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Abstract 

Evaluation of losses inflicted to Poland by Germany 
during the World War II, with special references to the 
value of human capital lost due to murder of around 6 
million Polish citizens, is presented in the paper. The 
assessments are based on the standard income approach to 
capital evaluation. The present (as for 2018) value of the 
lost human capital embodied only in the very people 
murdered by Germans is equal around 4,2 trillion  USD to 
compare with  the total losses inflicted by Germany on 
Poland, of 9,6 trillion USD. In its turn, the present value of 
Human Capital lost during the only three days of the Wola 
Genocide, when 30 to 60thousands people were beastly 
murdered, reaches 41,8  bln USD. Moreover,  the present 
value of the total war losses inflicted on Poland  by  the both 
invaders and   occupants – Nazi Germany and Soviet Russia 
is assessed on around 15,2 trillion USD. It is proved that the 
balance of the value of damaged former German lands  
allotted  to Poland, according to the Potsdam treaty, in their 
devastated  state at the end of the War,   with the value of 
the total losses inflicted on Poland by Germany was deeply  
negative for Poland on -5,7 trillion USD.  Thus in no case 
one can maintain that losses inflicted on Poland by  
Germany “were recompensed” in economic terms due to 
lands increment in its West.  

Keywords: Economic value of human victims,   human 
capital evaluation, present value of war losses; Wola 
Genocide evaluation  

Streszczenie 

W oparciu o standardowe dochodowe podejście do 
wyceny wartości kapitału obliczono starty zadane Polsce 
przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej ze szczególnym 
uwzględnieniem wartości kapitału ludzkiego utraconego 
wskutek wymordowania około 6 mln polskich obywateli. 
Obliczona na rok 2018 wartość utraconego kapitału 
ludzkiego ucieleśnionego w samych tylko osobach 
zamordowanych przez Niemców wynosi 4,9 biliona dolarów 
wobec 9,6 biliona ogólnej wartości strat zadanych Polsce 
przez Niemcy. Wartość kapitału ludzkiego straconego w 
czasie rzezi Woli, kiedy bestialsko zostało w trzy dni 
zamordowanych od 30 do 60 tys. ludzi proporcjonalnie 
może sięgać kwoty 41,8 mld USD. Obliczono, że ogólna 
wartość strat zadanych Polsce przez obydwu najeźdźców i 
okupantów nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję wynosi 
15,2 bln dolarów. Wykazano, że dwustronny bilans wartości 
totalnie zniszczonych byłych niemieckich ziem przyznanych 
Polsce w 1945 zgodnie z traktatem poczdamskim i wartości 
ogólnych szkód zadanych Polsce przez Niemcy jest głęboko 
ujemny dla Polski i wynosi -5,7 bln dolarów. Nie można, 
więc utrzymywać w kategoriach ekonomicznych, że Polska 
dzięki przyznanym jej ziemiom uzyskała rekompensatę strat 
zadanych jej przez Niemcy 
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1. WSTĘP  

Wobec ogromu cierpień zadanych narodowi polskiemu 

przez Niemców i ich kolaborantów, głównie Rosjan, w II 

Wojnie światowej, a już szczególnie wobec nieznanej chyba 

w całej historii ludzkości intensywności i skali zbrodni 

popełnionych na mieszkańcach warszawskiej Woli, gdzie w 

trzy dni w rozmyślnych masakrach zostało zgładzone od 30 

do 60 tys. ludności cywilnej od niemowląt po starców, od 

chorych w szpitalach i sióstr zakonnych po księży i personel 

medyczny, wspominanie o “ekonomicznej wartości strat 

ludzkich zadanych Polsce przez Niemcy”, brzmi sucho i 

przyziemnie. Może nawet budzić odruch zniecierpliwienia 

ze strony moralnego wymiaru życia ludzkiego, jego 

niepowtarzalności i w tym wymiarze bezcennego jako 

takiego. Takie nastawienie w istocie przeważało, gdy w 

roku 2004 sporządzano raport o stratach wojennych 

Warszawy dla Prezydenta Miasta Lecha Kaczyńskiego i w 

roku następnym, gdy powstał międzyresortowy zespół do 

spraw szacowania strat wojennych Polski w ogóle.
1
  

Jednakże szczególna potrzeba i konieczność podjęcia próby 

oszacowania ekonomicznej wartości strat ludzkich 

doznanych przez Polskę wynika ze specyficznej ich 

struktury społeczno-ekonomicznej. Oto bowiem, „od 

pierwszych dni okupacji zarówno niemiecki, jak i sowiecki 

terror był wymierzony przede wszystkim w polską 

inteligencję oraz szeroko rozumiane warstwy wyższe” 

[1](s.67). 

Po niemieckiej stronie okupowanej Polski były to: 

Inteligentaction (Akcja Inteligencja) rozpoczęta we 

wrześniu 1939 na okupowanych ziemiach włączonych do III 

Rzeszy oraz Außerordentliche Befriedungsaktion 

(Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna) rozpoczęta wiosną 

1940 r. i stanowiąca rozszerzenie Inteligentaction na obszar 

Generalnej Guberni. W tym samym czasie również w 

sowieckiej strefie okupacyjnej rozpoczęto eksterminację 

polskiej inteligencji - „Uwagę zwraca zbieżność czasowa 

Außerordentliche Befriedungsaktion oraz zbrodni katyńskiej 

– dwóch najbardziej znanych akcji eksterminacyjnych 

wymierzonych w polską inteligencję. Zebranie Rady Obrony 

Generalnego Gubernatorstwa, które nadało bezpośredni 

impuls do przeprowadzenia, na terenie  Generalnej Guberni 

Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej odbyło się 2 marca 

1940 – trzy dni przed posiedzeniem Biura Politycznego KC 

KPZR, podczas którego podjęto decyzję o wymordowaniu 

                                                           
1 Zespół pod kierunkiem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych R. 

Kalisza był powołany w następstwie Uchwały Sejmu z 10 września 2004r 

w sprawie reparacji wojennych od Niemiec.   
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polskich oficerów przetrzymywanych w obozach specjalnych 

w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie”[2].  

2. EKONOMICZNA WARTOŚĆ ZGŁADZONEJ 

LUDNOŚCI 

Ofiary w zabitych i rannych osobach stanowią zawsze 

dostrzeganą ważną, jeśli nie najważniejszą, cześć strat 

wojennych. Jednakże pojawiała się niechęć do wyrażania 

explicite wartości życia ludzkiego w kategoriach 

pieniężnych jako składnika ogólnych strat ponoszonych 

przez państwa i społeczeństwa w wyniku wojny i okupacji. 

We wstępnym raporcie z prac Zespołu Międzyresortowego 

do spraw strat wojennych Polski z r. 2005 i w 

towarzyszących mu dokumentach ustawiających profil 

badań, stanowisko takie expressis verbis przedstawiał 

przewodniczący zespołu ekspertów prof. Wojciech 

Fałkowski wyrażając opinię m. in., że “nie można wyceniać 

strat życia i zdrowia obywateli –ze względów moralnych” 

[3] (str.1) i dalej “W raporcie znaleźć się powinna liczba 

zabitych i poległych obywateli II Rzeczpospolitej z 

podziałem na kategorie społeczno-demograficzne. Nie 

należy w żaden sposób wyceniać tych strat. Odszkodowania 

dla rodzin zamordowanych zawsze są wartością ułamkową 

ich straty” [4] (str. 19/27). 
Także w opracowaniu strat wojennych Warszawy 

sporządzonym z inicjatywy Prezydenta Miasta Lecha 
Kaczyńskiego w roku 2004 czytamy: “Nie zostały natomiast 
przeprowadzone żadne szacunki zmierzające do ustalenia 
wartości utraconego życia i zdrowia mieszkańców 
Warszawy.(…) Nie podjęliśmy się tego ze względu na brak 
jasnej i przekonywającej metodologii określania wartości 
pieniężnej utraconego w czasie okupacji życia, nabycia 
chorób wskutek ciężkich warunków egzystencji, 
niedożywienia i represji okupanta, a w rezultacie – 
krótszego życia po wojnie. Nie uczyniliśmy tego również ze 
względów moralnych. Żadna z kwot możliwych do wzięcia 
pod uwagę, bardzo umownych wyznaczanych w sposób 
subiektywny, nie mogła nawet w przybliżeniu odpowiadać 
utraconemu życiu. Uważamy, że ludzkie życie i zdrowie są 
wartościami bezcennymi” [5] (str.8-9). 

Profesor Fałkowski nie jest w swoim podejściu 
osamotniony, albowiem podobne wątpliwości pojawiały się 
od początków podejmowania tematyki strat wojennych w 
nowożytnej myśli ekonomicznej. Panowała zgoda, co do 
tego, że “jedną z najpierwszych i najbardziej trwałych form 
kapitału jest żywy kapitał oznaczający…. także mężczyzn, 
kobiety i dzieci”

2
 [6](ss. 57,66,67),  ale trudno mówić o 

tegoż wartości, gdyż “Nie ma żadnego bogactwa prócz 
życia. Życia z całą jego potęgą miłości, radości i oddania. 
Ten kraj jest najbogatszy, który wyżywia największą liczbę 
szlachetnych i szczęśliwych ludzkich istot”

3
 [7] (str. 195). 

Prawie wierne odzwierciedlenie słów prof. Fałkowskiego 
odnajdujemy w artykule Boag’a z 1916 r.”…nie ma 
możliwości określenia porównywalnych wartości dla miłości 
i uwielbienia…Możemy zadość uczynić wdowie za straty 
materialne wynikające ze śmierci jej męża, ale straty 

                                                           
2 Z takiego podejścia otwarcie naśmiewał się Karol Marks, w swojej teorii 

kapitału i pracy.  
3 Cykl esejów pierwszy raz publikowanych między sierpniem a grudniem 
1860 r w miesięczniku “Cornhill Magazine”. Tytuł jest wyimkiem z 

przypowieści o robotnikach w winnicy w Ewangelii św. Mateusza (Mt 20, 

1-18) “Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie”. Książka, z 
zebranymi esejami wydana przez Ruskina w 1862 roku po tym jak 

miesięcznik zerwał z nim współpracę, uformowała potem filozofię “no 

violence” M. Gandhiego, który ją przetłumaczył na gujarati w 1908 r. 

“miłości i oddania” znajdują się poza zdolnościami 
rachunkowymi najbardziej wprawnych matematyków… 
Utrata człowieka, nie jako producenta, ale jako syna, brata i 
męża stanowi najbardziej okrutny koszt obecnej wojny”[8] 
(s. 8). Dalej jednak autor zauważa, że wraz ze śmiercią ludzi 
na wojnie nie tylko jednak traci się ich bezcennych jako 
takich, i faktycznie nikt nie podejmował się wyceniać 
rozpaczy z powodu utraty „potęgi miłości, uwielbienia i 
oddania”, ale traci się również talenty i umiejętności, które 
ofiary posiadały albo mogłyby posiąść, gdyby nie poniosły 
przedwczesnej śmierci [9] (ss.8-9)

4
.  

Użyteczne umiejętności nabyte dzięki wychowaniu i 
kształceniu, stanowią same w sobie dobro trwałe, którego 
nagromadzenie wymagało utrzymania i wychowania, 
kształcenia, studiowania i jakiegoś stażu zawodowego, a to 
zawsze pociąga za sobą rzeczywiste wydatki oraz nakłady 
rzeczowe i stanowi kapitał wbudowany niejako w daną 
osobę i w niej “ucieleśniony” [9] (s.95) Wcześniej, J. S. Mill 
postępując w ślady Adama Smitha, stwierdza „ Nie zaliczam 
istoty ludzkiej do kapitału. Człowiek jest celem, dla które 
bogactwo istnieje. Ale nagromadzone zdolności i 
umiejętności, które istnieją jedynie jako narzędzia 
aktywizowane przez pracę słusznie podpadają pod kategorię 
kapitału” [10] ( s.47). 

Wszystko to razem objęte jest w myśli ekonomicznej 
syntetyczną kategorią “kapitał ludzki”.  Efektem 
nagromadzenia kapitału ludzkiego  w człowieku  jest 
umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie i zdolność 
do pełnienia zadań przynoszących dochody – zarówno te 
pieniężne z aktywności na rynku i uchwytne w statystykach 
(praca najemna, funkcje właścicielskie i menedżerskie) jak i 
te niepieniężne, tzw. implikowane, a pochodzące z 
aktywności pozarynkowych i nie uwidaczniane 
bezpośrednio w statystykach (m.in. “produkcja” w 
gospodarstwach domowych w bieżącym ich 
funkcjonowaniu).  

Demonstrowana wstrzemięźliwość wobec wychodzenia 
poza moralny wymiar człowieka przy określaniu strat 
wojennych była regresem w stosunku do wcześniejszych o 
60 lat opracowań Ministerstwa Prac Kongresowych Rządu 
emigracyjnego w Londynie [11, 12],  i opracowania Biura 
Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rządu 
Tymczasowego Jedności Narodowej [13].  

Dzieło pierwsze z roku 1944 dzieli od podjętych w roku 
2004 i 2005 nie tylko długi sześćdziesięcioletni dystans 
czasowy, ale również dystans mentalnościowy mający 
genezę w zmianie sposobu myślenia ekonomicznego, która 
dokonała się po narzuceniu Polsce reżimu komunistycznego. 
W ekonomicznym języku naukowym odzwierciedliło się to 
w odejściu od terminologii ekonomii neoklasycznej, którymi 
na początku - w latach 1945 - 1946 - posługiwali się także 
specjaliści BOW w opracowaniach eksperckich [14] na 
rzecz terminologii ekonomii marksistowskiej, której 
językiem zapisane zostało w roku 1947 końcowe  
“Sprawozdanie w przedmiocie strat..” BOW [13], a także w 
dużym stopniu dublujące je opracowanie Ministerstwa 
Finansów z roku 1951

5
 [15]. W efekcie zanikły takie słowa 

                                                           
4 Zauważmy, Boag pisze w roku 1916 w drugim roku “Wielkiej wojny” . 
5 Ministerstwo Finansów, po dwuletniej przerwie w badaniach nad stratami 
zadanymi Polsce przez Niemcy wywołanej likwidacją z dniem 1 kwietnia 

1947  Biura Odszkodowań Wojennych “wzięło na siebie dokończenie prac 

i we wrześniu 1949 powołana została przez Ministra Finansów ‘Komisja 
dla ostatecznego ustalenia polskich strat wojennych’”.  Trzeba jednak 

zaznaczyć, że opracowanie Ministerstwa Finansów z roku 1951, oprócz 

próby uporządkowania i aktualizacji obliczeń BOW, wprowadziło  pewne 
zmiany w klasyfikacji i agregacji danych, co utrudnia ich odczytanie w 

świetle obliczeń BOW. Ponadto podane zostały zupełnie inne wielkości, 

gdy idzie o straty biologiczne poniesione przez Polskę w okresie wojny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozielsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starobielsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostaszk%C3%B3w
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kluczowe jak “kapitał ludzki”, “wartość człowieka”, wartość 
kapitału ludzkiego” na rzecz takich jak “utracona nadwyżka 
produkcyjna zabitych i inwalidów”, czy “utracone korzyści 
materialne w wyniku śmierci żywicieli rodzin”.  

Przy bliższym wejrzeniu okazuje się jednak, że 

ekonomiczny sens wymienionych wyżej “utraconych 

korzyści materialnych w wyniku śmierci żywicieli rodzin”, 

“utracona nadwyżka produkcyjna zabitych i inwalidów, czy 

“zmniejszenia produktywności i sił witalnych” i konkretny 

sposób ich wyliczania nie muszą  się różnić zbytnio  od 

ekonomicznego sensu klasycznej kategorii “żywy kapitał” 

czy neoklasycznej “kapitał ludzki” i konkretnych  metod 

obliczania jego wartości jako bazy do wyliczenia 

ekonomicznej wartości poniesionych strat ludzkich lub jak 

się również pisze “strat biologicznych”. 

3. METODY SZACUNKU EKONOMICZNEJ 

WARTOŚCI STRAT LUDZKICH 

3.1. Wstęp 

Przywołanie koncepcji kapitału ludzkiego oznacza 

zastosowanie sposobów rachunku ekonomicznej wartości 

człowieka właściwych mierzeniu wartości kapitału w ogóle. 

Tu najogólniej biorąc mamy dwa podejścia:  

- dochodowe - tu wartość kapitału wyprowadza się z 

oczekiwanego dochodu, jaki ten kapitał przyniesie od 

chwili obecnej do końca okresu swojej eksploatacji; 

przyszłe dochody sprowadza się w tym podejściu do 

porównywalności z obecnymi przez ich dyskontowanie w 

czasie wg realnej stopy procentowej,   

- kosztowe – gdzie wartość kapitału utożsamia się z 

kosztami utworzenia dobra przynoszącego dochód,  

mierzonymi sumą nakładów poniesionych w przeszłości 

do chwili oddania go do eksploatacji.  

Rachunek wartości kapitału ludzkiego stanowi podstawę 

do szacowania ekonomicznej wartości strat ludzkich 

doznanych wskutek wojen, analogicznie i na podobieństwo 

szacowania strat w majątku rzeczowym.  

3.2. Metoda  dochodowa szacowania wartości kapitału 

Szacunki ekonomicznej wartości kapitału ludzkiego, a 

więc ekonomicznej wartości strat ludzkich, dokonane były 

przez Ministerstwo Prac Kongresowych w Londynie w roku 

1944 i przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy 

Prezydium Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności 

Narodowej przy zastosowaniu wyżej przedstawionej metody 

dochodowej rachunku wartości kapitału.  Ekonomiczny sens 

metody dochodowej szacunku wartości kapitału ludzkiego 

jest tożsamy z rachunkiem wartości kapitału rzeczowego. W 

istocie, wartość np. fabryki szacowana jest na podstawie 

dochodów, jaki ta przyniesie w okresie swojej eksploatacji.  

W przypadku człowieka, mówiąc o kapitale ludzkim 

definiujemy najogólniej jego wartość jako strumień 

dochodów, które osoba otrzyma w ciągu swojej aktywności 

zawodowej. W odniesieniu i do kapitału rzeczowego 

(również ziemskiego) i do kapitału ludzkiego  sprowadzamy 

do porównywalności dochody otrzymywane w różnych 

momentach czasu przez dyskontowanie ich „na chwilę 

obecną” (tzn. dzień, datę, na którą obliczamy wartość 

kapitału) wykorzystując stopę procentową odpowiednio 

 
przy dużych rozbieżnościach co do składu narodowościowego zgładzonej 

ludności Polski. W tej kwestii dalej w tekście opieram się na szacunkach 

strat biologicznych podawanych przez BOW.  

uwzględniającą, lub nie, ryzyko związane z daną 

działalnością.  

 Powyższa, ogólna definicja wartości kapitału ludzkiego, 

eo ipso ekonomicznej wartości człowieka, ma charakter 

„naturalny”, rutynowy w literaturze przedmiotu. Definicja ta 

ma zastosowanie, gdy mowa o wartości człowieka dla 

gospodarki, a tym samym dla oszacowania wysokości straty, 

jakiej doznaje gospodarka wskutek zadania śmierci osoby w 

wyniku działań wojennych, czy zbrodni wojennych. 

Expressis verbis - „Jednakowoż strata, jaką poniesie w 

takim przypadku cały naród, czy gospodarka, odpowiada 

całemu dochodowi i narodowemu, a nie tylko 

„oszczędnościom narodowym” i dlatego lepiej odwołać się 

wtedy do pomniejszenia całkowitego dochodu,  a nie tylko 

„nadwyżkowym dochodem””, [8, s.13,14], [9, ss.13-14].  

Generalnie wyraża to formuła, którą w swoim opisie 

implicite przyjął Giffen szacując wartość start ludzkich 

poniesionych przez Francję w wojnie z Prusami w latach 

1871-1872 [16] (str. 31 i dalsze), co formalnie  wyraził 

Kiker poniższą formułą [17]  
 

 
gdzie:  

Va   - obecna wartość osoby, która poniosła śmierć będąc w 

wieku a,  (suma zdyskontowanych  dochodów rocznych 

jakie osoba  otrzymałaby  do końca  okresu 

zarobkowania, gdyby  nie poniosła śmierci na wojnie  

będąc w wieku a.)
6
, 

Yx - dochód roczny, który osoba zarabiałyby przez kolejne 

lata swego życia, x,   w okresie od wieku a do wieku  h, 

a więc w okresie  h-a lat, gdyby nie poniosła  śmierci  

gdy  była w wieku a, 

i – stopa dyskontowa, 

h – wiek, horyzont zarobkowania,  

a – wiek w momencie śmierci na wojnie.  

Alternatywnym podejściem jest - znowu mówiąc 

najogólniej - rachowanie wartości kapitału na podstawie 

kosztów jego wytworzenia, np. kosztu poniesionego na 

wybudowanie i uruchomienie fabryki albo kosztu 

poniesionego na wychowanie i wykształcenie osoby zanim 

ta trafia na rynek pracy i zaoferuje swoją pracę jako usługę 

“jej osobistego kapitału ludzkiego”. Pomostem łączącym 

obie wielkości jest tzw. wewnętrzna stopa zwrotu z 

inwestycji.   

3.3. Aktualizacja wartości kapitału w czasie 

Jednym z istotnych zagadnień  o raczej techniczno–

ekonomicznym charakterze jest sprowadzenie do 

porównywalności  wartości kwot pieniężnych w różnym 

czasie – czy to chodzi  o dochody przyszłe, które mamy 

otrzymać dopiero „za ileś lat”, czy o należności przeszłe, 

których nie otrzymaliśmy „od iluś lat temu”.
7
   

                                                           
6 Wojna francusko –pruska trwała niecały rok, więc Giffen  nie miał 

problemu  rozkładu  ofiar wojny wg  kolejnych lat  wojny, przy 

dyskontowaniu  dochodów  na moment rachunku.  
7 Nawet w  powszechnym  odczuciu  kwota obiecanych 100 zł  za t lat nie 

będzie tak samo ceniona jak kwota tych samych 100 zł otrzymanych 

natychmiast. Podobnie - 100 zł otrzymane w przeszłości, ma inną wartość 
niż 100 zł. dzisiejsze po pierwsze dlatego, że inne były w przeszłości ceny, 

po drugie dlatego, że mogło “pracować do dzisiaj” przynosząc dochód 

choćby np. z odsetek bankowych.  
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W konkretnym przypadku mierzenia wielkości strat w 

dochodach, siłą faktu odzwierciedlających straty kapitału 

zadane Polsce przez Niemcy, istotne znaczenie ma  

przedstawienie zasady aktualizacji przeszłej wartości 

kapitału na chwilę obecną. W takim rachunku mamy 

następujące wartości i parametry obliczeń: 

- a) wartość kapitału przeszłego (bazowego) w cenach 

przeszłych (bazowych) – , 

- b) wartość obecna kapitału liczona w cenach przeszłych 

(stałych bazowych) – ta wielkość aktualizuje wartość 

kapitału bazowego ze względu na realną stopę 

procentową, tzn. uwzględnia zmiany realnej wartości 

kapitału w czasie ze względu na dochód, jaki kapitał 

bazowy przynosi od okresu bazowego do chwili obecnej 

bez względu na ruchy cen. Nie uwzględnia zatem zmiany 

wartości pieniądza z powodu zmian cen – jego aprecjacji, 

gdyby w badanym okresie była deflacja, albo jego 

deprecjacji gdyby  zachodziła inflacja 
8
 

=  

- c) wartość kapitału przeszłego (bazowego) w cenach 

obecnych - aktualizuje wartość przeszłą (bazową) 

kapitału ze względu na zmiany cen – deflację, albo 

inflację. Nie uwzględnia przyrostu wartości kapitału w 

czasie z tytułu dochodu, jaki kapitał przynosi od okresu 

bazowego do chwili obecnej
9
 

 = , 

- d) wartość obecna kapitału w cenach obecnych - pełna 

aktualizacja wartości bazowej kapitału uwzględniająca 

zarówno zmiany cen, (tzn. inflację, albo deflację) jak i 

zmiany wartości kapitału w czasie ze względu na dochód, 

jaki kapitał przynosi od okresu bazowego do chwili 

obecnej
10

 

 =  

gdzie: 

π – przeciętna roczna stopa inflacji,   

t - okres obserwacji – od 0 do chwili obecnej w latach, 
 
– “skumulowana”, łączna inflacja w okresie od 

momentu zerowego do chwili obecnej; w 

rzeczywistości, dostępne są gotowe wskaźniki inflacji w 

całym danym okresie – np. od 1938 do 2019 r. i te 

wykorzystuje się bezpośrednio przy aktualizacjach, 

r – realna stopa procentowa (tu tożsama z faktyczną, realną 

stopą wzrostu PKB), 

 - “skumulowany”, łączny realny (tzn. mierzony w 

cenach stałych) wzrost kapitału w okresie od momentu 

zerowego do chwili obecnej; w rzeczywistości 

                                                           
8 Wielkość pomijana w aktualizacjach wartości strat zadanych Polsce przez 

Niemcy, co wynika zapewne z braku zrozumienia, że gdyby kapitał nie był 

zniszczony przez Niemców, to przynosiłby takie efekty, jak przynosił 
faktycznie kapitał ocalony i pomnażany, właśnie równe przeciętnemu 

tempu wzrostu PKB.    
9 Mówiąc żartobliwie jest to tzw. wartość Menesa-Mularczyka, bo wg tej 
cząstkowej reguły Zespół Parlamentarny ds. Odszkodowań podawał do 

wiadomości publicznej kolejne „aktualizacje” kwot strat wyliczonych przez 

Biuro Odszkodowań wojennych w cenach z 1938 r. Odpowiadałoby to 
sytuacji, gdzie bank powiększyłby lokatę o stopę inflacji, ale 

„zapomniałby” jeszcze naliczyć klientowi odsetków od założonej lokaty.   
10 Odpowiadałoby to sytuacji, gdy bank oferuję za lokaty odsetki (stopę 
odsetków), wyższe od stopy inflacji. Nadwyżka stopy odsetek nad stopą 

inflacji stanowi wtedy „realną stopę procentową”. Dalej w tekście definiuję 

realną stopę procentową, jako równą realnemu tempu wzrostu PKB, jako 
oczywiste odzwierciedlenie zależności, że kapitał wytwarza dochód. Nie 

czynię więc wysiłków – skazanych z góry na niepowodzenie – by śledzić, 

jakie średnie bankowe stopy procentowe występowały na rynku . 

odpowiada to łącznemu wskaźnikowi  realnej dynamiki  

PKB w okresie od momentu bazowego do obecnego, 

np. od roku 1946  do 2019.  

4. SZACUNEK WARTOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO 

II RZECZPOSPOLITEJ WG BIURA 

ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH  

Nie wchodząc w szerszą  dyskusję, stosuję wyżej 

przedstawioną  definicję wartości  kapitału ludzkiego jako 

sumy  oczekiwanych zdyskontowanych  dochodów, jakie 

otrzymałyby osoby  w ciągu swego życia, gdyby  nie były 

zgładzone, gdyż wielkość tak rozumiana równa się 

ekonomicznej wartości osoby dla społeczeństwa i 

gospodarki jako całości- jak przyjmuję za wyżej  

cytowanym Boag’iem [9] (str 8).  Tym samym koryguję 

wyniki rachunku strat kapitału ludzkiego Polski w okresie 

1939-1945, jaki przeprowadził, w oparciu o tę metodę, 

wybitny polski ekonomista i statystyk Egon Vielrose dla 

Biura Odszkodowań Wojennych
11

  [14] (str. 12). 

W rachunku Vielrosego znalazł odzwierciedlenie postęp 

myśli ekonomicznej i rozwój danych statystycznych, jakie 

dokonały się na przestrzeni 170 lat od czasu wyżej 

cytowanego Giffena. Formułę rachunku Vielrosego 

nawiązującą do najnowszych w tamtym  czasie  osiągnięć  

ekonomii i rachunków ubezpieczeniowych  można zapisać 

jako  

 

gdzie:  

H  - wartość kapitału ludzkiego, 

Vtlsk - zarobki w wieku l osoby o płci s i przynależności do 

klasy społeczno zawodowej k,  

Elsk – wskaźnik aktywności zawodowej w wieku  l w klasie 

społeczno zawodowej k,  

Pl  -  prawdopodobieństwo dożycia  wieku  l,  

T – horyzont dyskonta, 

l – wiek w 20 grupach wiekowych - po pięć lat od 0-4  do 

95-99, 

s - płeć;  mężczyźni – s = 1, kobiety – s = 2, 

k – klasy społeczno-zawodowe:   

- żyjący z zysku i wolne zawody – k = 1,  

- pracownicy umysłowi – k = 2,  

- drobnomieszczaństwo – k = 3,  

- robotnicy, poza rolnymi – k = 4,  

- drobni rolnicy i robotnicy rolni – k = 5,  

są to grupy wydzielone przez Kaleckiego i Landaua przy 

badaniu dochodu narodowego Polski w latach 1929 i 

1933,  

r = 4,5%. 

Formuła ta zawiera wszystko co najważniejsze, jeśli 

chodzi o rachunek ekonomicznej wartości człowieka, ale 

zanim podam wyniki obliczeń wartości utraconego kapitału 

                                                           
11 Tutaj przedstawiam już skorygowany przeze mnie rachunek wartości 

kapitału ludzkiego nawiązujący do podanej wyżej jego definicji, gdy 

Vielrose operował jedynie dochodami netto, ponad konsumpcję własną 
osób zgładzonych. Definicja przyjęta przez Vielrosego, zresztą 

niekonsekwentnie, odzwierciedla wartość osoby zgładzonej dla rodziny czy 

osób od niej ekonomicznie zależnych, a nie wartość takiej osoby w ogóle. 
Jednakże wszystkie liczby wykorzystane przeze mnie pochodzą w całości 

od Vielrosego.    
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ludzkiego, warto zajrzeć do ekonomicznej kuchni. Pozwoli 

to lepiej dojrzeć sens ostatecznych rachunków i stwierdzać 

czy poniesione straty z pewnością były nie mniejsze niż tu 

wyliczone wartości. Pierwszym i głównym czynnikiem 

wyznaczającym wartość kapitału ludzkiego jest – jak wyżej 

podkreślono - poziom  otrzymywanego dochodu różny wg 

wieku, płci i klasy społeczno zawodowej, jak to przedstawia 

Tab. 1.  

Warto zauważyć skalę  rozpiętości  dochodów. Zarobki 

roczne najwięcej zarabiających mężczyzn żyjących z zysku i   

wolnych zawodów były w 1938  roku 41 razy większe, niż 

zarobki młodocianych kobiet z klasy drobni rolnicy i 

robotnicy rolni.  Tabela ta podaje zarobki osób pracujących. 

Do prawidłowego obliczenia zarobków statystycznie  

przeciętnie przypadających na osobę trzeba uwzględnić 

szereg czynników, takich jak: 1) oczekiwana długość życia 

(bo część osób i tak by umarła, gdyby żyła, niezależnie od 

faktu wojny); 2) prawdopodobieństwo otrzymywania  

zarobków w poszczególnych klasach ze względu na 

aktywność  zawodową i poziom bezrobocia  wg płci, wieku 

i przynależności do klasy (wszak  nie każda  z osób zabitych 

przez Niemców w łapankach i tak by pracowała, gdyby nie 

wojna). Nie przytaczam szczegółowych tabel, zaznaczę 

tylko, że wystarczy, aby np. aktywność zawodowa kobiet 

była w zależności od klasy i wieku wielokroć mniejsza  niż 

mężczyzn, (jak to miało miejsce np. w przypadku rodzin 

robotniczych), by  adekwatnie spadła statystyczna wartość 

dochodu przynoszonego przez kobietę z tej klasy społeczno 

zawodowej. W obliczeniach BOW  abstrahowano od faktu 

“implikowanego dochodu”,  jaki wytwarzają  niepracujący, 

ale prowadzący gospodarstwa domowe – głównie kobiety
12

.  

Czynniki wymienione w wyżej przedstawionej formule 

Vielrosego, znalazły swoje odzwierciedlenie w  Tab. 2. Tu 

prezentowane są wyniki rachunku skapitalizowanej wartości 

przyszłych zarobków osób wg wieku, płci i statusu 

społeczno ekonomicznego. Zgodnie z definicją, wielkości te 

określają jednocześnie wartość kapitału ludzkiego 

ucieleśnionego w tych osobach.   

Jak widać E. Vielrose rachuje dochody “do końca życia” 

osób i stąd jego obliczenia obejmują ludność w wieku od 0 

do 99 lat.  Przyjmuję to jako takie po pierwsze dlatego, że 

odsetek osób w wieku powyżej 75 w ludności ogółem był 

niewielki w latach objętych obliczeniami. Po drugie dlatego, 

że w literaturze spotykamy pogląd, że dochodami osób w 

wieku po emerytalnym są same emerytury będące niczym 

innym jak częścią odroczoną dochodów z pracy, niezależnie 

od systemu emerytalnego. To samo dotyczy rent 

otrzymywanych z tytułu utraty zdolności do pracy w trakcie 

życia zawodowego.  

Liczby przedstawiane w Tab. 2 odzwierciedlają wyżej  

przedyskutowane “fatalnie amoralne”, “nie humanistyczne”,  

a może i “niehumanitarne” podejście  ekonomii do wartości 

człowieka – człowiek tu nie jest równy człowiekowi. Oto  

mężczyzna w wieku 30-39 lat żyjący z zysku lub 

uprawiający wolny zawód był w 1938 roku  warty 34 razy 

                                                           
12 Z problemem tym poradził sobie zespół Ministerstwa Prac 
Kongresowych Rządu emigracyjnego w swoim opracowaniu z września 

1944 w ten sposób, że uznano, iż kobieta niepracująca prowadząc 

gospodarstwo domowe wytwarza dochód (“zarabia”) w wysokości 40% 
przeciętnego dochodu na głowę mężczyzny. Takie same proporcje przyjęli 

na początku lat 80-tych XX w.  badacze amerykańscy obliczający wartość 

kapitału ludzkiego USA. 

więcej, niż kobieta-robotnica w tym samym przedziale 

wieku. Pracownik umysłowy w wieku 30-39 lat był 17 razy 

więcej warty od kobiety–robotnicy w ty samym wieku i 12 

razy więcej od robotnicy rolnej. 
Dziecko drobnomieszczańskie w wieku 0-9 lat było pięć i 

pół raza więcej warte od dziecka robotniczego i ponad 4 

razy  więcej od dziecka  chłopskiego. I jeszcze dziewczynka 

drobnomieszczańska w wieku 0-9 lat była 10 razy mniej 

warta niż mężczyzna w wieku 25-34 lata z tej klasy 

społeczno-zawodowej i 20 razy mniej warta niż mężczyzna 

pracownik umysłowy w wieku 25-44a lat. 

Z drugiej strony raczej nie dziwi  fakt, że więcej 

zarabiający ubezpieczają  się wyżej  na okoliczność 

nieszczęścia i dochodzą wyższych odszkodowań za 

uszczerbek na zdrowiu. Jedno co może zbliża osoby o 

różnej kondycji ekonomicznej, to ewentualność 

dodatkowego zadośćuczynienia rodzinom za szkody 

moralne i cierpienie psychiczne. 

Summa summarum ogólna wartość kapitału ludzkiego  

rozumiana jako skapitalizowana suma całożyciowych 

dochodów  ludności wynosiła przed wojną w Polsce  380,24 

mld zł w cenach z 1938 r. [14] (str.9), co przekładało się na 

71,74 mld USD wg ówczesnego kursu złotówki.   

5. STRATY KAPITAŁU LUDZKIEGO WSKUTEK 

ZAGŁADY LUDNOŚCI POLSKI PRZEZ 

NIEMCÓW 

5.1. Ogólna klasyfikacja strat w kapitale ludzkim 

wskutek wojny 

Wszelkie starty ludnościowe można podzielić w sposób 

następujący. 

1. Straty w kapitale ludzkim w wyniku zadanej śmierci.  

2. Straty w kapitale ludzkim w wyniku inwalidztwa. 

3. Straty w kapitale ludzkim w wyniku  utraty zdrowia 

spowodowanej warunkami życia w okresie okupacji 

(niedożywienie, zachorowalność, w tym zwłaszcza 

gruźlica) mierzone obniżoną zdolnością do pracy osób, 

które przeżyły wojnę. 

4. Straty w kapitale ludzki wynikłe z polityki ograniczania 

przez okupanta lub zakazu inwestycji w kapitał ludzki 

(kształcenie, nauka,) tych, którzy przeżyli wojnę. 

5. Straty w kapitale ludzkim z powodu migracji 

przymusowych w okresie wojny oraz emigracji 

politycznych i ekonomicznych. 

6. Straty w kapitale ludzkim w wyniku utraconego 

potencjału demograficznego z powodu śmierci 

potencjalnych rodziców jak też z powodu obniżonych 

wskaźników urodzeń w okresie wojny.  

W “Sprawozdaniu nt. strat...” [13] wyliczone zostały  

straty wymienione w punktach 1), 2), 3) oraz w punkcie 5) 

w części  dotyczącej  dochodów przechwyconych przez 

Niemcy z tytułu wykorzystania pracy niewolniczej  

wywiezionych  na roboty przymusowe na teren III Rzeszy. 

Niżej, w związku z profilem Konferencji poświęconej 

rzezi ludności warszawskiej Woli, uwaga koncentruje się na 

stratach w kapitale ludzkim wskutek zadanej śmierci. 

Innymi słowy przywoływane są przede wszystkim 

obliczenia ekonomicznej wartości osób zgładzonych w 

okresie wojny i okupacji przy zastosowaniu wyżej 

przedstawionego dochodowego podejścia do mierzenia 

kapitałowej wartości człowieka.  
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Tab. 1. Skala  zarobków rocznych w  r. 1938  w złotych dla czynnych zawodowo [14]. 

Wiek 

Żyjący z zysku i wolne 

zawody 
Pracownicy umysłowi Drobno-

mieszczaństwo 
Robotnicy Drobni rolnicy i 

robotnicy rolni 

M K M K M K M K M K 

14 i mniej 2100 1930 1050 960 560 490 390 340 280 240 

15-19 2100 1830 1050 960 730 560 510 390 370 280 

20-24 3240 2810 1610 1400 1180 730 830 510 590 360 

25-29 4990 3840 2490 1910 1610 910 1120 640 800 460 

30-34 7030 4920 3500 2450 1880 1030 1320 720 940 520 

35-39 8230 5470 4100 2730 1980 1080 1380 760 990 540 

40-44 9190 5950 4580 2960 2110 1150 1480 800 1060 570 

45-49 9690 6150 4830 3060 2120 1140 1480 800 1060 570 

50-54 9790 5550 4880 2760 2120 1090 1480 760 1060 540 

55-59 9810 5700 4890 2840 2060 5650 1440 720 1030 510 

60-64 9440 5650 4700 2810 1920 1000 1340 700 960 500 

65 i więcej 7780 4450 3880 2240 1810 830 1270 580 910 410 

Tab. 2. Skapitalizowana wartość przyszłych zarobków w tys. złotych. 

 

Wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Żyjący z 

zysku i 

wolne 
zawody 

 

Pracownicy 

umysłowi 

Drobno-

mieszczań- 

stwo 

 

Robotnicy 

Drobni 

rolnicy i 

robotnicy 
rolni 

Żyjący z 

zysku i 

wolne 
zawody 

 

Pracownicy 

umysłowi 

Drobno-

mieszczań- 

stwo 

 

Robotnicy 

Drobni 

rolnicy i 

robotnicy 
rolni 

0-4 48,9 25,1 13.0 9,6 7,2 9,6 7,5 2,6 2,4 3,0 

5-9 63,2 32,4 16,9 12,4 9,3 12,4 9,7 3,4 3,0 3,9 

10-14 79,5 41,0 21,3 15,7 11,6 15,7 12,3 4,2 3,9 4,9 

15-19 99,5 51,2 26,5 19,2 13,8 19,2 15,3 5,2 4,4 5,6 

20-24 120,3 61,2 31,1 21,9 15,7 22,4 17,2 5,6 4,4 6,1 

25-29 135,8 68,1 33,2 23,1 16,6 25,0 17,1 5,9 4,4 6,3 

30-34 142,5 70,9 33,0 22,9 16,7 26,9 15,7 6,0 4,2 6.2 

35-39 140,1 69,5 31,4 21,6 16,0 26,2 13,9 5,9 4,1 5.9 

40-44 131,7 65,1 29,0 20,0 14,9 24,4 11,0 5,6 4,0 5,4 

45-49 117,3 57,7 25,6 17,5 13,3 20,4 8,6 4,9 3,6 4,6 

50-54 98,8 48,1 21,6 14,7 11,5 15,4 5,6 4,1 3,1 3,7 

55-59 78,6 37,7 17,5 11,8 9,5 11,8 4,1 3,2 2,6 2,9 

60-64 54,5 25,2 13,0 8,6 7,4 7,2 2,2 2,4 2,1 2,0 

65-69 42,9 19,9 10,7 7,1 6,1 5,6 1,7 1,9 1,7 1,6 

70-74 35,2 16,3 8,8 5,8 5,0 4,6 1,4 1,5 1,4 1,3 

75-79 28,1 13,0 7,0 4,6 4,0 3,6 1,1 1,2 1,1 1,1 

80-84 22.0 10,2 5,5 3,6 3,1 2,8 0,9 0,9 0,9 0,8 

85-89 17,2 9,9 4,3 2,8 2,5 2,1 0,6 0,7 0,6 0,6 

90-94 13,0 6,0 3,2 2,1 1,9 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

95-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowano na podstawie [14] str. 7, tabele Skapitalizowana wartość przyszłych zarobków oraz przyszłej konsumpcji w tys. 

złotych 

Tab. 3. Liczba i proporcje zabitych wg wieku, płci i narodowości – stan na koniec 1943 r.  

Płeć/wiek 
0-9 10-17 18-19 20-29 30-39 

w tys. osób 
% zabitych 

swojej nacji  
w tys. osób 

% zabitych 

swojej nacji  
w tys. osób 

% zabitych 

swojej nacji 
w tys. osób 

% zabitych 

swojej nacji 
w tys. osób 

% zabitych 

swojej nacji 

Ludność męska 505,3  216,5    80,5  480,3  288,3  

- w tym polska    160,3  9,8   19,5 1,2   30,4 1,9 379,0 23,2 221,5 13,6 

- w tym żydowska   345,0 13,9 197,0 7,9   50,1 2,0 101,3 4,1   66,8 2,7 

Ludność żeńska 476,3  216,6    84,1  405,3  266,8  

- tym polska  139,8 8,6   18,6 1,4  30,6 1,9 129,7 7,9   73,2 4,5 

- w tym żydowska 336,5 13,6 198,0 8,0  53,5 2,6 275,6 11,1 193,6 7,8 

Ogółem w grupie  981,6  433,1  164,6  885,6  555,1  

 

Płeć/wiek 
40-49 50-59 60-69 Ponad 70 Razem 

w tys. osób 
% zabitych 
swojej nacji 

w tys. osób 
% zabitych 
swojej nacji  

w tys. osób 
% zabitych 
swojej nacji 

w tys. osób 
% zabitych 
swojej nacji 

w tys. osób 
% zabitych 
swojej nacji 

Ludność męska 237,3  161,7  114,9  88,1  2172,9  

- w tym polska   118,3 7,2   71,7 4,4  50,1 3,1 55,1 3,4 1105,9  

- w tym żydowska   119,0 4,8   90,0 3,6  64,8 2,6 33,0 1,3 1067,0  

Ludność żeńska 154,8  122,1  118,8  96,3  1941,1  

- tym polska    17,7 1,1   18,9 1,2  43,9 2,7 54,7 3,3 527,1  

- w tym żydowska 137,1 5,5  103,2 4,2  74,9 3,0 41,6 1,7 1414,0  

Ogółem w grupie  392,1  283,1  233,7  184,4  4113,3  
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Tab. 4. Synteza proporcji zabitych wg płci i narodowości – stan na koniec 1943 r.  

Narodowość / płeć Tys. osób. % ogółu ofiar danej 

płci 

% ofiar danej 

narodowości 
% ofiar  ogółem 

Ogółem ludność męska 2172,9 100 x 52,8 

  w tym ludność narodowości  polskiej  1105,9 50,9 67,7 26,9 

 w tym ludność narodowości  żydowskiej 1067,0 49,1 43,0 25,9 

Ogółem ludność żeńska 1941,1 100 x 47,2 

  w tym ludność narodowości  polskiej  527,1 27,2 32,3 12,7 

 w tym ludność narodowości  żydowskiej 1414,0 72,8 57,0 34,4 

Ogółem ludność narodowości polskiej  1633,0 x 100 39,7 

Ogółem ludność narodowości  żydowskiej 2481,0 x 100 60,3 

Straty ludnościowe Polski ogółem na koniec 1943 r. 4114,0 x x 100 

Źródło: Tabl. 3 i Tabl. 4.: obliczenia własne na podstawie tabeli strat w [11] s. 3-4; także [12] , s. 9.   

Tab. 5. Zabici wg miejsca zamieszkania, płci i wyznania na 9 maja 1945 r. 

 

Kategoria zabitych 

% zabitych danej grupy społeczno-zawodowej  

Żyjący z zysku Prac. Umysł. 
Drobnomiesz-

czaństwo 
Robotnicy Robotnicy rolni 

Razem 

Ludność miejska polska 
Zabici ogółem: 2506 tys.; 41,6 % strat  

      

 Mężczyźni 3,3 14,0 11,2 63,2 8,3 100 

 Kobiety 3,0 13,0 12,2 63,6 8,4 100 

Ludność wiejska polska 

Zabici ogółem: 522 tys.; 8,6 % strat 
      

 Mężczyźni 0,5 1,4 3,7 11,8 82,6 100 

 Kobiety 0,2 1,4 3,2 10,9 84,2 100 

Ludność wyznania mojżeszowego 

Zabici ogółem: 3000 tys.; 49,8 strat 

      

 Mężczyźni 6,5 8,2 55,6 25,6 4,2 100 

 Kobiety 6,3 7,8 56,6 25,0 4,3 100 

Źródło: Opracowano na podstawie [14] str. 10 i 11.  

5.2. Proporcje strat  ludności wg  wieku, płci, 

narodowości i klasy społecznej. 

W przypadku ofiar wojny i okupacji ogólny sens i 
potrzebę uzmysłowienia sobie wymienionych, 
“niemoralnych” ekonomicznych proporcji  odnajdujemy  
przyglądając się  strukturze ludności zgładzonej  przez  
Niemców wg wieku, płci, narodowości oraz  miejsca 
zamieszkania i klasy społeczno-ekonomicznej. Mocno 
podkreślić trzeba, że przywódcy Niemiec „wierzyli, że 
świadomość narodową posiada tylko polska inteligencja, 
natomiast lud zajmuje się wyłącznie troską o codzienny byt i 
jest mu obojętny los państwa” [1] (s. 67). Stąd eksterminacja 
polskich elit miała „zniszczyć polską tożsamość narodową i 
przekształcić polskie społeczeństwo w bierną amorficzną 
masę, służącą w najlepszym razie jako niewykwalifikowana 
siła robocza dla III Rzeszy [1] (s.7). Do grona inteligencji 
Niemcy nie zaliczali jednak wyłącznie osób należących z 
powodu wykształcenia do określonej warstwy społecznej, 
lecz wszystkich tych wokół których z racji ich aktywności i 
postawy mógł się rozwijać ruch oporu. Chodziło im więc o 
ludzi, których cechowała aktywność i umiejętności 
kierownicze: duchownych katolickich, nauczycieli, lekarzy, 
weterynarzy, oficerów w stanie spoczynku, urzędników, 
kupców, posiadaczy ziemskich, prawników, pisarzy, 
dziennikarzy, pracowników służb mundurowych jak 
również członków organizacji i stowarzyszeń krzewiących 
polskość [2] (ss. 67-69). 

Planowa likwidacja warstwy przywódczej polskiego 

społeczeństwa została od początku wojny objęta ramami 

„Inteligentaction (Akcja Inteligencja)” prowadzonej „w 

ujęciu regionalnym” na ziemiach polskich bezpośrednio 

włączonych do III Rzeszy - od Pomorza, przez 

Wielkopolskę, ziemie łódzką po Śląsk na południu.   

Ofiarami Inteligentaction trwającej od września 1939 do 

kwietnia 1940 padło około 100 tys. osób, z czego ok 50 tys. 

zostało wywiezionych na zatracenie do obozów 

koncentracyjnych, a drugie tyle osób Niemcy rozstrzelali 

„na miejscu”. Z uwagi na kalendarz wydarzeń - już pierwsze 

tygodnie po zajęciu Pomorza - jak i na skalę zbrodni 

stosunkowo lepiej jest znana Inteligentaction na Pomorzu, 

której miejsca męczeństwa ilustruje mapka przedstawiona 

na  Rys. 1 . 

 

Rys. 1. Miejsca  martyrologii warstw przywódczych Polski na terenie 

Inteligent Action na Pomorzu [18].  
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W sumie w największych miejscach kaźni - w Lasach 

Piaśnickich, Mniszku pod Świeciem i Lesie Szpęgawskim 

pod Starogardem -  zamordowano około 23 000 Polaków 

[19]. Nie da się w pełni  zilustrować ogromu  zbrodni 

niemieckich, właśnie z uwagi na ich ogrom. Muszą 

wystarczyć pojedyncze zdjęcia, jak niżej prezentowany 

dojmujący obraz księdza rozstrzeliwanego przez 

niemieckich „sąsiadów” z Selbstschutzu, na tle wcześniej 

zabitych osób  - Rys. 1.  

 

Rys. 2. Piaśnica – moment egzekucji. Ciała zamordowanych 
[20]. 

Serie egzekucji przeprowadzono także w tzw. fordońskiej 

“Dolinie Śmierci” w Bydgoszczy. Bojówkarze niemieckiego 

Selbstschutzu i członkowie Einsatzgruppen zamordowali 

tam w październiku i listopadzie 1939 r. co najmniej 1200-

1400 mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych miejscowości 

Większość ofiar “Doliny Śmierci” stanowili przedstawiciele 

polskiej inteligencji i duchowieństwa katolickiego oraz 

bydgoscy Żydzi [21]. Rys. 3 przedstawia  widok polskich 

nauczycieli prowadzonych na rozstrzelanie w „Dolinie 

śmierci” - obraz mniej znany  w porównaniu ze scenami 

rozstrzeliwanych na ulicach miasta mieszkańców 

Bydgoszczy w dniu „niedzieli bydgoskiej” .   

 

Rys. 3. Nauczyciele z Bydgoszczy eskortowani przez tak zwany 
"Volksdeutscher Selbstschutz" [22]. 

Odpowiednikiem Inteligentaction (Akcja Inteligencja) na 

ziemiach wcielonych do III Rzeszy, była na terenie 

Generalnej Guberni Außerordentliche Befriedungsaktion – 

Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna,   (w skrócie, akcja AB), 

przeprowadzona między majem a lipcem 1940. 

Rzeczywistym jej  celem była likwidacja osób zaliczanych 

do „polskiej warstwy przywódczej” jako realizacja strategii 

bezpośrednio wyrażonej słowami  Martina Bormanna. Ten 

w swoich tajnych notatkach ze spotkania z Hitlerem, które 

odbyło się w 1940 roku z udziałem gubernatora Hansa 

Franka, zapisał: „...Generalne Gubernatorstwo jest naszym 

rezerwuarem siły roboczej do prostych prac (cegielnie, 

budowa dróg, itd., itp.) (...) Należy bezwarunkowo zwrócić 

uwagę na to, że nie może być żadnych „polskich panów”(…) 

dlatego wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji mają 

zostać zabici. To brzmi twardo, ale takie jest prawo życia” 

[23].  

Außerordentliche Befriedungsaktion – prowadzona  w 

poszczególnych dystryktach Generalnej Guberni - była 

jedną z najkrwawszych akcji terrorystycznych 

przeprowadzonych przez Niemców w okupowanej Polsce 

[24](str. 7). Nie powstała dotąd żadna całościowa 

monografia naukowa poświęcona tej celowej zbrodni 

wojennej.   Polscy historycy podają zazwyczaj w ślad za 

raportem Streckenbacha, iż w trakcie Nadzwyczajnej Akcji 

Pacyfikacyjnej zamordowano około 3500 polskich 

intelektualistów oraz działaczy społecznych i politycznych 

[24] (str.13). Symbolikę okrucieństwa psychicznego 

nałożonego na zbrodnie fizyczne na narodzie polskim 

wyraża szczególnie miejscowość Palmiry, nieopodal 

Warszawy, gdzie Niemcy zamordowali wielu  

przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej, 

kulturalnej i sportowej.
 13

 

 

Rys. 4. Palmiry – więźniowie z zawiązanymi oczyma 
sfotografowani przed egzekucją [2]. 

Jeśli terror i eksterminacja ludności Polski prowadzona 

przez Niemcy były zwrócone przede wszystkim przeciwko 

„warstwom przywódczym”, to trzeba zestawić tę strategię 

okupanta z danymi prezentowanymi w Tab. 1 i Tab. 2. 

Tablice te ilustrują proporcje ekonomicznej wartości osób 

                                                           
13 Nie sposób przedstawiać pełną listę ponad 1700 osób rozstrzelanych w 

samych Pamirach w ramach Außerordentliche Befriedungsaktion, których 
skład społeczny jest podobny do zamordowanych w ramach 

Inteligentaction na Pomorzu: włodarze samorządowi, profesorowie uczelni, 

nauczyciele, politycy i parlamentarzyści, literaci, księża, lekarze, działacze 
społeczni i młodzieżowi, przedsiębiorcy. W Palmirach 21 czerwca 1940 był 

zamordowany  polski złoty  olimpijczyk z Los Angeles , Janusz Kusociński 

i inni mistrzowie sportu. Razem z Kusocińskim rozstrzelany został kolarz, 
Tomasz Stankiewicz, wicemistrz olimpijski w kolarstwie (4000 m na torze 

drużynowo) z igrzysk w Paryżu w 1924, a kilka miesięcy wcześniej 

wybitny szachista Dawid Przepiórka, złoty medalista olimpijski (był 
członkiem polskiej złotej drużyny olimpijskiej, która w 1930 r. w 

Hamburgu zdobyła złote medale), mistrz Polski, wicemistrz świata 

amatorów.    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Pia%C5%9Bnicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Pia%C5%9Bnicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Mniszku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Lesie_Szp%C4%99gawskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selbstschutz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzekucje_w_fordo%C5%84skiej_%E2%80%9EDolinie_%C5%9Amierci%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzekucje_w_fordo%C5%84skiej_%E2%80%9EDolinie_%C5%9Amierci%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selbstschutz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_(spo%C5%82ecze%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bormann
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Frank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Frank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Stankiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_szachowa_1930
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
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wg wykonywanej profesji i statusu społecznego i stąd „z 

góry” wiadomo, że „ekonomiczna wartość przeciętnego 

zabitego Polaka” musiała być większa od „przeciętnej 

ekonomicznej wartości Polaka”. Obraz ten jest pogłębiany 

przez proporcje liczby osób zabitych wg wieku, płci i 

narodowości, z podziałem na ludność polską i żydowską, co 

przedstawiają  Tab. 3 i Tab. 4.  

Jak widać  ludność wyznania mojżeszowego stanowiła 

60,3% ogółu wymordowanych przez Niemców obywateli 

Polskich
14

 (Vielrose na koniec wojny podaje odsetek 

49,8%),  straty ludności wiejskiej (bez ludności wyznania 

mojżeszowego) stanowiły około 8,7% ogółu zabitych, zaś 

wymordowani mieszkańcy miast (bez ludności wyznania 

mojżeszowego) to 41,6% ogółu ofiar.  Z kolei wśród 

wymordowanych obywateli polskich wyznania 

mojżeszowego kobiety stanowiły 57%, a mężczyźni 43% 

ogółu zgładzonych (tab.4, kolumna 4),
15

  zaś w przypadku 

ludności  narodowości polskiej proporcje  wynosiły – 

kobiety około 32,3% a mężczyźni 67,7 % (wg MPK ) – zaś 

Vielrose dla uproszczenia przyjął proporcje jak 30:70). 

Dzieci żydowskie w wieku  0-17 lat w liczbie 1076,5 mln 

stanowiły  43,3% z 2481 tys. wymordowanych Żydów 

ogółem. Dzieci polskie w liczbie 338,2 tys.  stanowiły 

“jedynie”  około 20,7% ogółu zabitej ludności narodowości 

polskiej.  

I jeszcze ważna liczba – Polacy w wieku 20-44 lata o 

największej wartości ucieleśnionego w nich kapitału 

ludzkiego mierzonej skapitalizowanymi przyszłymi 

zarobkami  stanowili 71,7% zamordowanych mężczyzn, gdy 

wśród Żydów mężczyźni w tym przedziale wieku stanowili 

37,8% ogółu wymordowanych mężczyzn narodowości 

żydowskiej.  

Podobnie z Tab. 5 odczytujemy, że w przypadku ludności 

polskiej  najmniej  ucierpieli drobni rolnicy i robotnicy rolni 

niosący w sobie stosunkowo niewiele  kapitału ludzkiego - 

stanowili oni  około 8,6% ogółu strat ludnościowych. 

Tymczasem ludność miejska narodowości polskiej o 

najwyższym  udziale  pracowników umysłowych i   

relatywnie  dużym  udziale utrzymujących się z zysku i 

wolnych zawodów stanowiła prawie 42 % ogółu 

wymordowanych obywateli polskich.  

Nie dziwi to, bo odzwierciedla to politykę Niemców 

wobec podbitej ludności  polskiej polegającą na 

wymordowaniu  elity narodowej i zachowaniu taniej siły 

roboczej.  

Holocaust ludności żydowskiej był szczególnie dotkliwy 

z ekonomicznego ogólnogospodarczego punktu widzenia, 

ponieważ likwidacji uległa ludność o relatywnie 

“nowoczesnej” strukturze społeczno zawodowej i wyższym 

zasobie ucieleśnionego kapitału ludzkiego 

odzwierciedlanym w dużym udziale osób żyjących z zysku, 

wolnych zawodów, pracowników umysłowych i 

drobnomieszczaństwa. Te warstwy stanowiły razem ponad 

70% ludności żydowskiej w Polsce.  Nikt nie powie, że 

śmierć człowieka nie jest równa śmierci innego człowieka i 

nikt nie powie, że popioły spalonych przez Niemców ofiar 

w Piaśnicy, czy później na warszawskiej Woli w ramach 

zacierania śladów zbrodni, nie są równe popiołom 

pozostałym po polskich obywatelach wyznania 

                                                           
14 Ta rozbieżność nie dziwi, ponieważ od powstania warszawskiego do 

końca wojny ginęła przede wszystkim ludność narodowości polskiej, 
ponieważ “kwestię żydowską” Niemcy generalnie “rozwiązali” już 

wcześniej.   
15 Obliczone na podstawie  MPK tabela 5. 

mojżeszowego. Pozostaje różnica w matematycznych 

proporcjach skali, albowiem Niemcy zgładzili 80 - 90% 

polskiej populacji żydowskiej, czego symbolikę ilustruje 

zdjęcie kopca popiołów pozostałych po mieszkańcach 

warszawskiego getta zgładzonych i spalonych w 

krematorium w Treblince (Rys. 5).  

Z kolei, jakby to nie brzmiało strasznie i cynicznie, w 

zachowaniach o przetrwanie ludność żydowska, jeśli w 

ogóle można mówić o jakiejś strategii przetrwania, 

kierowała się zasadami ekonomii. Relatywnie najmniejsze 

ofiary ponieśli najwięcej “warci” mężczyźni w weku 20-44 

lat, którzy stanowili “jedynie” 37% wymordowanych 

mężczyzn. Największe zaś, osoby “najmniej warte” – dzieci 

i kobiety.   

 

Rys. 5. Kopiec popiołów z krematorium obozu zagłady w 
Treblince [25]. 

W przypadku ludności polskiej mamy raczej do czynienia 

z kierowaniem się innymi zasadami moralnymi. W 

pierwszym rzędzie ochrona dzieci i kobiet, gdzie poniesiono 

relatywnie mniejsze ofiary kosztem mężczyzn w wieku 20-

44 lata o “największej ekonomicznej wartości”. Ci ostatni 

stanowili wymienione ponad 70% wśród wymordowanych i 

zabitych w walkach mężczyzn narodowości polskiej.  

Tabela ekonomicznej wartości osób odsłania w wymiarze 

szczególnym i niegdyś gorąco dyskutowanym, tragiczną 

ekonomiczną racjonalność przewodniczącego getta 

łódzkiego Ch. Rumkowskiego, który postawiony wobec 

konieczności wysyłania ludności do niemieckich obozów 

zagłady, przekazywał osoby wyselekcjonowane na śmierć w 

kolejności od najmniej ekonomicznie wartych dzieci i 

starców.  W ten sposób ocalonych zostało przez dotrwanie 

do końca wojny parę tysięcy osób, które niosły w sobie 

najwięcej kapitału ludzkiego i o dużym potem znaczeniu w 

społeczności światowej
16

. Tym samym mogły się one 

przyczynić do zabezpieczenia interesów żydowskich w 

relacjach z Niemcami po wojnie.  

Długofalowo i z punktu widzenia zdolności narodu do 

biologicznego odbudowania się, “strategia moralna” 

Polaków wydaje się efektywniejsza, choć kosztem utraty 

osób, które ze względu na swoje pozycje społeczne – a 

dodajmy tu jeszcze okres stalinowskiej  czystki “klasowej” -  

mogłyby silniej wpływać na umiędzynarodowienie sprawy 

krzywd zadanych Polsce przez Niemcy.
17

 Oto – gdyby 

                                                           
16 Przytaczam tutaj informacje popularne, ale ten aspekt strat wojennych 

wymagałby oddzielnego wnikliwego potraktowania. 
17 W tym sensie prześladowania i fizyczne niszczenie elity polskiej przez 

władze komunistyczne przez 12 lat powojennych było w najlepiej pojętym 

interesie niemieckim.  

../../../../../Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kopiec%20popiołów%20z%20krematorium%20obozu%20zagłady%20w%20Treblince
../../../../../Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kopiec%20popiołów%20z%20krematorium%20obozu%20zagłady%20w%20Treblince
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proporcje między zabitymi kobietami i mężczyznami były w 

przypadku Polaków takie same jak to miało w sytuacji 

ludności żydowskiej, to zgładzonych by było o 409,6 tys. 

więcej Polek. Potencjalnie, liczba urodzonych dzieci w 

Polsce byłaby o ponad milion mniejsza od rzeczywistej – 

przyjmując współczynniki dzietności z lat 1946-1958.  Do 

tego dodajmy jeszcze liczbę dzieci polskich w wieku 0-17 

lat o “zaledwie” 20% udziale w ogólnej liczbie polskich 

ofiar. Odezwa zamieszczona w “Biuletynie Informacyjnym” 

AK z 20 sierpnia 1944 – por. Rys. 6 dowodzi, że potrzeba 

“strategii ochrony dzieci” była w pełni świadoma.  

 

Rys. 6. Odezwa zamieszczona w “Biuletynie Informacyjnym” 
AK z 20 sierpnia 1944 r. Fotografia eksponatu Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Gdyby w przypadku ludności polskiej miały miejsce 

proporcje zagłady dzieci takie, jakie miały miejsce w 

odniesieniu do ludności żydowskiej, to po wojnie ponad 370 

tys. mniej dzieci polskich zaczęłoby stopniowo wchodzić w 

wiek dojrzały i przyczyniać się do powojennego boomu 

urodzeń. 

5.3. Oszacowanie wartości utraconego kapitału 

ludzkiego wskutek wymordowania ludności Polski przez 

Niemcy. 

W przyziemnym ekonomicznym wymiarze dysponujemy 

wyżej wymienionymi jasnymi metodami określania wartości 

pieniężnej utraconego w czasie okupacji życia 

przekonywującymi na tyle, na ile ekonomia wycenia  kapitał 

ludzki zakumulowany w człowieku. 

Do oszacowania strat w zabitych i zmarłych potrzebny 

jest rozkład tych osób według grup społeczno –

zawodowych, wieku i płci. Vielrose przyjął, że procent 

kobiet wśród zmarłych wynosił dla ludność wyznania 

mojżeszowego 54%, czyli tyle, co całej ludności tego 

wyznania w roku 1931. Dla pozostałych, założył że wśród 

zabitych było 70% mężczyzn i 30 % kobiet (co nie odbiega 

zbytnio od proporcji wyżej przytoczonych za MPK). Na tej 

podstawie wyznaczony został skład zmarłych według 

wyznania, płci i wieku, oddzielnie dla ludności miejskiej i 

wiejskiej oraz ludności wyznania mojżeszowego, a stąd 

skład społeczno –zawodowy zmarłych według płci i wieku  

- por. Tab. 5.  Biorąc pod uwagę skapitalizowane wartości 

przyszłych zarobków według grup społeczno-zawodowych, 

płci i wieku obliczono przeciętną wartość przyszłych 

zarobków osób uśmierconych według płci i wieku - Tab. 6. 

Przeciętne te różnią się od średnich obliczonych dla całej 

ludności żyjącej podanych w Tab. 6 ze względu na różną 

strukturę społeczno–zawodową ludności miejskiej i 

wiejskiej. Ludność miejska poniosła najwyższe straty. 

Ludność wiejska zaś relatywnie niskie, sięgające ”jedynie” 

8% populacji. Ogólną wartość skapitalizowanych 

przyszłych dochodów osób zgładzonych przedstawia Tab. 6. 

Tab. 6. Skapitalizowana wartość przyszłych zarobków osób 
zgładzonych w latach 1939-1945 [14]. 

 

 

Wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Suma przyszłych 

rocznych zarobków 

zdyskontowana na 

09.05.1945 

Suma przyszłych 

rocznych zarobków 

zdyskontowana na 

09.05.1945 

0-4 15,2 3,4 

5-9 19,7 4,5 

10-14 24,7 5,6 

15-19 27,6 6,7 

20-24 31,8 7,3 

25-29 34,3 7,7 

30-34 34,8 7,6 

35-39 34,1 7,3 

40-44 31,8 6,9 

45-49 28,5 5,8 

50-54 22,8 4,7 

55-59 18,5 3,8 

60-64 13,3 2,7 

65-69 10,9 2,1 

70-74 9,2 1,7 

75-79 7,4 1,3 

80-84 5,5 1,0 

85-89 4,5 0,7 

90-94 3,3 0,5 

95-99   0 0 

 

Wartość utraconego kapitału ludzkiego wskutek śmierci 

6028 tys. osób mierzona metodą dochodową na dzień 9 

maja 1945, wynosiła 114 450 mln zł. w cenach z 1938 r.  

Kwota ta  była obliczona zgodnie z powyższą formułą 

rachunku wartości kapitału ludzkiego, a więc uwzględnia 

naturalną śmiertelność osób oraz prawdopodobieństwo 

zatrudnienia. Zwiera też element „quasi dynamiki” 

dochodów w ciągu życia. „Quasi dynamiki”, ponieważ 

bierze pod uwagę jedynie  zależność zarobków  od wieku, 

gdzie zmiana zarobku w ciągu życia wynika z 

przechodzenia do kolejnych grup wiekowych o rożnych 

wielkościach zarobków. Nie uwzględnia jednak dynamiki 

zarobków każdej grupy wiekowej w czasie, jaka ma miejsce  

w rzeczywistości wraz z przeciętnym wzrostem płac w 

ogóle. Mówiąc obrazowo – to tak jakby uwzględniać w 

pokonywaniu dystansu przez pasażerów pociągu jedynie ich 

przechodzenie do przednich przedziałów składu, ale pomijać 

ruch całego pociągu do przodu. Podkreślam powyższe dla 

wskazania, że przedstawiane tu szacunki wartości 

utraconego kapitału ludzkiego trzeba traktować jako 

„ostrożne i minimalne”. Wymieniona suma 114 450 mln 

złotych wg wartości złotego z 1938 roku przekłada się na 

kwotę 21 594,3 mln USD z tego roku. Aktualizacja tej 

kwoty uwzględniająca skalę deprecjacji dolara w latach 
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1938-2018 = 17,88 razy przynosi wynik 386 164,28 mln 

USD
18

. 

Tyle zatem -  386,2 mld USD -  wg bieżącej wartości 

dolara, determinowanej spadkiem jego siły nabywczej z 

tytułu inflacji w latach 1946-2018, byłoby warte 21,6 mld 

dolarów z roku 1946 w cenach z roku 2018, gdyby Niemcy 

były wypłaciły w dniu 9 maja 1945 r odszkodowanie w 

wysokości 21,6 mld USD za wymordowanych polskich 

obywateli.
19

 Jest to wartość przeszła (bazowa) utraconego na 

dzień 9 maja 1945 kapitału ludzkiego podana w cenach roku 

2018. Nie jest to jednak wartość obecna tego kapitału w 

cenach obecnych. Niemcy nie wypłaciły Polsce żadnych 

kwot wtedy i nie wypłaciły do dzisiaj. Gdyby zaś były 

wypłaciły, to kapitał ten warty 21,4 mld dolarów w cenach  

z 1938 r, a w cenach z 2018 r 386,2 mld dolarów,    

pracowałby od roku 1946 z realną stopą zwrotu 3,37%, Jest 

to realne przeciętne tempo wzrostu gospodarki polskiej w 

latach 1946-2018, „oczyszczone” z nadzwyczajnego tempa 

wzrostu okresu odbudowy 1945-1949. Dopiero 

uwzględnienie tego wskaźnika (1,0337
72

 = 10,87439669) 

sprowadza wartość bazową utraconego kapitału ludzkiego  

do jego wartości obecnej w cenach obecnych (tzn. tu w 

cenach dolara z września 2018). Podkreślmy też, że 

wskaźnik realnego tempa wzrostu odzwierciedla  zmianę 

wartości  kapitału w czasie przeliczając realną wartość 

przeszłą na realną wartość obecną, liczone w cenach stałych. 

Mierzy zatem realny wzrost wartości kapitału niezależnie od 

tego, czy była  inflacja obniżająca siłę nabywczą  pieniądza 

(tu dolara) albo deflacja podnosząca jego siłę nabywczą. 

Tak więc sprowadzenie wartości bazowej z 9 maja 1945 w 

cenach z 1938 do wartości obecnej w obecnych cenach 

przynosi kwotę 4 199 532,0 mln USD zł (4,2 bln USD) 

równe 15 412,3 mld złotych wg nominalnego kursu dolara z 

września 2018 – por. Tab. 7 .  

Tab. 7. Wartość kapitału ludzkiego osób zabitych. 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 

kapitałowa 

zabitych 

 

Źródło 

H0 = H09.05.1945 

Bazowa (przeszła) wartość 

utraconego kapitału ludzkiego 

w cenach z 1938 mld zł. 

 
114,450 

Vielrose op.cit. str. 12 

H0 = H09.05.1945 

Ceny 1938 mld USD 21,594 
Obliczenia własne na 
podstawie pkt.2.3 wyżej 

Ht=H0(1+π)t (1+ r)t 

Obecna wartość utraconego 

kapitału ludzkiego w cenach z 

2018 mld. zł. 

 

15412,3 
Obliczenia własne na 

podstawie pkt.2.3 wyżej 

Ht=H0(1+π)t(1+ r)t 

Obecna wartość utraconego 
kapitału ludzkiego w cenach z 

2018 mld USD 

 

4199,532 
Obliczenia własne na 

podstawie pkt.2.3 wyżej 

 

Jest to obecna wartość straconego kapitału ludzkiego 

ucieleśnionego tylko w osobach zgładzonych przez 

Niemców. Nie jest tu wliczona wartość kapitału ludzkiego 

utraconego wskutek inwalidztwa i powiększonej 

zachorowalności, zwłaszcza na gruźlicę (około 1,1 mln 

chorych wskutek warunków okupacyjnych).  Doliczenie 

                                                           
18 Wg kalkulatora inflacji  https://www.usinflationcalculator.com/ wartość 

dolara spadła dokładnie 17,88269497 razy. W zastosowaniu do aktualizacji 
wartości  dolara przy rachunku kapitału ludzkiego zasadne jest przyjęcie  

wskaźnika inflacji  dóbr konsumpcyjnych (CPI), gdyż tych dóbr  przede 

wszystkim dotyczą wydatki osobiste pokrywane z dochodów własnych.   
19 Przy średnim kursie USD/PLN w dniu 20 września 2018 r. równym 

3,6702 prowadzi do kwoty w złotych w wysokości 1 417 300,14 mln 

złotych (1,4 bln złotych). 

tych strat do obliczeń Biura Odszkodowań Wojennych, [13] 

str. 15], powiększa wartość utraconego kapitału ludzkiego o 

27,2 mld zł w cenach z 1938. Tym samym podnosi ogólny 

rachunek strat ludzkich do kwoty 148,6 mld zł w cenach z 

1938. Ta kwota zaś tłumaczy się na około 5,5 bln USD 

obecnej wartości utraconego kapitału ludzkiego w cenach z 

2018 r.
20

 

Na marginesie dodajmy, że wcześniej o bez mała trzy lata 

przed publikacją BOW, Ministerstwo Prac Kongresowych 

Rządu RP na Uchodźstwie w cytowanym wyżej 

opracowaniu [11] dokonało szacunku wartości strat 

ludzkich. Metoda szacunku (dochodowa) była taka sama jak 

w opracowaniu BOW. W obliczeniach ograniczono się 

jednak tylko do wartości wymordowanych osób w wieku 

produkcyjnym, tj. 17-60 lat, w liczbie 2,7 mln na koniec 

1943 r. (przy ogólnej liczbie wymordowanych na ten okres 

w liczbie ponad 4,1 mln). Za miarę wartości przyjęto 

przeciętny “dochód społeczny” na głowę pracującego, a nie 

“całożyciowy dochód”, jak w tu przedstawianym raporcie 

BOW. Z porównania obu szacunków płynie wniosek, że 

ekonomiczna wartość “przeciętnego zamordowanego 

obywatela Polski” była nie mniej jak o 75% wyższa od 

“wartości” przeciętnego obywatela Polski” [26 s. 25]. Taka 

obserwacja nie dziwi w świetle strategii ludnościowej 

Niemiec wobec podbitej Polski z celem głównym 

wymordowania najpierw “wyższych warstw” (Inteligent 

Action, Akcja AB) a potem ludności żydowskiej, z jej 

właściwą strukturą ekonomiczno-społeczną.  

Tab. 6 przedstawia przeciętne wartości utraconego 

kapitału ludzkiego przypadające na osobę w danej grupie  

mierzone skapitalizowaną wartością przyszłych zarobków 

osób zgładzonych w latach 1939-1945, gdyby nie były 

zamordowane. Przyjęcie (co warto zauważyć), że dzieci w 

wieku 0-4 lat mają “jakieś” skapitalizowane zarobki nie 

dziwi. Tak samo robili 34 lata później, cytowani Jorgenson, 

Pachon, Fraumeni [27, 28]. Oznacza to jedynie, iż daną 

wartość ma zdyskontowany na dany moment strumień 

zarobków, jakie dzieci będą otrzymywały z 

prawdopodobieństwem określonym stopą przeżycia i stopą 

aktywności zawodowej w kolejnych latach swojego życia. 

„Dochód z pracy” dziecko otrzyma dopiero za ileś lat i to 

odroczenie, jest uwzględniane przez odpowiednie  

dyskontowanie, aby  była zachowana porównywalność 

dochodów otrzymywanych w różnych okresach od 

momentu na który jest prowadzony rachunek. W 

rachunkach przyjęto, że dzieci  rolników wchodzą „na rynek 

pracy”   począwszy od 10 roku życia,  zaś w sektorze 

pracowników umysłowych i żyjących z zysku, pojawiają się  

w pracy w  wieku  od 13 lat, co odpowiadało 

przedwojennym obserwacjom. 

5.4. Zagłada Warszawy w latach 1939-1945 i Rzeź 

Woli w dniach 5-7 sierpnia 1944 w kategoriach wartości 

utraconego kapitału ludzkiego 

Rzetelne obliczenia wymagają wniknięcia w strukturę 

ludności Warszawy oraz strukturę mieszkańców  dzielnicy 

                                                           
20 Podana kwota strat z tytułu zagłady, inwalidztwa i powiększonej 

zachorowalności jest merytorycznie przejrzysta. Aby nie rozpraszać uwagi 

nie przedstawiam już doliczenia do wartości strat ludzkich tej części 
zagrabionego PKB w latach 1939-1945, która przypadała na zatrudnionych. 

Nie przedstawiam także, rozliczenia na kapitał ludzki i kapitał rzeczowy 

strat z tytułu obniżenia wydajności obu kapitałów po zakończeniu wojny. 
Obie wymienione wielkości zostały uwzględnione w rachunku ogólnych 

strat zadanych Polsce przez Niemcy w cytowanym Sprawozdaniu BOW z 

1947i składają się na ogólną, wyżej podaną ich kwotę 9,6 bln USD.  

https://www.usinflationcalculator.com/
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Wola  wg  cech  wymienionych wyżej. Wszak udział osób 

niosących w sobie więcej kapitału ludzkiego, tzn. 

utrzymujący się z zysku i wolne zawody, pracownicy 

umysłowi i drobnomieszczaństwa był w Warszawie wyższy 

niż średnio w Polsce. Zaś udział ludności robotniczej wśród 

mieszkańców “robotniczej Woli” był wyższy 

przypuszczalnie niż wynosił przeciętnie dla Warszawy. Przy 

naszym zimnym “amoralnym” i „nie humanistycznym” 

podejściu ekonomicznym oznacza to, że stosując wielkości 

przeciętne z pewnością zaniżamy wartość kapitału 

ludzkiego ucieleśnionego w wymordowanych mieszkańcach 

Warszawy w latach 1939-1945 i być może, ale tylko być 

może, zawyżamy wielkość strat kapitału ludzkiego w 

wyniku trzydniowej rzezi Woli. 

5.5. Zagłada Warszawy w kategoriach wartości 

utraconego kapitału ludzkiego 

W odniesieniu do Warszawy polityka niemiecka 

wymierzona w niszczenie przywódczych warstw 

społeczeństwa polskiego nie zelżała z latem 1940 roku, tak 

jak AB-Action w reszcie Generalnej Guberni, ale trwała 

przez cały okres okupacji, jak zaświadcza przykładowe 

obwieszczenie o rozstrzelanych z 30 października 1943 – 

por. Rys. 7.  

 

Rys. 7. Obwieszczenie o rozstrzelanych 30 października 1943 
[29]. 

Terror wymierzony w ludność Warszawy był sposobem 

zarządzania miastem, a jego narzędziem były masowe 

celowe aresztowania i losowe łapanki kończone wywozem 

na roboty przymusowe, zsyłkami do obozów 

koncentracyjnych i doraźnymi egzekucjami ulicznymi, 

przykładowo obrazowanymi na Rys. 8 i Rys. 9. Oblicza się, 

że wyniku aktów  samego terroru  (jak te  na rysunkach) w 

okresie do wybuchu Powstania Warszawskiego w 

Warszawie poniosło śmierć 82 tys. osób. Dalsze 45 tys. to 

zmarli i zabici  w obozach koncentracyjnych, w tym ofiary 

wśród deportowanych po upadku powstania. Kolejne straty 

ludzkie Warszawy to zgony warszawiaków na robotach 

przymusowych w Rzeszy w liczbie 52 tys. ludzi. Do 

łącznego zestawienia strat poniesionych w toku wojny przez 

ludność Warszawy, bez ludności żydowskiej, dolicza się 

jeszcze ofiary działań wojennych. W tej liczbie zaś do 

20 000 poległych we wrześniu 1939, 16 tys. żołnierzy 

Powstania Warszawskiego i około 150 000 cywilnych ofiar, 

działań pacyfikacyjnych prowadzonych przez, oddziały 

Wehrmachtu, SS i wielonarodowe bataliony pomocnicze, 

wobec Powstałego Miasta [30]. 

 

Rys. 8.Cywile złapani podczas łapanki, przetrzymywani  w 

obozie przejściowym na terenie dawnych koszar 1 Pułku 

Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w rejonie ulicy Szwoleżerów, 

1942. [31] ss.55.21 

 

Rys. 9. Zbieranie ofiar egzekucji ulicznej w Warszawie [29]. 

 Tak oszacowaną liczbę 365 tys. zabitych warszawskiej 

ludności polskiej powiększają o 343,5 tys. zgładzeni 

warszawiacy żydowscy, która jest różnicą między  liczbą 

                                                           
21 Niemiecki obóz przejściowy na terenie dawnych koszar 1. Pułku 

Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego nad kanałem piaseczyńskim między 

ulicami: Myśliwiecką, Szwoleżerów i Czerniakowską. Budynek stał na 
terenie dzisiejszej Ambasady Hiszpanii przy ul. Myśliwieckiej 4 na 

Śródmieściu. Można spotkać też identyfikację miejsca na zdjęciu, jako 

złapani umieszczeni w obozie przejściowym przy ul Skaryszewskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_Szwole%C5%BCer%C3%B3w_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_Szwole%C5%BCer%C3%B3w_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Szwole%C5%BCer%C3%B3w_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_Szwole%C5%BCer%C3%B3w_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_Szwole%C5%BCer%C3%B3w_J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasada_Hiszpanii_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_My%C5%9Bliwiecka_w_Warszawie
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Żydów zamieszkujących Warszawę  we wrześniu 1939 [32, 

33], a liczbą 28 tys.  Żydów ocalonych w „Utajonym 

mieście”
22

 [34].  

W tej liczbie znajduje się ok. 92 tys. zmarłych z zimna, 

chorób i głodu w okresie od założenia Getta w październiku 

1940 do  pierwszych wywózek do obozów zagłady w lipcu 

1942, oraz pozostałe 251,5 tys. żydowskich warszawiaków  

wywiezionych do obozów zagłady i tam zamordowanych  i 

spalonych [35]. W sumie otrzymujemy ogólną liczbę 708,5 

tys. utraconej ludności Warszawy.
23

 

    Stosując wprost proporcjonalne przeliczenia 

dowiadujemy się, że Warszawa, - której ludność zmalała z     

1 289 000 w 1939 r. do 478 755 w roku 1946, a więc o 810 

245 mieszańców 
24

 [36] utraciła kapitał ludzki o wartości 

obecnej nie mniejszej niż 564,5 mld USD (w cenach z 2018 

r.). Po prostych przeliczeniach oznacza to, że obecnie 

wynagrodzenie utraconego mieszkańca Warszawy byłoby 

warte 7435 złotych, a więc o około 50% więcej niż wynosi 

przeciętna płaca w Polsce na koniec roku 2019.  “Pasuje” to 

do ogólnej konstatacji, że średnia wartość obywatela 

polskiego zamordowanego przez Niemców była wyższa od 

średniej wartości obywateli Polski w ogóle.  

Z wymienionej kwoty 564,5 mld USD większa część, 

około 493,6 mld USD  przypada na kapitał ludzki utracony 

w warszawiakach  zgładzonych  w podanej wyżej liczbie 

ponad 700 tys. osób - zaginionych na froncie, 

wymordowanych w okresie  okupacyjnego terroru, 

zgładzonych  w obozach  zagłady, zamordowanych w 

trakcie powstania w Getcie, wymordowanych w okresie 

Powstania Warszawskiego i zmarłych w obozach 

koncentracyjnych i na robotach przymusowych w Rzeszy. 

Ta liczba jest trwałą stratą również z punktu widzenia 

całego kraju.  

 Reszta, z wyliczonej kwoty  strat kapitału ludzkiego 

Warszawy  przypada na kapitał ludzki utracony przez 

miasto wskutek emigracji poza Warszawę  i znosi się  w 

ogólnopolskim rachunku strat.  

Wymienione liczby byłyby porównywalne z szacunkiem 

strat rzeczowych zadanych Warszawie obliczonych w 2004 

dla Prezydenta m.st. Lecha Kaczyńskiego, kiedy prof. 

Fałkowski odżegnywał się od rachowania wartości zabitych 

mieszkańców Warszawy, gdyby dokonać stosownej 

waloryzacji znalezionej wtedy wartości tych strat.  

 Hekatomba Warszawy mierzona wymieniona liczbą 

708,5 tys. zgładzonej ludności miała swoje dwie szczytowe  

fale zbrodni. Pierwsza to rozłożona na dziesięć miesięcy  

                                                           
22 Liczba ludności żydowskiej w Warszawie w roku 1939 wynosiła około  

371,5 tys. zaś Paulson  podaje, że ocalało 28tys warszawskich Żydów  

ukrywanych przez Polaków  ‘poza murami  getta. Zaś liczba 371 526 tys. 

żydowskich mieszkańców Warszawy w 1939 r to podawana na rok 1938 

przez „Wirtualny Sztelt” - i dlatego pewna - liczba 368 394 żydowskich 

mieszkańców Warszawy, powiększona o przeciętny dla Polski wskaźnik 
przyrostu naturalnego ludności wyznania mojżeszowego (8,5promila) – wg. 

Małego Rocznika Statystycznego GUS 1939, str 43 tabl. 4. 
23 Liczba ta jest niekiedy poddawana w wątpliwość na podstawie wyników 
spisu powszechnego z grudnia 1950, gdzie na ponad 900 tys. osób w całej 

Polsce obliczono „liczbę przedwojennych warszawiaków”. Jednakże taki 

rezultat spisu zupełnie nie nadaje się do wnioskowania o liczbie ocalałych 
warszawiaków z samej Warszawy zamieszkujących miasto w dniu 1 

września 1939. Liczba to bowiem co najwyżej informuje jedynie o 

osobach, które w ogóle urodziły się w Warszawie na przestrzeni 
dziesiątków lat, w tym jeszcze w XIX w. i w ogóle żyły po II wojnie w 

Polsce. W tym około 500 tys. osób w zburzonej i odbudowywanej 

Warszawie, właśnie w 5 lat po wojnie wraz z dziećmi urodzonymi w ciągu 
6 lat od 1945 do 1950 r.  
24Dane Spisu powszechnego -   raczej powiedzmy zatem, że ilustruje to stan 

na koniec roku 1945, jako że spis miał miejsce w lutym 1946 

miedzy lipcem 1942  a majem 1943  zagłada  żydowskich  

warszawiaków z wydajnością  niemieckiej  maszyny śmierci 

średnio 840 osób zabitych na dobę
25

. Druga to fala  zbrodni 

wojennych to okres Powstania Warszawskiego, kiedy  w 62 

dni zostało zabitych – w myśl wyżej przytoczonych 

minimalnych szacunków 166 tys. ludzi (wspomniane 16 tys.  

żołnierzy Powstania i 150 000 tys. ludności cywilnej). 

Średnia wydajność niemieckiej maszynerii śmierci  

wynosiła zatem   w tym czasie 2 677 osób na dobę.  Ale ta 

„fala zbrodni” miała swój szczytowy skoncentrowany w 

czasie „przypływ” szczególnego zezwierzęcenia 

niemieckiego okupanta i jego kolaborantów w dniach 5 - 7 

sierpnia 1944. 

5.6. Trzydniowa Rzeź Woli w kategoriach wartości 

utraconego kapitału ludzkiego 

Zachodnia dzielnica Warszawy, Wola, nie była terenem 

większych walk w dniach  1-4 sierpnia 1944 [37]. Dopiero 5 

sierpnia około godziny 7 rano rozpoczął się szturm 

„Kampfgruppe” gen. Reinefartha. Trzon Grupy stanowiła 

Brygada  SS-Oberfuhrera Dirlewangera  wraz z pułkiem 

rosyjskich Kozaków Dońskich
26

  Rys.10 w sile  ponad 3 tys. 

żołnierzy. Opór  nielicznych grup powstańczych  został 

stosunkowo szybko przełamany, a dla ludności cywilnej  

nastał czas grozy, albowiem Niemcy  rozpoczęli   realizacje 

rozkazu Himmlera o eksterminacji  całej ludności cywilnej. 

Wg zeznań gen. van den Bacha rozkaz ten brzmiał: 

„Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych 

jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób 

ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy  

[37](s.24). Wtedy, w dniach 5-7 sierpnia 1944  w bestialski 

sposób wymordowano wg szacunków od 30 do 60 tys. 

ludności cywilnej. Podnosi to „wydajność” niemieckiej 

 

Rys.10. SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth wraz żołnierzami 
3. pułku Kozaków [38].  

maszynerii śmierci do powyżej 12 tys. zabitych na dobę i 

jest prawdopodobnie największą jednorazową hekatombą w 

ogóle w historii rodzaju ludzkiego dokonaną przy użyciu 

konwencjonalnych środków zabijania. W szczegółowych, 

tym bardziej dojmujących relacjach czytamy m.in.„…Na 

terenie >>fabryki makaronu<< przy ul Wolskiej 60 

rozstrzeliwano z karabinów maszynowych doprowadzając 

ludność cywilną grupami na miejsce stracenia. Stos trupów 

sięgał 1 m wysokości…. Zwały trupów piętrzyły się 

                                                           
25 Liczbę tę otrzymuję dzieląc liczbę wywiezionych  do obozów zagłady i 

zabitych w czasie powstania w getcie przez liczbę 300 dni od października 
1940 do maja 1943. 
26 Z uwagi na charakterystyczne umundurowanie rosyjscy Kozacy Dońscy 

brani byli w zeznanych świadków za Ukraińców.  



S. Ryszard Domański 

14 

wszędzie: na podwórzach, w bramach i na ulicach”
27

 [37] 

(str 29). Wycinkowo zbrodnie te ilustrują zdjęcia Rys. 11 i 

Rys. 12. 

 

Rys. 11. Rozstrzelani na ulicach Woli [38]. 

Widoczne  na Rys. 12 zdjęcie małej dziewczynki leżące 

na  (najprawdopodobniej) ciele jej matki symbolizuje  całą 

masę zbrodni, jak ta przedstawiana  w protokole  zeznania  

świadka  Zofii Staworzyńskiej „…Razem, ze swoją córką  

11 letnią Aliną opuściłam dom wraz z innymi mieszkańcami 

w grupie  148 osób…wzdłuż ściany po lewej stronie oraz 

pod murem budynku fabrycznego na wprost leżały stosy 

trupów jedne na drugich, w różnych pozycjach…Kiedy 

doszliśmy do ściany strzelono do nas kilka razy. Pierwszy 

strzał trafił mnie w szyję. Upadlam…Obok mnie upadla 

córka, posłyszałam wkrótce  jeszcze jeden strzał, po którym 

już moja córka nie ruszyła się..” [37] (ss,43-44) 

Dziewczynka widoczna  na  zdjęciu wygląda  raczej na 

około 8-9 lat.  

 

Rys. 12. Dzieci jako ofiary Rzezi Woli [38]. 

Miarą okrucieństwa i skali zbrodni Niemców i 

wspierających ich rosyjskich Kozaków Dońskich jest ilość 

prochów pozostałych po spaleniu zamordowanych. Już 

bowiem 7 i 8 sierpnia 1944 dla zatarcia śladów wybrano 

około 100 ze złapanych mężczyzn tworząc z nich tzw. 

                                                           
27 dalej, znajdujemy enumerację adresów bloków mieszkalnych, z których 

wywlekano ludzi. Dla samego dnia 5 sierpnia podaje się 25 miejsc 
masowych straceń ludności cywilnej Woli, gdzie w ciągu krótkiego czasu 

wymordowano i następnie spalono po kilka tysięcy ludzi. (tamże s.28-29,   

str 69)  

Verbrennungskommando – do palenia ciał pomordowanych 

(por. Rys. 13). 

Na przykład,  na terenie fabryki „Ursus” gdzie 

rozstrzelana kilka tysięcy osób cywilnych, zebrano ponad 

1000 kg prochów ludzkich, w Parku Sowińskiego na Woli 

1200 kg prochów, przy ulicy Działdowskiej 6, 80 kg 

prochów, przy ulicy Wolskiej 79  zebrano 2760 kg prochów 

ludzkich [37] (s.34). T. Klimaszewski wymienia 19 takich 

miejsc, gdzie w dniach 8-23 sierpnia 1944 dokonano 

spalenia zwłok wielu tysięcy zamordowanych [37](s.70).  

 

Rys. 13. Palenie zwłok przez Verbrennungskommando [38]. 

I oto mamy wycenić ekonomiczną wartość Warszawian z 

Woli wymordowanych w bezmiarze okrucieństwa 

opisywanego w relacjach naocznych świadków- w tym 

„obiektywnych”, bo walczących  po niemieckiej stronie, jak 

Mathias Shenk opowiadający: „Wysadziliśmy drzwi, chyba 

do szkoły. Dzieci stały w holu i na schodach. Dużo dzieci. 

Rączki w górze. Patrzyliśmy na nie kilka chwil, zanim wpadł 

Dirlewanger. Kazał zabić. Rozstrzelali je, a potem po nich 

chodzili i rozbijali główki kolbami. Krew ciekła po tych 

schodach. Tam w pobliżu jest teraz tablica, że zginęło 350 

dzieci. Myślę, że było ich więcej, z 500. (…) Albo ta Polka 

(…)  wpadli ludzie Dirlewangera. Jeden wziął kobietę. Była 

ładna, młoda. Nie krzyczała. Gwałcił ją, przyciskając mocno 

jej głowę do stołu. W drugiej ręce miał bagnet. Najpierw 

rozciął jej bluzkę. Potem jedno cięcie, od brzucha po szyję. 

Krew chlusnęła. Czy wiecie, jak szybko zastyga krew w 

sierpniu...? . 
28

 [39]( s.8).  

Przyjmując wyżej wymienione założenia i zastrzeżenia, 

co do ograniczeń szacunku obliczam, że wraz z 

wymordowaniem w dniach 5-7 sierpnia 1944 przez 

Niemców i Rosjan trudnej do precyzyjnego ustalenia wyżej 

wymienionej „w widełkach”, 30-60 tys. liczby mieszkańców 

Woli, został utracony przez Polskę kapitał ludzki o obecnej 

wartości równej do 41,2 mld USD.   Przeciętnie, wraz z 

                                                           
28 Relacji Mathiasa  Schenka, młodego Belga  wcielonego do 46 baonu 

pionierów, jednostki pomocniczej biorącej udział w rzezi Woli i samemu  
rannemu w szyje od ciosu polskiego bagnetu, czy noża. Oryginalny tekst 

był najpierw opublikowany w wydaniu świątecznym Gazety Wyborczej z 

23 sierpnia 2004.,(ale niedostępny bez prenumeraty) Cytowany fragment 
był też wykorzystany  przez Krzysztofa Jóźwiaka w tekście 

opublikowanym 31.08.2019 na stronach Rzeczpospolitej, bez przywołania 

Gazety Wyborczej  jako  oryginalnego źródła. 

https://www.rp.pl/autor/848/krzysztof-jozwiak
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każdym zabitym na Woli polska gospodarka traciła kapitał o 

wartość bazowej, tzn. w cenach z 1938 w wysokości 3,6 tys. 

USD. Ta zaś wielkość przekłada się na sumę 696,8 tys. USD 

obecnej jej wartości w cenach z 2018 uwzględniającej 

obecną wartość dolara.  Taka jest obecna kapitałowa 

wartość przeciętnego Warszawianina z Woli zabitego w 

rzezi 5-7 sierpnia 1944 r.  

W przeliczeniu na miesięczny zarobek w złotych oznacza 

to, że taka jest ekonomiczna wartość osoby, która zarabia 

miesięcznie 7,9 tys. złotych przez średnio 29 lat i 8 miesięcy 

pracy
29

. Tyle bowiem miesięcznie “wytwarzała” Produktu 

Krajowego Brutto pod postacią swojego dochodu taka osoba  

- czy to z  pracy najemnej czy aktywności na rynku w ogóle. 

Z tej kwoty cześć przypadająca ponad konsumpcję własną 

zabitego stanowi nadwyżkę należną jako rekompensata 

spadkobiercom zabitego.  Znowu, nadwyżka taka jest różna 

z pewnością dla poszczególnych osób i rodzin. Średnio 

jednak w analizie rozkładu dochodów i konsumpcji własnej 

osób prowadzonej przez Vielrosego wypada, że nadwyżka 

ponad konsumpcję własną wynosiła 39,9% dochodu osoby.   

39,9% sumy 7,9 tys. złotych równa się 3115 zł (848,8 USD, 

po kursie w chwili niniejszego rachunku). Tyle powinny 

otrzymywać po zamordowanym dziadku od Rządu Niemiec, 

przez 29 lat i 8 miesięcy wnuki, gdyby przypadkiem ocalały. 

 W całym procesie przedstawionych wyliczeń nie ma ani 

jednej arbitralnie przyjętej liczby.  Po pobraniu informacji o 

statusie społeczno–ekonomicznym każdego oddzielnie 

zamordowanego trzeba by skorygować, w górę lub w dół, 

rentę należną jego potomkom, pod warunkiem że tacy 

ocaleli i odszkodowanie (reparacje) należne państwu 

polskiemu za dochód narodowy, który byłby wytworzony, 

gdyby  nie wymordowani ludzie. 

6. SZACUNEK ŁĄCZNYCH STRAT W KAPITALE 

LUDZKIM I RZECZOWYM ZADANYCH POLSCE 

PRZEZ NIEMCY   

Przy szacowaniu łącznych strat  w kapitale ludzkim i 

rzeczowym  przez Niemców opieram się o wspomniane 

Sprawozdanie  w Przedmiocie Strat Wojennych 

opublikowane  przez Biuro Odszkodowań Wojennych w 

roku 1947 [13], poprawione o przedstawioną wyżej w 

punkcie 5.3 korektę wartości utraconego kapitału ludzkiego.  

Przed  podaniem  właściwych wyników rachunku, trzeba 

poświęcić  kilka słów komentarza pojawiającym się  w 

latach 2017-2019 wyrywkowym komunikatom z posiedzeń 

Parlamentarnego Zespołu do spraw odszkodowań za straty 

zadane Polsce przez Niemcy
30

. Otóż,  podano na przykład,  

“zaktualizowaną” na rok 2018 kwotę  866 mld dol. jako 

rzekomo równoważną   sumie 48,7 mld  dolarów obliczonej 

przez BOW na dzień 9 maja 1945.  Wyżej w punkcie 5,3. 

przedstawiłem na czym polega  błąd utożsamiania   

"wartości  bazowej kapitału w cenach bieżących z    

wartością obecną kapitału w cenach bieżących. 

Wymienione i już popularne w obiegu publicznym 

wyliczenia  BOW i ich kolejne “aktualizacje” podawane w 

wywiadzie  Arkadiusza Mularczyka [40, ss. 20-25] i 

podawane w komunikatach z posiedzeń Parlamentarnego 

                                                           
29 Długość okresu pracy jest konsekwencją przyjętej realnej stopy 

procentowej równej faktycznemu realnemu przeciętnemu, 3,37%, tempu 

wzrostu polskiej gospodarki w latach 1946-2018, 
30 Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań 

Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny 

Światowej 

Zespołu w ogóle zawierały trzy błędy. Dwa o charakterze 

techniczno-rachunkowym, co wprawnym okiem widać “od 

razu” i jeden merytoryczny, do którego odkrycia potrzeba 

było głębszego wczytania się w tabele i definicje obliczeń 

leżące u podstaw wyników podanych w wymienionym 

Sprawozdaniu BOW 

Pierwszy błąd o charakterze rachunkowym to 

niepoprawne zastosowanie indeksu cen dóbr  

konsumpcyjnych(CPI)  do aktualizacji danych ze względu 

na inflację od momentu, na który dokonano rachunku, tzn. 9 

maja 1945 r. (dalej w obliczeniach, dla uproszczenia,  

operuję datą  1946 do chwili obecnej, tj. końca 2018 r.) w 

zastosowaniu do wartości strat, które zawierają nie tylko 

dobra konsumpcyjne.  

Drugi błąd, o poważniejszym ciężarze gatunkowym, to 

nieuwzględnienie wzrostu realnej wartości kapitału w czasie 

od momentu rachunku strat do chwili obecnej, który miał 

miejsce, niezależnie od tego czy inflacja zachodziłaby, czy 

nie.  

Trzeci błąd odkrywamy dopiero po wczytaniu się w 

prezentację Biura Odszkodowań Wojennych. Polega on na 

zastosowaniu niepoprawnego wariantu definicji 

ekonomicznej wartości człowieka w odniesieniu do osób 

zgładzonych w latach wojny.   Wartość osób zgładzonych 

BOW utożsamiało bowiem z różnicą między 

skapitalizowanymi “przyszłymi” dochodami a 

skapitalizowaną przyszłą konsumpcją tych osób. Tak jednak 

definiuje się nie wartość człowieka w ogóle, a jedynie 

wartość ewentualnego odszkodowania przysługującego 

wdowom i sierotom po zabitym. Ten błąd został 

sprostowany w punkcie  5.3. wyżej.  Ekonomiczną wartość 

człowieka definiuje się bowiem „od zawsze” (a na gruncie 

teorii ekonomii od czasów “Arytmetyki politycznej” Pettiego 

z XVII w, [41] z całym szeregiem późniejszych uściśleń 

rachunku)  jako właśnie skapitalizowaną na dany moment 

wartość całkowitych przyszłych dochodów, jakie dana 

osoba  osiągnęłaby do końca życia, gdyby nie była zabita.  

Korekta oszacowania BOW wynikająca z zastosowania 

prawidłowej definicji ekonomicznej wartości człowieka, do 

rachunku ekonomicznej wartości strat ludzkich podnosi 

wyliczoną na dzień 09.05.1945 r. ogólną wartość strat 

zadanych przez Niemcy Polsce z 258,4 mld zł do kwoty 

ponad 327 mld złotych w cenach z 1938 r.. Ta zaś suma 

przy kursie 5,3 zł/USD, z 193 r równa się 61,71 mld USD.  

Kwota 61,71 mld USD w cenach i wartości dolara z 1938 r 

tłumaczy się na obecną – tzn. w roku 2018 - wartość tych 

strat w cenach obecnych równą 9,595 bln USD.
31

, Blisko 

60% tej sumy start zadanych Polsce przez Niemcy - tzn. 

około 5,5 bln USD podane w punkcie 5.3. wyżej - przypada 

na ekonomiczną wartość osób zamordowanych i osób 

dotkniętych wojennym kalectwem i obniżoną zdrowotnością 

wskutek warunków okupacyjnych.  

Implikowana tą wielkością utraconego kapitału ludzkiego 

i rzeczowego oraz średnią roczną stopą jego kapitalizacji, 

                                                           
31 Został zastosowany ten sam  mechanizmu rachunku jak w punkcie 5.3. w 

odniesieniu  do kapitału ludzkiego.  Jednakże do  aktualizacji wartości 

dolara   został wykorzystany indeks cen  Produktu Krajowego Brutto 
(GDPPI) (około 14,3) a nie indeks cen  dóbr konsumpcyjnych,(około 17,9) 

co usprawiedliwia się oczywistym faktem, że  na straty zadane przez 

Niemców  składaj się  również  dobra rzeczowe  do których indeks CPI nie 
może mieć zastawania. Indeks cen  Produktu  Krajowego Brutto, jest 

natomiast jakąś wypadkową średnią wszystkich cen, i dóbr 

konsumpcyjnych i dóbr rzeczowych w całej ich gamie. 
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równą 3,37%,
32

 strata rocznego PKB wynosi około 1,2 bln 

złotych. Innymi słowy, gdyby nie zniszczony przez 

Niemców w ciągu wojny i okupacji kapitał ludzki i 

rzeczowy to PKB Polski wynosiłby w roku 2018 około 3,4 

bln złotych, a nie 2,2 bln. Odpowiednio więcej wynosiłoby 

to w przeliczeniu na głowę mieszkańca (do dokładniejszych 

oszacowań potrzeba by wnikać w procesy demograficzne, 

co odkładam na bok). W efekcie osiągnęlibyśmy poziom 

nieco przewyższający średni dla Unii Europejskiej (liczony 

wg parytetu obecnej siły nabywczej), który teraz właśnie 

stawiamy sobie za pierwszy próg celu w dążeniu do 

zamożności.  

Przeliczając wartość PKB Polski w roku 2018 na wartość 

kapitałową Polski z zastosowaniem rentowności polskich 

obligacji 10-letnich, jako miary “realnej stopy dyskonta” 

równej w przybliżeniu 2% można powiedzieć, że 

wymieniona obecna wartość zniszczonego przez Niemców 

kapitału ludzkiego i rzeczowego stanowi około 33-34% 

obecnej wartości kapitałowej Polski i zachowując proporcje 

– około 4,7% obecnej wartości kapitałowej Niemiec. 

7. GLOBALNY RACHUNEK STRAT 

Stosując proste i oczywiste narzędzia   rachunku wartości 

kapitału jako wyprowadzanej z wartości dochodu jaki on 

wytwarza,  można pokusić się o globalny rachunek i 

clearing trójstronny strat poniesionych przez Polskę wskutek 

wojny i okupacji w latach 1939-1945.  Aby tego dokonać 

trzeba odwołać się do  elementarza  teorii ekonomii 

wyprowadzającego  wartość kapitału z wartości dochodu, 

jaki on przynosi. Można tu odwołać się do analogii 

praktycznie dokonanych  dla Anglii już 250 lat temu przez 

Wiliama Pettiego rachunków wartości kapitału  i strat 

wynikłych z  “odchodzenia ludzi na służbę obcym księciom” 

[41 s. 192]. 

Prowadząc  rachunek globalnych strat wojennych, trzeba  

najpierw zauważyć, że  Polska w 1939 roku była państwem  

o powierzchni 389,7 tys. km kw.  i szacunkowo 35,2 mln 

ludności. Polska wyłoniła się z pożogi wojennej jako 

państwo o powierzchni 311,7 tys. km kw. i 23,9 mln 

ludności wg spisu  z lutego 1946 r. – por. Rys. 14. Straciła 

zatem 20% powierzchni oraz bezpośrednio około 11,3 mln, 

tzn. 32,1% ludności, z której część – około połowa, została 

wymordowana przez obu okupantów. Część, mówiąc 

językiem  Wiliama Petty’ego, została zagarnięta “na służbę 

obcym księciom”,  a część rozproszyła się po świecie 

zarówno wbrew swej woli jak i dobrowolnie. 

Do tego trzeba by doliczyć liczbę ludności utraconej z 

powodu wymordowania przez Niemców potencjalnych 

rodziców i antynatalistycznej polityki (m.in. aborcja na 

żądanie), prowadzonej wobec tych, którzy w czasie okupacji 

żyli i wojnę przeżyli. Mowa tu o przynajmniej 1,25 mln 

osób (wg BOW [13]), gdyby chodziło tylko o “Ziemie 

dawne”, do 2,67 mln wg Wysockiego [42], gdy mowa o 

przedwojennej liczbie ludności Polsce w ogóle.  

Został zagrabiony dochód i zniszczony ogromny majątek 

rzeczowy na “Ziemiach Dawnych”, co  zostało  

odzwierciedlone w wyżej cytowanych i poprawnie 

zaktualizowanych obliczeniach Biura Odszkodowań 

Wojennych.   Zostały utracone miasta i wsie, infrastruktura, 

                                                           
32 Przypominam, jest to równe przeciętnemu  realnemu tempu wzrostu 

polskiej gospodarki w latach 1946-2018, oczyszczonemu z 

nadzwyczajnego tempa  lat odbudowy 1945-1949 

przemysł w takim stanie w jakim były w okresie prosperity 

w roku 1939 na  „Ziemiach odstąpionych” Związkowi 

Radzieckiemu. Zdjęcia kwitnącego przedwojennego Lwowa 

(por. Rys. 15 - Rys. 17) kontrastują z obrazami  miast na 

Ziemiach przyłączonych”. Pozyskane miasta, wsie, 

infrastruktura i przemysł pozostawały w takim stanie ruiny 

w jakim były 9 maja 1945 roku na piastowskich “Ziemiach 

Odzyskanych” na zachodzie i “Nowych” na północy. 

Ilustruję to  zrobione przez Luftwaffe zdjęcie kompletnie 

zburzonego i wypalonego  Gorzowa Wielkopolskiego – por. 

Rys. 18 oraz ruiny zniszczonego Wrocławia, ważnego 

miejsca przesiedlenia  lwowian - por. Rys. 19 - Rys. 21   

 

Rys. 14. Zmiany granic Polski w wyniku II Wojny Światowej 
[43]. 

Przed podaniem ostatecznych wyliczeń słowa 

komentarza wymaga pojęcie wartości majątku / kapitału 

(rzeczowego, ludzkiego i ziemi) “w takim stanie, w jakim 

był tuż po wojnie”. Otóż wartość posiada majątek, który 

przynosi dochód, a więc pełną wartość  posiadał majątek “w 

całości gotowy do użycia” po zakończeniu działań 

wojennych. Częściową wartość posiadał też majątek 

 

Rys. 15. Lwów na starych zdjęciach. Ul. Akademicka [44]. 

użytkowany w takiej części, w jakiej mógł być 

uruchomiony „od razu” i od razu przynosił jakiś dochód – 

stanowiący jakąś część  jego potencjalnej wartości, 

możliwej do osiągnięcia, dopiero gdy cały majątek zostanie 

uruchomiony. Tak czy inaczej, w takiej czy innej części 

przynoszony dochód zaświadczał o aktualnej wartości 

kapitału, który ten dochód przynosił.  
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Rys. 16. Lwów. Wały Hetmańskie, Opera Lwowska, Teatr Skarbka 

[44]. 

 

Rys. 17. Politechnika Lwowska [44]. 

Ten, który był zdekompletowany, zniszczony i nie mógł 

być uruchomiony również z powodu braku kapitału 

ludzkiego, a więc nie przynosił dochodu, wartości nie miał. 

Dochód narodowy Polski za rok 1945 w granicach 

powojennych był równy 38,4% jego poziomu z roku 1938 w 

granicach przedwojennych, a za rok 1946 48% poziomu 

przedwojennego – por. Tab. 8. Za podstawę obliczenia 

 

Rys. 18. Zniszczenia Gorzowa - fragment zdjęcia lotniczego 

wykonanego na tyłach frontu przez niemiecki zwiad Luftwaffe, 

21.II.1945 [45]. 

wartości kapitału, jaki był “gotowy do użycia” po wojnie 

przyjmuję średni  z lat 1945 -1946 poziom PKB w stosunku 

do roku 1938, równy 44,16%
33

.   

                                                           
33 Obliczone jako średnia ważona   poziomów  w roku 1945 i 1946, gdzie  

wagami są liczby  miesięcy  - 8 dla roku 1945, bo  liczone za okres maj-

grudzień 1945  i 12 dla roku 1946, bo wliczony pełny rok  

“Dochód społeczny” za rok 1938  był oszacowany przez 

GUS  na 18 mld złotych w cenach z 1938. Taki też był 

cytowany przez Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu 

RP na Uchodźstwie przy jego szacunku strat kapitału 

ludzkiego, [11] (str. 11). Było to równoważne ówczesnym 

3,4 mld USD.   

Tab. 8. Dynamika dochodu narodowego w okresie 
powojennym [46 s. 69-70]. 

 

Niżej przedstawiony rachunek jest ostrożny, zapewne 

niedoszacowujący wielkości strat doznanych przez Polskę 

wskutek wojny, bo oparty o założenie, że jeśli “coś” było 

gotowe do eksploatacji i zatrudnienia w momencie 

zakończenia wojny, to było w ciągu tych 20 miesięcy od 

maja 1945 do grudnia 1946 uruchomione i faktycznie 

odzwierciedla wartość kapitału niezniszczonego przez 

wojnę. Zawyża to zapewne wartość łącznego kapitału Polski 

“tuż po wojnie” i zaniża jego utraconą wskutek wojny 

wartość, ale pozwala twierdzić, że “z pewnością” kapitał 

Polski wyłonionej z wojny w roku 1945 był nie większy od 

oszacowanego w oparciu o takie założenie. W latach 1945-

1946 były bowiem prowadzone prace odtworzeniowe, 

przesiedlenia i samodzielne emigracje ludności. Już wtedy. 

zatem część dochodu była wytworzona dzięki pracom 

odtworzeniowym a nie dzięki stanowi, “w jakim był” 

majątek tuż po wojnie. Znowu jednak, przyjmuję założenie 

ostrożne i „przypisuję” średni dochód  wytworzony w 

okresie od końca wojny do końca  roku 1946 majątkowi 

zastanemu „tuż po wojnie”, aby uniknąć wszelkich 

wątpliwości co do jego niedoszacowania 

 

Rys. 19. Wrocław, prace odbudowy. Ul. Szajnochy - lata 1945-1947 

[47]. 

Oparłszy się o wymienione bezsporne dane znajdujemy, 

że globalna wartość utraconego wskutek wojny kapitału 

rzeczowego, ludzkiego i ziemskiego wynosiła, “na dzień 9 

maja 1945” 503,1 mld zł w cenach 1938 i równała się zatem 

94,92 mld USD wobec kursu 5,3 zł/USD.  Przy 

zastosowaniu tego samego mechanizmu i parametrów 

przeliczenia jak wyżej na wartość obecną  oraz przy kursie  

http://gorzowhistoria.pl/images/Obrazy/zniszczenia_2_.jpg
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3,78 zł/USD we wrześniu 2018,  kwota ta przekłada się na 

15,1 bln USD w roku 2018.   

Powyższe liczby – 9,6 bln USD obecnej, na rok 2018 

wartości strat zadanych Polsce przez Niemcy i 15,1 bln 

USD strat globalnych w kapitale ludzkim, rzeczowym i 

ziemskim, są oszacowaniami ostrożnymi, “minimalnymi”. 

Oszacowania te  nie uwzględniają bowiem  wartości 

zniszczonych i zagrabionych dóbr kultury i majątku 

finansowego zagrabionego bezpośrednio z systemu 

bankowego Polski,  Co więcej,  domknięcie rachunku strat 

wymagałoby jeszcze uwzględnienia hipotetycznego stanu, w 

jakim kraj znajdowałaby się w roku zakończenia wojny, 

gdyby nie było wojny, a więc „wartość utraconych 

możliwości”. W przypadku Polski w II Wojnie Światowej 

oznacza to, że do wartości kapitału zniszczonego i 

zagrabionego należy dodać jeszcze wartość kapitału 

rzeczowego niewytworzonego, który byłby powstał, gdyby 

nie wojna i okupacja. Należałoby też  doliczyć ekonomiczną 

wartością dzieci nienarodzonych, które narodziłyby się, 

gdyby nie zostało wymordowane pokolenie potencjalnych 

ich rodziców. Takie potencjalne stany łatwo się identyfikuje 

przyjmując proste i nie budzące wątpliwości założenia o 

kontynuacji trendów przedwojennych. Uwzględnienie 

wymienionych potencjalnych strat podnosi bilans ogólny 

obecnej wartości strat liczonych na rok 2018 do kwoty 17,3 

bln USD, a strat zadanych przez Niemcy do sumy 11,2 bln 

USD. Takąż też liczbę mówiąc słowami ministra Jacka 

Czaputowicza, należy najpierw położyć na stole w 

negocjacjach o metody wywiązania się Niemców z realizacji 

reparacji szkód, które Polsce wyrządzili.  

8. CLEARING TRÓJSTRONNY 

Wreszcie  można pokusić się o przedstawienie clearingu 

trójstronnego uwzględniającego  wartości zadanych strat i 

wartości ziem utraconych w takim stanie, w jakim były w 

1939 – co symbolizują powyższe zdjęcia Lwowa (Rys. 15 - 

Rys. 17) i wartości ziem przyłączonych w takim stanie, w 

jakim były 9 maja 1945 r.- przedstawiane zdjęciami Rys. 18 

- Rys. 21. 

 

Rys. 20. Zniszczenia we Wrocławiu po II wojnie światowej. Ul. 
Powstańców Śląskich. Widok od skrzyżowania z ul. Wielką w 
kierunku centrum. 1945 r. [47]. 

Powtórzmy, było suwerenne Państwo Polskie w roku 

1939 o powierzchni 389,72 tys. km kw. i 35,2 mln ludności, 

i ze swoim majątkiem ziemskim, rzeczowym oraz ludzkim, 

kreowało w roku 1938, w ówczesnych granicach dochód 

narodowy 18 mld złotych, co równało się 3,4 mld USD wg 

kursu 5,3 zł/USD. Z pożogi wojennej wyłoniło się w roku 

1945 niesuwerenne Państwo Polskie o powierzchni 311,7 

tys. km kw. i ludności liczonej na 23,9 mln. Państwo to 

dysponowało kapitałem rzeczowym, ziemskim i ludzkim 

ocalałym z pożogi.  Na tym majątku wytworzyło, dochód 

narodowy w roku w latach 1945/1946 w wysokości 44,16% 

poziomu z roku 1938.  

 

Rys. 21. Zniszczenia we Wrocławiu po II wojnie światowej. Ul. 
Traugutta - lata 1945-1947 [47]. 

W celu dokonania clearingu trójstronnego zostaje 

zastosowana ta sama metoda i uwzględnione te same liczby 

jak przy wyżej przeprowadzonym szacunku strat wojennych 

w ogóle. Bilans, jest czyniony przy założeniu, że dochód 

narodowy w roku 1945/46, wytworzony na Ziemiach 

Przyłączonych stanowił taką cześć ogólnego PKB Polski z 

tych lat jak była proporcja powierzchni tych Ziem do reszty 

Polski, a więc 33%.    W konsekwencji, płyną z tego 

proporcje wartości kapitału ludzkiego, ziemskiego i 

rzeczowego tych Ziem, jaki był “gotowy do użycia” zaraz 

po wojnie w stosunku całej gospodarki Polski.   

Alternatywnie można by  przyjąć proporcje zaludnienia, 

na obszarze „Ziem  Przyłączonych” w stosunku do całej  

ludności Polski  jako miarę proporcji wytwarzanego 

Produktu Krajowego Brutto na wymienionych obszarach. 

Takie zresztą proporcje merytorycznie zasadniej (ludność- 

jako czynnik produkcji) mogłyby być tu uznane za wskaźnik 

udziału w wytworzonym PKB, a stąd i wartości kapitałowej  

Ziem Przyłączonych. Jednakże, taki wskaźnik prowadziłby 

do  zdecydowanie niższych oszacowań wartości tych Ziem 

w “momencie” ich przejęcia po wojnie przez Polskę. W 

takim przypadku i w tak ważnej materii,  lepiej przyjąć 

założenie „ostrożne”, raczej zawyżające wartość tych Ziem,  

bazując  na wyżej wymienionych  proporcjach  powierzchni 

. Powtarzając tę samą metodę wyprowadzenia wartości 

kapitału z wartości dochodu znajdujemy, że obecna liczona 

w cenach bieżących i bieżącej (na wrzesień 2018r)  wartości 

dolara wartość kapitałowa Ziem Odzyskanych i Nowych 

“tuż” po wojnie, wobec ich stanu zniszczenia, dewastacji i 

braku kapitału ludzkiego, sięgała 3,9 bln USD. To oznacza, 

że bilans “strat na szkodach Polsce wyrządzonych przez 

Niemców” i “zysków z przyłączenia ziem na zachodzie i 

północy” w takim stanie, w jakim były po wojnie, był 

ujemny dla Polski, rzędu -5.7bln USD.  
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Mianowicie, 9,6 bln. USD zadanych szkód wobec 3,9 bln 

wartości ucieleśnionej w ziemiach przyłączonych. Rachunek 

ten siłą rzeczy uwzględnia fakt, że w okresie maj 1945 -

grudzień 1946 na ziemiach przyłączonych było 

zatrudnionych jeszcze tysiące Niemców, którym nie 

zezwalano wyjeżdżać, ze względu właśnie na ich 

kwalifikacje potrzebne do uruchomiania zakładów 

przemysłowych.  

Z drugiej strony różnicę między stratami ogólnie 

doznanymi przez Polskę w wysokości 15,1 bln USD, a 

zadanymi przez same Niemcy 9,6 bln USD można 

interpretować jako obecną wartość utraconego majątku 

ludzkiego, rzeczowego i ziemskiego na Wschodzie w 

wysokości 5,5 – 6,1 bln USD. Z tego wynika, że bilans 

“wymiany” ziem na Wschodzie o powierzchni 180,7 tys. km 

kw. “odstąpionych” Związkowi Radzieckiemu w takim ich 

stanie prosperity, w jakim były w dniu wybuchu wojny 1 

września 1939 za “znaczącą rekompensatę na Zachodzie i 

Północy” o powierzchni 102,7 tys. km. kw. w takim ich 

stanie ruiny, w jakim były w dniu 09 maja 1945, jest też 

ujemny dla Polski. Łącznie na samej “wymianie” ziem 

Polska netto straciła majątek rzeczowy i ludzki o obecnej 

wartości 1,6- 2,2 bln USD.  

9. ZAKOŃCZENIE 

Podnoszenie kwestii reparacji wojennych, niezależnie jak 

tu słowo “reparacje” rozumieć, nie ma na ogół “dobrej 

prasy” w Polsce i w Niemczech, Nie ma też powszechnego 

uznania wśród polskich polityków, którzy nie pamiętają że 

10 września 2004 r. została podjęta Uchwała Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie praw Polski do 

niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie 

bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich 

wysuwanych w Niemczech [48] zobowiązująca rząd do 

podjęcia stosownych starań.  

Podnoszenie kwestii reparacji wojennych powinno być 

poprzedzone dobrze merytorycznie uzasadnionym 

rachunkiem wartości strat, jakie zadano Polsce w wyniku 

wojny i okupacji przez dwóch najeźdźców we wrześniu 

1939 r. Podane tutaj oszacowania merytorycznie i 

metodologicznie uzasadnione mogą na pierwszy rzut oka 

zaskakiwać ich „ogromem”.  Wielkości te jednak w relacji 

do aktualnego bogactwa nie tylko Niemiec, ale również i 

ponad siedem razy od nich mniejszej Polski bynajmniej nie 

są wysokie.  

W całym zagadnieniu reparacji wojennych mamy trzy 

równoległe problemy. Pierwszy, to poprawny rachunek 

wartości strat ludzkich i rzeczowych. Wiedza o skali tych 

strat w przeszłości i o ich obecnej wartości jest obiektywnie, 

sama w sobie, potrzebna i cenna, niezależnie od wszystkich 

innych aspektów  zagadnienia. Drugi, to otoczenie prawne 

sprawy odszkodowań i zadośćuczynienia za wyrządzone 

szkody. Trzeci, to sposoby realizacji reparacji, gdzie ich 

bezpośredni wymiar “gotówkowy” nie może mieć priorytetu 

przed realną odbudową kapitału ludzkiego i rzeczowego z 

bezpośrednim zaangażowaniem Niemiec, które najlepiej 

powinny wiedzieć jak odbudować to, co same zniszczyły. 

Samą zaś powinność reparacji wojennych i odbudowy 

gospodarki Polski przez Niemcy trzeba w sposób oczywisty 

traktować nie jako „zagrożenie” dla stosunków niemiecko-

polskich, ale jako jasną perspektywę ich pogłębienia. Tak 

przecież stało się w przypadku państwowych relacji 

niemiecko-izraelskich i narodowych niemiecko-żydowskich.  
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