
 



 

KONFERENCJA „OSĄDZIĆ RZEŹ WOLI” 

WARSZAWA 28.09.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY  

KONFERENCYJNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji  



 

Autorzy: 
1. Jolanta Chankowska 

2. Barbara Czerwiec 

3. Tadeusz Jasudowicz 

4. Ryszard Domański 

5. Wojciech Gardoliński 

6. Elżbieta Gutowska-Niedziałek 

7. Krzysztof Jabłonka 

8. Karol Karski 

9. Andrzej Kowarsz 

10. Wiesław Kępiński 

11. Grzegorz Kutermankiewicz 

12. Jadwiga Łukasik  

13. Józef Menes 

14. Lech  Obara 

15. Andrzej Szpociński 

16. Katarzyna Utracka 

17. Zygmunt Walkowski 

18. Piotr Witakowski 

19. Krzysztof Żurowski 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja i skład komputerowy: 
Piotr Witakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN XXX-XX-XXXXXX-X-X 
 

 

 

Złożono na podstawie materiałów dostarczonych przez autorów w okresie październik 2019– luty 2020 

 

Wydawca - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Druk – Drukarnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Warszawa, marzec 2020



 

 3 

 

 

 

Spis treści 

 

1. KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI ..................................................................................... ................................... 4 

2. KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI ...................................................................... .................................... 5 

3. LIST PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI  ............................ 6 

4. LIST PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ......................... 7 

5. LIST BURMISTRZA DZIELNICY WOLA DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI .................................................. 9 

6. WPROWADZENIE DO KONFERENCJI - Piotr Witakowski .................................................................................... .... 11 

BLOK ŚWIADECTW 

7. Film  „ŚLADAMI RZEZI WOLI” -  Grzegorz Kutermankiewicz ..................................................................................... 29 

8. RELACJE ŚWIADKÓW - Jadwiga Łukasik, Andrzej Kowarsz, Wiesław Kępiński, Barbara Czerwiec,  

    Elżbieta Gutowska-Niedziałek .............................................................................................................................................. 31 

9. Film –„ZAGŁADA REDEMPTORYSTÓW WOLI” - Krzysztof Żurowski .................................................................... 39 

10. ZNISZCZENIE WARSZAWY W NIEMIECKIEJ DOKUMENTACJI LOTNICZEJ –-  

      - Zygmunt Walkowski............... ........................................................................................................................................... 41 

11. WYSTAWA „ŚLADAMI RZEZI WOLI” + „WOLA PAMIĘCI 1944”....................................................................... 57 

BLOK HISTORYCZNY 

12 WYDARZENIA NA WOLI W SIERPNIU 1944 – Krzysztof Jabłonka  ......................................................................... 73 

13. RZEŹ WOLI JAKO ELEMENT ZAPLANOWANEJ ZAGŁADY WARSZAWY - Wojciech Gardoliński  ............ 75 

14. SKUTKI POLITYKI NIEMIEC DLA WARSZAWY W LATACH 1939-1945 - Józef Menes .................................. 87 

15. ŚLEDZTWO INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ DOTYCZĄCE ZBRODNI NIEMIECKICH  

      W OKRESIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – Jolanta Chankowska  ............................................................... 89 

16. STAN BADAŃ RZEZI WOLI – Katarzyna Utracka  ..................................................................................................... 95 

BLOK PRAWNY 

17. RZEŹ WOLI W PAMIĘCI SPOŁECZNEJ – Andrzej Szpociński  ............................................................................. 105 

18. AKTUALNE PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEMIEC I NIEMCÓW ZA RZEŹ WOLI –............ 

Tadeusz Jasudowicz  ........................................................................................................................................................ 109 

19. REFERAT PROFESORA BOGDANA MUSIAŁA NA TEMAT NIEMIECKIEGO PRAWA  

       OKUPACYJNEGO W POLSCE  – Piotr Witakowski  ................................................................................................ 117 

20. STRATY WOJENNE ZADANE POLSCE PRZEZ NIEMCY W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI 1939-1945 – - 

Ryszard Domański  .......................................................................................................................................................... 123 

21. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ OD RFN ZA ZBRODNIE II WOJNY ŚWIATOWEJ   – Lech  Obara  ............... 143 

22. NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ NARODOWY  -  Karol Karski  ..................................................................................... 147 

23. UCHWAŁY KONFERENCJI ....................................................................................................................................... 157 

24. ANEKS.  GRAFIKA KONFERENCYJNA ................................................. ................................................................ 158 

 



 

 4 

 

 Imię i nazwisko Afiliacja 

PRAWNICY 

1.  Dr hab. Piotr Daranowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji 

2.  Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz 1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2) Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

3.  Prof. dr hab. Karol Karski Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 

Instytut Prawa Międzynarodowego 

4.  Prof. dr hab. Cezary Mik Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

z Wydziału Prawa i Administracji UKSW 

5.  Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk 

Społecznych 

6.  Dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa 

i Administracji 

HISTORYCY 

7.  Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz Institute of World Politics 

8.  Prof. dr hab. Andrzej Nowak Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut 

Historii PAN 

9.  Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja IPN, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu; dyrektor Biura Badań Historycznych 

10.  Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej 

11.  Prof. zw. dr hab. Wiesław Wysocki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk 

Historycznych i Społecznych 

12.  Prof. dr hab. Jan Żaryn Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk 

Historycznych i Społecznych 

 

  

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI  
 



 

 5 

 

 

Lp. Tytuły, imię i nazwisko Instytucja Adres internetowy/telefon 

1.  Hanna Dobrowolska dziennikarz ojhanka@gmail.com 
2.  Krzysztof Jabłonka historyk zakjablonka@gmail.com 
3.  Stefan Hambura prawnik, adwokat stefan.hambura@gmail.com 
4.  Ryszard Kopiecki dr matematyki, WAT ricko@mimuw.edu.pl 
5.  Grzegorz Kutermankiewicz dziennikarz, dokumentalista grzegorzq@gmail.com 
6.  Natalia Tarczyńska analityk systemowy natalia.tarczynska@gmail.com 
7.  Grażyna Tydda  historyk g.tydda@gmail.com 
8.  Piotr Witakowski emerytowany prof. AGH i ITB witakowski_p@poczta.onet.pl 
9.  Paweł Zdun Ruch Kontroli Wyborów pawel.zdun@interia.pl 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI  
 



 

 6 

LIST PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

 7 

 

 

LIST PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ  



LIST PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 

 8 



 

 9 

 

 

LIST BURMISTRZA DZIELNICY WOLA  



LIST BURMISTRZA DZIELNICY WOLA 

 10 

 



11 

 
Abstract 

The paper presents the source of the conference, the 
further development of its concept and the preparation 
process. The conference was organised for the benefit of 
public opinion, bringing back to light the memory of the 
greatest crime of the Wehrmacht during the Second World 
War, which was never tried and punished. The conference 
presents a true picture of the German occupation of Poland 
and the annihilation of Warsaw, thus addressing the false 
accusations of Poles participating in the Holocaust. 
Cooperation with other entities in the organisation of the 
conference was presented, and at the end, its course. 

Keywords - Pabst Plan, the Warsaw Uprising, Genocide 
Wola, the annihilation of Warsaw.  

Streszczenie 
W pracy przedstawiono genezę konferencji, dojrzewanie 

jej koncepcji i proces przygotowania. Zorganizowano ją, 
aby przywrócić opinii publicznej pamięć  o największej 
zbrodni Wehrmachtu w czasie II Wojny Światowej, nigdy nie 
osądzonej i ukaranej. Konferencja ukazuje rzeczywisty 
obraz okupacji niemieckiej w Polsce i zagładę Warszawy, a 
przez to fałsz oskarżeń o udziale Polaków w holokauście 
Żydów. Przedstawiono współpracę z innymi podmiotami 
przy organizacji konferencji, a na końcu jej przebieg. 

Słowa kluczowe – Plan Pabsta, Powstanie Warszawskie, 
Rzeź Woli, zagłada Warszawy.  

1. GENEZA KONFERENCJI 

1.1. Największa zbrodnia Wehrmachtu w czasie II 

Wojny Światowej 

Wybuch Powstania Warszawskiego w dniu 1.08.1944 

przyniósł dla Polski konsekwencje wręcz historyczne i 

odczuwalne do chwili obecnej na wielu płaszczyznach – 

politycznej, gospodarczej, kulturalnej i demograficznej. Te 

konsekwencje są powodem nieustającego sporu o sens 

Powstania Warszawskiego. Nikt już wprawdzie  nie oskarża 

obecnie Armii Krajowej o „współpracę z hitlerowcami”, ani 

o to, że w czasie okupacji „stała bezczynnie z bronią u 

nogi”, choć takie kłamstwa propaganda PRL szerzyła przez 

całe lata. Teraz przeciwnicy nurtu niepodległościowego 

oskarżają kierownictwo Armii Krajowej o bezmyślne 

wywołanie Powstania oraz zniszczenie Warszawy i śmierć 

jej mieszkańców. Te dwa oskarżenia wymagają krótkiego 

komentarza. 

1.2. Sens Powstania Warszawskiego 

Teza jakoby decyzja o wybuchu Powstania była 

pozbawiona sensu ma sprowadzić całość sporu o Powstanie 

do porównania sił militarnych powstańców i Wehrmachtu 

upatrując w upadku Powstania ostatecznego dowodu na jego 

bezsensowność. Argumentacja taka w równej mierze odnosi 

się do decyzji o podjęciu przez Polskę wojny obronnej w 
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1939 roku, też przecież przegranej. Z argumentacji takiej 

wynika, że bezsensowna byłaby każda obrona przed 

napaścią, w której nie mamy gwarancji pokonania 

napastnika. Pouczające są w tej materii decyzje, jakie 

podejmowały w 1939 roku kraje Entanty Bałtyckiej[
1
] 

(Litwa, Łotwa i Estonia)  liczące 6 mln mieszkańców  i 

Finlandia licząca 3,7 mln. Kraje bałtyckie zgodziły się na 

wejście wojsk rosyjskich na ich terytorium bez obrony swej 

suwerenności. W efekcie nie tylko w czerwcu 1940 roku 

zostały pozbawione niepodległości i włączone do ZSRR, ale 

dalsze lata doprowadziły do eksterminacji rodzimej ludności 

tych krajów i groźby całkowitego unicestwienia 3 narodów. 

W odróżnieniu od krajów Ententy Bałtyckiej, Finlandia 

podjęła wobec sowieckiej agresji walkę w obronie swej 

suwerenności. W wyniku tzw. „wojny zimowej” (od 30 

listopada 1939 do 13 marca 1940) po 3 miesiącach została 

zmuszona wprawdzie do podpisania pokoju ze stratą części 

terytorium, ale nigdy nie utraciła  suwerenności.    

Nie sposób rozstrzygnąć sporu, czy los Polski i Polaków 

byłby lepszy, gdyby Powstanie nie wybuchło. Znamy 

historię tylko w jednym wariancie – w którym Powstanie 

wybuchło. Przy wszystkich analizach nie wolno jednak 

pomijać dwóch okoliczności. Pierwszą z nich jest 

świadomość  współczesnych, że oddanie w ręce rosyjskie 

bezbronnego wojska kończy się Katyniem. Drugą 

okolicznością – całkowicie ignorowaną w dyskusjach o 

Powstaniu - jest to, że nikt z jego uczestników nie był 

przymuszany do walki. Każdy powstaniec był ochotnikiem i 

każdy walczył z własnej woli. Co więcej, mimo coraz 

dramatyczniejszej sytuacji zjawisko dezercji w szeregach 

powstańczych do ostatnich dni Powstania nie istniało. 

Powstańcy warszawscy złożyli dowody bezprzykładnego 

męstwa - 63 dni walk stolicy może być porównywane 

jedynie z antycznymi zmaganiami takimi jak bitwa pod 

Termopilami. Tak jak wojska Leonidasa dzięki swej ofierze 

umożliwiły Grekom zebranie sił i ostateczne zwycięstwo w 

bitwie pod Platejami, tak Powstanie Warszawskie 

spowodowało, że Sowieci zatrzymali swą ofensywę na 5 

miesięcy umożliwiając aliantom wyzwolenie zachodniej 

Europy i dojście aż do linii Łaby. W ręce rosyjskie wpadła 

tylko niewielka część Niemiec, w której urządzili NRD.    

1.3. Zatrzeć pamięć o rzeczywistych okolicznościach i 

czasie zagłady Warszawy. 

Zniszczenie Warszawy, a faktycznie zagłada miasta, nie 

było wynikiem walk powstańczych, lecz niemieckich 

planów poprzedzających jeszcze wybuch wojny oraz decyzji 

                                                           
1 Ententa Bałtycka – międzypaństwowy sojusz Litwy, Łotwy i Estonii, 

zawarty na mocy traktatu o porozumieniu i współpracy 12 września 1934 
roku w Genewie i funkcjonujący do 1940 roku. Powstał w celu 

prowadzenia wspólnej jednolitej polityki zagranicznej i obronnej państw 

członkowskich 
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z roku 1939, zgodnie z którą Warszawa miała być 

wyburzona do fundamentów, a na jej miejscu miało być 

wybudowane Neue Deutsche Stadt Warschau (Nowe 

Niemieckie Miasto Warchau). Miało ono stanowić 

prowincjonalne 100 tysięczne miasto niemieckie. Politykę 

niemiecką w odniesieniu do Warszawy i jej skutki 

szczegółowo przedstawiają dwa dokumenty – opracowane 

przez Biuro Odszkodowań Wojennych w dwa lata po wojnie 

„Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych 

Polski” [1] (Rys. 1) oraz  „Raport o stratach wojennych 

Warszawy” [2], a także album „Straty wojenne Warszawy 

1939-1945. Raport” [3]. Ten ostatni na 700 stronach 

przedstawia Warszawę przedwojenną, w czasie wojny i po 

wojnie ukazując zarówno piękno przedwojennej Warszawy i 

niemiecką furię w jej niszczeniu.  

 

Rys. 1. Historyczny raport o stratach Polski sporządzony w 
roku 1947. 

Plany niemieckie realizowane były od początku wojny 

przez wybiórcze bombardowania Warszawy we wrześniu 

1939 r.. Zniszczeniom w wyniku bombardowania miały ulec 

przede wszystkim obiekty świadczące o historycznym 

dorobku Warszawy – Zamek Królewski i zabytkowe 

budynki i pałace. Zniszczeniom w czasie bombardowania 

Warszawy uległo w ten sposób ponad 10 % zabudowy 

stolicy. Niemcy wydali zakaz odbudowy zniszczonych 

budowli i budynków „by przypominały Polakom o klęsce 

1939”[2]. 

Na zlecenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka, 

pełniący od 1939 roku funkcję naczelnego architekta 

Warszawy Friedrich Pabst, wykonał wraz ze swoim 

zespołem tzw. „plan Pabsta”[4] - plan zakładający, że na 

gruzach Warszawy w Neue Deutsche Stadt Warschau 

zamieszka ok. 100 tysięcy Niemców, a jedynie na prawym 

brzegu Wisły pozostawi się kolonię 30 tys. Polaków 

przeznaczonych do niewolniczej pracy. Opracowany przez 

Niemców plan zakładał, że Warszawa zostanie w całości 

zburzona poza budynkami uznanymi za relikty architektury 

germańskiej. Pierwszym etapem realizacji tego planu było 

zniszczenie Warszawy w czasie oblężenia w 1939 r.  i zakaz 

odbudowy ruin. Realizowany konsekwentnie plan Pabsta w 

kolejnych etapach przynosił stopniową zagładę stolicy 

Polski. Kolejnym etapem było zrównanie z ziemią terenu 

getta po upadku powstania  w getcie w 1943 roku. 

Przyniosło  to dalsze 15 % niszczenia miasta – por. Rys. 2  

 

Rys. 2. Teren getta. Tak miała wyglądać cała Warszawa[5]. 

Następny etap związany był z wybuchem Powstania 

Warszawskiego. W czasie walk powstańczych uległo 

zniszczeniu kolejne 25 % zabudowy [6]. Ale zniszczenia te 

tylko w części były spowodowane działaniami militarnymi 

w wyniku bombardowania i ostrzału artyleryjskiego. Duża 

część zniszczeń była wynikiem celowych  wypalań i 

wyburzeń w opanowanych przez Niemców dzielnicach bez 

żadnego związku z toczącymi się jeszcze walkami. Zamek 

Królewski został zaminowany i wysadzony w powietrze w 

dniu 9 września [2] po upadku Powstania na Starówce (2 

września). Zasadnicze zniszczenie Warszawy nastąpiło 

jednak po kapitulacji Powstania, a przed wejściem do miasta 

Rosjan -  od 2 października 1944  do 16 stycznia 1945 roku.  

Podkreślić trzeba, że było to złamanie porozumienia 

kapitulacyjnego. W pkt 10 „Układu o zaprzestaniu działań 

wojennych w Warszawie” Niemcy zobowiązali się 

oszczędzić pozostałe w mieście mienie publiczne i 

prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o 

dużej wartości historycznej, kulturalnej lub duchowej [7]. 

Wbrew tym zobowiązaniom Himmler wydał rozkaz 

kompletnego zniszczenia Warszawy -  „Kamień na kamieniu 

nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż 

do fundamentów”[8]. Utworzono specjalne oddziały, które 

najpierw okradały instytucje i mieszkania prywatne. Po 

ograbieniu z wszelkiego dobra specjalne oddziały 

„Brennkommando” podpalały budynek, a po jego wypaleniu 

oddziały  „Vernichtungskommando” dokonywały 

wyburzenia budynku. W takim trybie dokonano całkowitego 

zniszczenia 30 % zabudowy lewobrzeżnej Warszawy [2] 

przekształcając ją w morze ruin. Specjalną uwagę 

przykładano do niszczenia dóbr kultury, bibliotek  i 

archiwaliów. O poziomie niemieckiej nienawiści do Polski i 

jej kultury najlepiej świadczy fakt, że jeszcze w dniu 17 

stycznia 1945 roku, a więc w dzień wkroczenia Rosjan do 

Warszawy Niemcy podpalają Bibliotekę Publiczną przy ul. 

Koszykowej, gdzie płonie ok. 300 tys. jednostek 

bibliotecznych zbiorów. 

Zagłada Warszawy nie nastąpiła w wyniku Powstania, 

aczkolwiek w trakcie walk  też nastąpiły istotne zniszczenia. 

Była od początku wojny zaplanowana i prowadzona z 

dużym nakładem sił i środków bez żadnego związku z 

działaniami militarnymi. Nawet wtedy, gdy Niemcy 

ostatkiem sił powstrzymywali wojska rosyjskie na 

wschodzie i aliantów na Zachodzie, wycofali z walk liczne 

oddziały z zadaniem zniszczenia Warszawy, aby przed 

opuszczeniem doszczętnie ja zniszczyć. 
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1.4. Los Polaków pod okupacją niemiecką 

Zagłada Warszawy została przez Niemców zaplanowana 

i konsekwentnie realizowana przez 5 lat okupacji bez żadnej 

potrzeby militarnej. Los Warszawy odsłania rzeczywiste 

cele, jakie stawiali sobie Niemcy wobec Polski i Polaków. 

Nie chodziło o pokonanie Polski, lecz o likwidację i 

państwa i narodu polskiego. Warszawa była stolicą 

nienawistnego dla Niemców państwa, dlatego postanowili ją 

unicestwić. Jednakże zamiar nie ograniczał się do 

wymazania z mapy samej stolicy, lecz obejmował 

wyniszczenie Polaków jako narodu.  
Po napaści niemieckiej 1 września i rosyjskiej 17 

września 1939 r. na Polskę obaj okupanci rozpoczęli od 
mordowania etnicznych Polaków wprowadzając terror 
niespotykany w innych okupowanych krajach. Zaborcy 
wiedzieli, jak silne dążenie do niepodległości cechuje 
Polaków. Polska była wyjątkiem wśród wszystkich 
okupowanych przez Niemcy krajów – nigdy w Polsce nie 
udało się Niemcom stworzyć kolaboracyjnego rządu na 
wzór rządu Vichy we Francji lub Quislinga w Norwegii. 
Nigdy też nie powstały żadne polskie oddziały wojskowe 
współpracujące z Niemcami, jakie istniały we wszystkich 
innych krajach europejskich - zwykle włączane do sił SS 
[9]. Polska  była ewenementem na skalę historyczną – 
oprócz armii walczącej u boku Aliantów na zachodzie 
Europy  (249 tys. żołnierzy [10]), w okupowanym kraju 
Polacy utworzyli państwo podziemne z własnym 
podziemnym wojskiem (400 tys.), administracją, 
szkolnictwem i wymiarem sprawiedliwości. A wszystko to 
w warunkach bezprzykładnego terroru.  To jedynie w Polsce 
dla zastraszenia mieszkańców organizowano na ulicach 
miast tzw. łapanki i publicznie rozstrzeliwano Polaków. W 
latach 1939–1945 ponad 10 tysięcy polskich wsi zostało 
dotkniętych różnymi formami niemieckich represji, z czego 
w około 900 miejscowościach zamordowano każdorazowo 
od kilku do kilkuset mieszkańców [11].W wyniku 
niezwykłych zbrodni niemieckich w ciągu całego okresu 
okupacji niemieckiej w Polsce (1939–1945) śmierć poniosło 
ponad 3 mln [12] Polaków oraz ok. 2,7 mln [13] obywateli 
polskich pochodzenia żydowskiego, co daje łączną liczbę 
ponad 6 mln obywateli polskich. Do tego doliczyć trzeba 
potworne zniszczenia materialne (Rys. 2) i grabież mienia. 
Szacunkowe straty ludności Polski w wyniku działań III 
Rzeszy na terenach okupowanych w podziale na przyczyny 
śmierci  przedstawia Tab. 1. 

Tab. 1. Szacunkowe straty ludności polskiej w wyniku działań 
III Rzeszy na terenach okupowanych[14] 

 

Przyczyna śmierci 
Liczba ofiar 

w tysiącach 

Procent 

ogółu 

ludności 

Działania wojenne 644 2,4 

Śmierć w obozach zniszczeń, w 
rezultacie pacyfikacji, egzekucji i 
likwidacji gett 

3577 13,3 

Śmierć w więzieniach, obozach, 
wskutek epidemii, wycieńczenia, 
złego obchodzenia się itd. 

1286 4,7 

Śmierć poza obozami z 
wycieńczenia, na skutek doznanych 
ran, okaleczeń, nadmiernej pracy 
itd. 

521 1,8 

Suma 6028 22,2 

Intencją niemiecką była likwidacja narodu polskiego jako 

takiego. Dla realizacji tego celu starali się przede wszystkim 

wymordować warstwy inteligenckie, a jednocześnie nie 

dopuścić do wykształcenia młodego pokolenia inteligencji. 

Spośród warstw wykształconych społeczeństwa i 

inteligencji, w wyniku celowych akcji eksterminacyjnych, 

jak Intelligenzaktion czy Akcja AB, w Polsce zginęło: 39% 

lekarzy, 33% nauczycieli szkół niższych szczebli, 30% 

naukowców i wykładowców wyższych uczelni (700 

profesorów), 28% księży i 26% prawników[14]. Nigdy w 

przeszłości żadne państwo nie stawiało sobie za cel 

unicestwienia całego narodu i wymazania z mapy jego 

stolicy. Nigdy też nie doprowadziło swego zamiaru tak 

blisko celu. 

Podkreślić trzeba, że w obozach niemieckich w okresie 

od 1939 do 1942 ginęli głównie etniczni Polacy (wśród nich 

św. Maksymilian Kolbe). Żydzi przetrzymywani byli 

wówczas w gettach. Niemieckie obozy śmierci, w których 

masowo mordowano Żydów rozpoczęły swą działalność 

poczynając od konferencji w Wannsee w styczniu 1942 r. 

[15].   Ogółem w obozach niemieckich w Polsce zginęło ok. 

1,3 mln do 1,5 mln etnicznych Polaków [12]. Do strat 

ludności polskiej należy doliczyć liczbę 570 tys. ofiar 

totalitarnego systemu sowieckiego [16] oraz 234  tys. ofiar 

ludobójstwa ukraińskiego popełnionego na Polakach w 

Małopolsce Wschodniej [17]. Nie licząc więc Polaków 

zamordowanych na terenie III Rzeszy (i innych krajów) i 

Polaków, którzy polegli na wszystkich frontach Europy, na 

samym terytorium II Rzeczypospolitej śmierć poniosło nie 

mniej niż 3,8 mln Polaków. Polska, w porównaniu do 

innych krajów okupowanych przez III Rzeszę, straciła na 

każdy 1 tys. obywateli 220 osób (USA – 2,9, Belgia – 7, 

Wielka Brytania – 8, Francja – 15, Holandia – 22, a ZSRR – 

116 obywateli) [18]. 

Na terenie Polski Niemcy wymordowali ok. 600-700 tys. 

Żydów w zbiorowych i indywidualnych egzekucjach, ok. 

600 tys. w gettach i ok. 1,4 mln w obozach zagłady. Daje to 

łącznie 2,7 mln zamordowanych obywateli polskich 

pochodzenia żydowskiego [13, 19].  W odróżnieniu od 

innych krajów w tej potwornej zbrodni nie było 

jakiegokolwiek udziału polskich władz i polskich instytucji. 

Inaczej rzecz się miała w krajach zachodniej Europy, 

skąd przy pomocy miejscowych władz deportowano do 

obozów śmierci na terenie Polski tysiące Żydów. Ich śmierć 

obciąża nie tylko  Niemców, lecz również kolaborujące z 

Niemcami władze Francji, Belgii, Holandii i innych krajów. 

Ta międzynarodowa akcja uśmiercania Żydów 

spowodowała, że na ziemiach polskich zginęło łącznie 4 

mln Żydów z całej Europy  (na ogólną liczbę 5,1 mln 

Żydów pomordowanych w obozach zagłady) [19]. 

Spośród Żydów mieszkających w Polsce w roku 1939 

wojnę przetrwało ok. 500 000. W tej liczbie mieści się ok. 

100 000 Żydów, którzy przeżyli pod okupacją niemiecką. 

Liczba ta jest równoznaczna z liczbą Żydów ukrywanych i 

żywionych przez etnicznych Polaków, gdyż tylko dzięki 

takiej pomocy Żyd mógł zachować życie w warunkach 

okupacji niemieckiej [20]. 

1.5. Rzeź Woli jako zbrodnia ludobójstwa 

Na tle niezwykłego terroru i eksterminacji ludności 

Polski rozpętanej przez Niemców wobec Polaków na 

szczególną uwagę zasługuje zbrodnia określana jako Rzeź 

Woli. Była to największa zbrodnia popełniona przez 

Wehrmacht w czasie II Wojny Światowej i nigdy dotąd nie 
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osądzona. Zbrodnia, którą określa się powszechnie nazwą 

Rzeź Woli, nie została popełniona przez bandy 

niezorganizowanych przestępców, ani nie została 

popełniona w tajemnicy przed światem jak mord katyński 

lub masowe egzekucje w otaczanych tajemnicą obozach 

zagłady przez ich przestępcze załogi. Rzeź Woli jest czymś 

wyjątkowym, z czym świat nie spotykał się od czasu hord 

Czyngis Chana. Oto w biały dzień oddziały armii 

niemieckiej – Wehrmachtu - na rozkaz dowództwa tej armii 

wymordowały kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych cywilów – 

mężczyzn i kobiet, dzieci i starców, bez żadnej różnicy płci i 

wieku na ulicach i podwórkach europejskiej stolicy - 

Warszawy. Mordu dokonano w sierpniu 1944 roku w czasie 

trwania Powstania Warszawskiego, lecz bez żadnego 

związku z trwającymi w mieście walkami. Wymordowano 

nie tylko mieszkańców dzielnicy Wola, lecz również 

pacjentów i personel szpitali, pensjonariuszy przytułków dla 

dzieci i domów starców – wszystkich, których napotkały w 

mieście oddziały niemieckie. W trakcie masakry 

warszawskiej dzielnicy Wola w dniach 5–7 sierpnia 1944, 

zamordowano od 30 tys. do 65 tys. polskich mężczyzn, 

kobiet i dzieci [21]. 

Dokładnej liczby zamordowanych zapewne nigdy nie uda 

się ustalić, gdyż po zamordowaniu ciała ofiar były palone na 

stosach urządzanych w pobliżu miejsc straceń przez 

specjalne oddziały tzw. Verbrennungskommando. 

Wstrząsającą relację w tej sprawie złożył Tadeusz 

Klimaszewski w swojej książce „Verbrennungskommando 

Warschau” [22]. Skala zbrodni podczas Rzezi Woli nie ma 

odpowiednika w innych głośnych zbrodniach Wehrmachtu. 

Dla porównania - we francuskim Oradour-sur-Glane w 

odwecie za zabicie niemieckiego oficera zamordowano 642 

osoby, a w czeskich Lidicach w odwecie za zabicie 

Reinharda Heydricha 340 mieszkańców.  

Rzeź Woli jako zbrodnia ludobójstwa nie podlega 

przedawnieniu, lecz w odróżnieniu od oprawców Oradour i 

Lidic, którzy zostali osądzeni i skazani za swe czyny, winni 

Rzezi Woli nigdy nie zostali ani osądzeni, ani ukarani. 

Hańbą na sumieniu świata pozostaje los kierującego Rzezią 

Woli generała SS Heinza Reinefartha, który po wojnie 

osiadł w Niemczech i prowadził kancelarię adwokacką. Jako 

szanowany obywatel został wybrany na burmistrza miasta 

Westerland i nawet przez 10 lat pełnił funkcję posła do 

Landtagu Szlezwika-Holsztynu nigdy nie ścigany za swe 

zbrodnie. Wprawdzie w latach 60. XX w. został oskarżony o 

zbrodnie wojenne, ale niemiecki wymiar sprawiedliwości 

całkowicie go z zarzutów oczyścił i jako „krystalicznie 

czysty” obywatel nadal pełnił zaszczytne funkcje.   

Jak powyżej wskazano, Rzeź Woli, mimo iż stanowiła 

apogeum zbrodni wojennych armii niemieckiej w 

Warszawie, stanowiła jedynie etap w zaplanowanej 

zagładzie Warszawy. Zgodnie z Planem Pabsta [4], 

Warszawa miała być prawie w całości wyburzona i 

przekształcona w 100-tysięczne niemieckie miasto. Przy 

życiu miało pozostać jedynie 30 tys. warszawiaków 

pełniących niewolnicze funkcje. Plan ten realizowano 

stopniowo przez cały okres okupacji. Z 1,3 mln 

mieszkańców Warszawy w 1939 roku do czasu Powstania 

Warszawskiego z rdzennych mieszkańców przy życiu 

pozostała jedynie połowa. Wymordowanie mieszkańców 

getta w Treblince (ok. 310 tys.), deportacje na roboty 

przymusowe i do obozów zagłady przyniosły śmierć 400 

tys. warszawiaków. Ponadto w masowych egzekucjach 

ulicznych i w KL Warschau śmierć poniosło jeszcze przed 

Powstaniem dalsze 200 tys. warszawiaków [23]. Zgodnie z 

powojennym zeznaniem dowódcy SS i Policji na Dystrykt 

Warszawski Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy 

ustanowił „normę” mordowania Warszawiaków w liczbie 

400 dziennie [24].   

1.6. Dyfamacja Polski 

Rzeź Woli stanowi niezabliźnioną dotąd ranę na Polsce i 

polskim narodzie. Nikt spośród sprawców nie doczekał się 

kary, a spośród pokrzywdzonych nikt nie doczekał się 

zadośćuczynienia. Rodziny pomordowanych  nie mogą 

złożyć kwiatów na grobie swych bliskich, bo ich ciała 

zostały spalone. 

Państwo polskie nigdy nie domagało się ukarania ofiar 

Rzezi Woli i ofiar Zagłady Warszawy. W Procesie 

Norymberskim jedynie ogólnikowo odnoszono się do 

zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce. Nie były jego 

przedmiotem zbrodnie popełnione przez Niemców w 

związku z Powstaniem Warszawskim, a w szczególności 

Rzeź Woli. Rzeź Woli nigdy też nie była przedmiotem 

oskarżenia przed sądami polskimi. Mimo utworzenia w roku 

1946 Najwyższego Trybunału Narodowego [25], którego 

zadaniem było wymierzanie sprawiedliwości „za zbrodnie 

dokonane na obszarze Państwa Polskiego w czasie 

okupacji” ani sama Rzeź Woli, ani  żaden z jej 

bezpośrednich sprawców nigdy nie został osądzony.  

Ta bezczynność państwa polskiego i rezygnacja z 

domagania się sprawiedliwości wobec największej zbrodni 

Wehrmachtu  budzi i sprzeciw i oburzenie tym większe, że 

w ostatnich miesiącach Polska i Polacy obchodząc 100-lecie 

odzyskania niepodległości zostali poddani całej 

skoordynowanej kampanii oszczerstw, jakoby byli 

współsprawcami zagłady Żydów. Fala antypolonizmu 

rozlewająca się coraz szerzej po obu stronach Atlantyku jest 

ułatwiona właśnie biernością Polski w sprawie domagania 

się sprawiedliwości dla sprawców zbrodni na Polakach. 

Kilkadziesiąt lat zakłamywania historii i oczerniania Polski 

po obu stronach „żelaznej kurtyny” spetryfikowało fałszywą 

świadomość w wielu krajach również wolnego świata. W tej 

świadomości Polska jest nie tylko miejscem, lecz również 

sprawcą, a przynajmniej współsprawcą, holokaustu razem z 

jakimiś bliżej nieokreślonymi nazistami.  

Do niedawna wydawało się, że wojny mogą toczyć się na 

lądzie, wodzie i w powietrzu. Od pewnego czasu jesteśmy 

również świadkami wojny w cyberprzestrzeni. Ale 

najstarsza z wojen, to wojna w sferze informacyjnej – wojna 

o świadomość ludzką. Trzeba stwierdzić, że przeciwko 

Polsce toczy się wojna informacyjna - że zostaliśmy 

zaatakowani przez połączone siły antypolonizmu.  Wrogie 

Polsce ośrodki znajdują się  nie tylko w USA i Izraelu, ale 

także w innych krajach. Należą do nich przede wszystkim 

opiniotwórcze  środowiska akademickie i dziennikarskie. To 

one stanowią awangardę medialnej armii podbijającej dla 

swej antypolskiej wersji historii świadomość kolejnych 

środowisk. W tej wojnie informacyjnej Polska przez 

kilkadziesiąt lat jedynie zbierała cięgi i milcząc przyznawała 

słuszność oszczercom. Szkody, jakie te oszczerstwa 

wyrządziły Polsce są ogromne. Nawet wśród przyjaciół 

Polski panuje zgoda co do tego, że Polacy są antysemitami. 

Poparcie dla tej tezy znajdują również ci, którzy 

przyjeżdżając do Polski i stykają się z „propagandą wstydu” 

prowadzoną przez niesławną gazetę i jej środowisko. 
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Nie wiemy, jak potoczy się dalsza historia, ale bez 

aktywnego przeciwdziałania antypolskiej ofensywie 

zostaniemy sprowadzeni do roli winnych nie tylko 

holokaustu, lecz również wybuchu II Wojny Światowej z 

oczywistymi konsekwencjami w postaci roszczeń 

materialnych. Jak do tej pory nie widać żadnego planu 

kontrofensywy antydyfamacyjnej. Sprawa Jedwabnego 

została zostawiona w haniebnym dla Polski punkcie. 

Komitet Obywatelski Na Rzecz Wznowienia Ekshumacji w 

Jedwabnem zawiązany przez dr Ewę Kurek zebrał pod 

petycją o wznowienie ekshumacji ponad 60 tys. podpisów 

[
26

]. Bezskutecznie. Szkalująca Polskę działalność prof. Jana 

Grabowskiego z Ottawy nie napotyka żadnego sprzeciwu ze 

strony państwa polskiego. W Paryżu zorganizowano w 

dniach 21-22 lutego 2019 r. konferencję „Nowa polska 

szkoła badań nad historią Zagłady Żydów”, podczas której 

prelegenci z Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN 

wmawiali światowej opinii publicznej, że Polacy to 

antysemiccy mordercy i współsprawcy holokaustu [
27

]. 

Przeciw tym kłamstwom protestowała grupa Polaków, ale 

protesty te zostały potępione zarówno przez Prezesa PAN 

[
28

] jak też przez Radę Naukową Instytutu Filozofii i 

Socjologii PAN [
29

]. Tomasz Gross, który twierdzi, że w 

czasie II Wojny Światowej Polacy zabili więcej Żydów niż 

Niemców, został przez prezydenta Aleksandra 

Kwaśniewskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej... W tej sytuacji 

antypolskie wypowiedzi polityków izraelskich Netanjahu i 

Katza są mało zaskakujące. 

W każdej wojnie niezbędne dla obrony jest rozpoznanie 

celów przeciwnika i rodzaju ataku. W sposób oczywisty 

celem napaści na Polskę jest wprowadzenie do świadomości 

społecznej wszystkich liczących się narodów przekonania, 

że Polska ponosi odpowiedzialność za wymordowanie 

Żydów podczas II Wojny Światowej, a przyczyną tego był 

wrodzony antysemityzm Polaków. 

Bliższe zapoznanie się ze sposobem atakowania Polski 

pozwala również na identyfikację zastosowanych w tym 

celu środków. Głównym środkiem ataku jest zakłamanie 

rzeczywistości co do okupacji hitlerowskiej w Polsce. 

Pomniejszym kierunkiem ataku jest fałszowanie stosunków 

polsko-żydowskich w okresie międzywojennym. 

Jednocześnie wręcz zataja się to, jak wyglądały losy Żydów 

na terenie Polski w czasie I Rzeczypospolitej, którą Żydzi 

uważali za raj żydowski (łac. Paradisus Iudaeorum) jak też 

w okresie, gdy Polska była pod rozbiorami [30]. Zataja się 

również to, jak wyglądały stosunki polsko żydowskie nawet 

w czasie II Wojny Światowej, ale na innym obszarze niż 

okupacja niemiecka. Główny atak antypolonizmu 

sprowadza się do zakłamania tego, jak wyglądała na terenie 

Polski okupacja niemiecka. Tylko wtedy i tylko na tym 

obszarze. Tak umiejscowione w czasie i przestrzeni 

kłamstwo stanowi istotę ataku.  

Według tego kłamstwa, jeśli nawet na terenie Polski w 

czasie wojny byli jacyś „naziści” (nie Niemcy, tylko 

„naziści”), to Polacy byli w takiej samej sytuacji jak 

Francuzi, Belgowie, czy Duńczycy i mogli pomagać Żydom 

właściwie bez ryzyka, a tymczasem ochoczo dołączyli do 

oprawców nazistowskich i mordowali Żydów. 

Nie sposób odeprzeć tego oszczerstwa przywołując 

świadectwa z innych okresów lub z innych obszarów, np. 

ukazując wkład Polski w uzyskanie niepodległości przez 

Izrael [30]. Jedyną skuteczną obroną jest unicestwienie tego 

kłamstwa przez ukazanie na forum międzynarodowym, jak 

różniła się okupacja niemiecka w Polsce od okupacji 

Francji, Belgii czy Danii. Oznacza to nie tylko konieczność 

ukazania martyrologii narodu polskiego, lecz również 

konieczność domagania się rekompensaty, a przede 

wszystkim domagania się ukarania winnych licznych 

zbrodni popełnionych przez Niemców na Polakach i 

polskich obywatelach pochodzenia żydowskiego. Bez 

domagania się kary dla winnych wszelkie wyjaśnienia będą 

niewiarygodne i traktowane jako próba „wybielenia Polski”. 

Czym różniła się okupacja niemiecka w Polsce od 

okupacji innych krajów europejskich, najlepiej ukazuje 

historia Anny Frank, żydowskiej dziewczynki, ukrywanej w 

Amsterdamie przez Holendrów. Zadenuncjowana przez 

holenderskiego „szmalcownika” wraz z rodziną trafiła do 

obozu koncentracyjnego (zmarła w obozie Bergen Belsen na 

tyfus). Pamiętniki Anny Frank opublikowała po wojnie jej 

holenderska opiekunka i stały się one bestsellerem literatury 

światowej. Jaki los spotkałby tę opiekunkę w Polsce, 

najlepiej ilustruje los rodziny Ulmów z Markowej – za 

ukrywanie Żydów natychmiast rozstrzelani zostali wszyscy 

członkowie rodziny łącznie z dziećmi i ciężarną matką. 

Aby uświadomić światowej opinii publicznej, czym 

różniła się niemiecka okupacja Polski od okupacji Belgii, 

Holandii czy Danii, nie sposób snuć narracji o wszystkich 

tragicznych wydarzeniach tego okresu. Trzeba skupić się na 

tym, co było najbardziej tragiczne, najbardziej bestialskie i 

najbardziej zapomniane. To Rzeź Woli. To zbrodnia 

wielokrotnie większa od zbrodni katyńskiej, o której wie 

obecnie cały świat. O Rzezi Woli poza granicami Polski nie 

wie nikt, a nawet w Polsce wiedzą o niej nieliczni. To 

dlatego, aby przez pryzmat Rzezi Woli ukazać istotę 

okupacji niemieckiej w Polsce, grono osób tworzących 

komitet organizacyjny postanowiło zorganizować 

konferencję naukową zatytułowaną „Osądzić Rzeź Woli” 

(tytuł ang. Genocide Wola 44). Celem konferencji było z 

jednej strony przywrócenie krajowej i międzynarodowej 

opinii społecznej pamięci o największej zbrodni armii 

niemieckiej, z drugiej zaś doprowadzenie do postawienia 

przed właściwym organem sądowniczym sprawców tej 

zbrodni i ich następców prawnych. 

2. PRZYGOTOWANIE KONFERENCJI 

2.1. Tworzenie koncepcji konferencji  

Możliwość osądzenia Rzezi Woli i jej sprawców została 

przeanalizowana jeszcze w roku 2018 przez profesora 

Tadeusza Jasudowicza, wybitnego  specjalistę w dziedzinie 

prawa międzynarodowego. Z wykonanej przez niego 

ekspertyzy wynikało, że Rzeż Woli jest wprawdzie zbrodnią 

ludobójstwa, czyli się nie przedawnia, lecz w przestrzeni 

międzynarodowej nie istnieje obecnie organ sądowniczy, 

który mógłby osądzić tą zbrodnię. Powstała wówczas 

koncepcja reaktywowania zapomnianego już Najwyższego 

Trybunału Narodowego. Podstawowe informacje o tym 

Trybunale można znaleźć na poświęconej mu stronie w 

Internecie [31] - 

Najwyższy Trybunał Narodowy – polski sąd szczególny 
utworzony 18 lutego 1946 roku i działający na podstawie Dekretu z 

dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym 

(Dz.U. z 1946 r. Nr 59, poz. 327, Dz.U. z 1947 r. Nr 32, poz. 143 

oraz Dz.U. z 1949 r. Nr 32, poz. 238), zajmujący się wymierzaniem 

kar dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy oraz zdrajców 

Narodu Polskiego. Trybunał procedował w latach 1946-1948.  
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Mimo, że nie został zlikwidowany żadnym aktem 

prawnym, Trybunał działał jedynie do 1948 roku. Kolejne 

procesy przeciwko zbrodniarzom wojennym toczyły się już 

przed sądami powszechnymi. Podkreślić trzeba, że Trybunał 

został powołany do działania bez wcześniejszego 

precedensu prawnego. Po drugie Trybunał nie został 

zlikwidowany. Wydawało się więc, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby wznowić jego działanie.  Nic też nie stoi 

na przeszkodzie, aby do jego składu włączyć również 

sędziów spoza Polski.  

Istnienie tego Trybunału miałoby ogromne znaczenie dla 

rozpatrzenia nie tylko Rzezi Woli, ale również wielu nie 

osądzonych do tej pory zbrodni na narodzie polskim. Trzeba 

uznać, że okres PRL i szereg lat poprzednich nie były 

okresem pełnej suwerenności Rzeczypospolitej, toteż 

wcześniej nie mogła się ona domagać respektowania 

należnych jej praw. Reaktywowany Trybunał mógłby 

osądzić samą zbrodnię jak też jej sprawców i ich następców 

prawnych. 

Koncepcję reaktywowania Trybunału przedstawił Piotr 

Witakowski do publicznej oceny w czasie wywiadu w Radiu 

WNET w dniu 12.03.2019, a także w artykule 

zatytułowanym  „Wojna o świadomość i honor”, który w 

dniu 14.03.2019 został opublikowany na portalu 

„wPolityce” [32].  Artykuł ukazywał niepokojące zjawisko 

antypolonizmu i proponował reaktywację Najwyższego 

Trybunału Narodowego celem osądzenia zbrodni 

niemieckich na Woli, jako największej zbrodni dokonanej 

przez Wehrmacht  i dotąd nie osądzonej.  Artykuł został też 

wysłany do przewodniczących wszystkich Akademickich 

Klubów Obywatelskich z prośbą o opinię członków AKO i 

informację, czy Akademicki Klub Obywatelski poprze 

inicjatywę reaktywowania Najwyższego Trybunału 

Narodowego celem osądzenia największych zbrodni 

dokonanych na narodzie polskim. W trakcie dyskusji 

wyłoniła się grupa najbardziej zainteresowanych sprawą 

osób, które zaczęły zabiegać o poparcie innych osób i 

instytucji dla idei osądzenia Rzezi Woli. W dniu 22.03.2019 

na spotkaniu roboczym postanowiono, że dla skutecznego 

reaktywowania NTN lub utworzenia w jego miejsce innego 

organu sądowego niezbędna jest dyskusja środowiska 

naukowego i w tym celu konieczne jest zorganizowanie 

konferencji naukowej. Dla jej przygotowania z inicjatywy 

Piotra Witakowskiego obecni w trakcie spotkania 

postanowili utworzyć Komitet  Organizacyjny.  

2.2. Trzy Komunikaty i decyzja o organizacji konferencji 

2.2.1. Komunikat 1 

Wspomniany artykuł spotkał się z poparciem ze strony 

kilku Akademickich Klubów Obywatelskich, lecz także z 

zastrzeżeniami co do „rodowodu” NTN. W drodze 

korespondencji mailowej rozpoczęło się zbieranie opinii i 

dyskusja na temat organizacji konferencji naukowej 

poświęconej Rzezi Woli. Dyskusja ta prowadzona była na 

kanwie 3 kolejno rozsyłanych przez Internet komunikatów 

do kilkuset osób ze środowiska naukowego, głównie 

należących do Akademickich Klubów Obywatelskich. W 

komunikatach tych przedstawiano najważniejsze informacje 

wynikające z napływających w dyskusji głosów. Pierwszy z 

tych komunikatów rozesłany w dniu 3.04.2019 został 

przedstawiono w całości poniżej.  

OSĄDZENIE RZEZI WOLI. KOMUNIKAT 1 

Dziękuję za zainteresowanie ideą reaktywacji Najwyższego 
Trybunału Narodowego i  osądzenia Rzezi Woli. Wśród osób 
popierających ten zamysł znalazło się wielu pracowników 
naukowych. W szczególności licznie poparli tę ideę członkowie 
komitetów Konferencji Smoleńskich oraz członkowie 
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Czekamy na oficjalne stanowisko ze strony tych 
Klubów - jest ich obecnie 9: w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Olsztynie i Toruniu.  

Proszę o propagowanie zamiaru osądzenia Rzezi Woli i 
przysyłanie listów z wyrazami poparcia. Celem jest ukazanie 
światu różnicy między niemiecką okupacją w Polsce, a okupacją 
krajów zachodniej Europy, bo tylko w ten sposób możemy 
unicestwić oszczerstwa o udziale Polaków w zagładzie Żydów.  

Niektóre listy w tej sprawie podnoszą obawy i zastrzeżenia 
natury prawnej. Obawy budzi przede wszystkim rodowód NTN. 
Został on przecież utworzony na mocy dekretu z dnia 22 stycznia 
1946 r., który podpisali: Prezydent Krajowej Rady Narodowej 
Bolesław Bierut, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-
Morawski, Minister Sprawiedliwości Henryk Świątkowski i 
Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz [33]. 
Nazwiska te mrożą krew w żyłach. Zastrzeżenia budzą też 
kompetencje NTN. W Art. 13 p. 1 dekretu czytamy bowiem: 

„Do właściwości Najwyższego Trybunału Narodowego należą: 
1) sprawy o przestępstwa osób, które zgodnie z deklaracją 

moskiewską trzech mocarstw sprzymierzonych: Stanów 
Zjednoczony Ameryki Północnej, Związku Socjalistycznych 
Republik Rad i Wielkiej Brytanii o odpowiedzialności 
hitlerowców za popełnione bestialstwa oddane będą do 
dyspozycji organom prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej za 
zbrodnie dokonane na obszarze Państwa Polskiego w czasie 
okupacji; 

2) sprawy o przestępstwa przewidziane w dekrecie z dnia 22 
stycznia 1946 r o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i 
faszyzacje życia państwowego (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 46).”  

Najwyższy Trybunał Narodowy nigdy nie rozpatrywał żadnej 
sprawy w oparciu o drugi z tych punktów, który, jak łatwo się 
domyślić, został stworzony z myślą o prześladowaniu opozycji 
niepodległościowej. Wszystkie toczące się przed Trybunałem 
sprawy dotyczyły wyłącznie Niemców winnych zbrodni 
popełnionych w Polsce w czasie okupacji. Sądzona przed 
Trybunałem była m.in. załoga obozu w Oświęcimiu.  

Wszystko to wskazuje, że akt prawny powołujący ponownie do 
życia Trybunał musi być wcześniej starannie przygotowany i w 
treści swej musi usuwać wszystkie słusznie podnoszone 
zastrzeżenia. Nikt rozsądny chyba nie wyobraża sobie, że 
reaktywowany Trybunał miałby działać w oparciu o dekret z 1945 
roku ! 

Trudności z reaktywowaniem Trybunału zapewne będzie 
znacznie więcej. Pamiętać trzeba, że celem nie jest samo 
odtworzenie Trybunału, lecz osądzenie Rzezi Woli w sposób 
widoczny dla społeczności międzynarodowej. Zanim więc 
podejmiemy oficjalne kroki wobec władz państwowych celem 
reaktywowania (a właściwie utworzenia nowego) Najwyższego 
Trybunału Narodowego niezbędne jest przeanalizowanie 
wszystkich istotnych dla sprawy aspektów. Działanie nasze trzeba 
przygotować tak starannie, aby nie można go było zablokować 
przez wykorzystanie ewentualnych niedostatków prawnych lub 
błędów historycznych.  

Dla przedyskutowania wszystkich aspektów niezbędne jest 
spotkanie i narada wszystkich zainteresowanych. Podczas 
pierwszego spotkania organizacyjnego na wniosek mecenasa 
Stefana Hambury wszyscy obecni zgodzili się, aby w miejsce 
narady zorganizować formalną konferencję naukową poświęconą 
sprawie osądzenia Rzezi Woli. 

Do ustalenia są wszystkie zagadnienia organizacyjne: miejsce i 
czas konferencji, uczestnicy, referenci, referaty itp. Wstępnie 
przyjmuje się, że w ramach konferencji byłyby 3 bloki tematyczne: 

1) świadectwa – wystąpienia żyjących jeszcze świadków i 
świadectwa tych, którzy już odeszli, 

2) historia – wystąpienia historyków, 
3) prawo – wystąpienia prawników. 
Chciałbym prosić o wszelkie uwagi i propozycje w odniesieniu 

do organizacji i treści konferencji. 
Piotr Witakowski 

2.2.2. Komunikat 2 

W następnych kilku tygodniach komitet organizacyjny  

kierując się  napływającymi wypowiedziami uszczegółowił  
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swoje stanowisko i zwracał się do  dyskutantów z prośbą o 

odpowiedź  na pytanie „Czy jesteś za powołaniem sądu, 

który osądzi dotąd bezkarną największą zbrodnię 

Wehrmachtu jaką była Rzeź Woli ?”. W wyniku 

prowadzonej medialnie i mailowo wymiany opinii w dniu 

4.05.2019 skierowano do środowiska naukowego i 

dziennikarskiego poniższy Komunikat 2.  

W Komunikacie 2 przedstawiono informacje o 

przygotowywaniu konferencji zatytułowanej „Osądzić Rzeź 

Woli”. Konferencja, na którą miały się składać 3 ww. bloki 

tematyczne miała zostać przygotowana w trybie 

społecznym, gdyż taka formuła zapewnia, że przebieg 

konferencji nie będzie dostosowany do potrzeb lub 

interesów jakiejkolwiek instytucji. Równocześnie formuła 

taka zapewnia znacznie większe oddziaływanie społeczne, a 

jednym z pierwszych zadań jest uzyskanie takiego poparcia. 

Celem jest ukazanie światu różnicy między niemiecką 

okupacją w Polsce, a okupacją krajów zachodniej Europy, 

bo tylko w ten sposób możemy obnażyć oszczerstwa o 

udziale Polaków w zagładzie Żydów. Komunikat 

informował, że konferencja odbędzie się we wrześniu, a jej 

miejscem powinna być jedna z uczelni warszawskich. W 

komunikacie podano informacje o osobach 

współpracujących przy organizacji konferencji oraz 

instytucjach, do których organizatorzy mają zamiar zwrócić 

się  z prośbą o wsparcie instytucjonalne. Do instytucji takich 

zaliczano 1) Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu 2) Instytut Solidarności i Męstwa imienia 

Witolda Pileckiego 4) Fundację Polsko-Niemieckie 

Pojednanie 5) Fundacja im. Janusza Kurtyki. Komunikat 

przypominał również konferencję zatytułowaną „Wola 

1944: Nierozliczona Zbrodnia a Pojęcie Ludobójstwa” jaką 

w roku 2016 zorganizował na terenie Uniwersytetu 

Warszawskiego Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami i 

zawierał apel o popieranie koncepcji konferencji drogą 

mailową jak też przesyłanie ta drogą uwag i propozycji w 

odniesieniu do organizacji i treści konferencji. Pełną treść 

Komunikatu 2 zawiera strona internetowa konferencji 

https://genocidewola44.pl/.  

W dniu 13.05.2019 powołany został komitet 

organizacyjny i podczas spotkania w Klubie Ronina Piotr 

Witakowski oficjalnie poinformował zebranych, że 

konferencja zatytułowana „Osądzić Rzeż Woli” zostanie 

zorganizowana w Warszawie we wrześniu 2019.  

W miarę upływu czasu przyjmowano w skład Komitetu 

kolejne zaangażowane osoby, w wyniku czego ostatecznie 

Komitet Organizacyjny składał się z 9 następujących osób: 

Piotr Witakowski, Grzegorz Kutermankiewicz, Ryszard 

Kopiecki, Paweł Zdun, Krzysztof Jabłonka, Stefan 

Hambura, Hanna Dobrowolska, Natalia Tarczyńska, 

Grażyna Tydda.  

2.2.3. Komunikat 3 

Na posiedzeniu komitetu organizacyjnego w dniu 

23.05.2019 podjęto podstawowe decyzje co do organizacji 

konferencji, które zostały przekazane do wiadomości 

publicznej w Komunikacie 3 rozesłanym do środowiska 

naukowego w dniu  1.06.2019. W Komunikacie tym, 

zawarto następujące informacje. 

Nazwa konferencji. Polska nazwa konferencji „Osądzić 

Rzeź Woli”, angielska „GenocideWola44”. 

Cele konferencji. 1) uświadomienie międzynarodowej 

opinii społecznej zasadniczej różnicy między okupacją 

niemiecką w Polsce i okupacją niemiecką w krajach 

zachodniej Europy przez ukazanie największej zbrodni 

armii niemieckiej w czasie II Wojny Światowej, 

2) przygotowanie trybu postępowania dla osądzenia 

sprawców tej zbrodni i ich następców prawnych, bo tylko w 

ten sposób możemy zdementować oszczerstwa o udziale 

Polaków w zagładzie Żydów. 

Czas i miejsce konferencji. Konferencja będzie 

jednodniowa i odbędzie się w dniu 28 września br. w 

Warszawie. Miejscem konferencji będzie jedna z uczelni 

warszawskich lub Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Ostateczny wybór zostanie dokonany w ciągu najbliższych 

dni po uzgodnieniach z dysponentami sal konferencyjnych. 

Struktura konferencji. Konferencja  będzie składać się 

z 3 bloków tematycznych: 

1) świadectwa – wystąpienia żyjących jeszcze świadków 

i świadectwa tych, którzy już odeszli oraz dokumenty, 

2) historia – wystąpienia historyków, 

3) prawo – wystąpienia prawników. 

Blok świadectw będzie zorganizowany w postaci 

wystąpień konferencyjnych jak też w postaci sesji 

plakatowej, na której zaprezentowane będą dokumenty i 

zdjęcia. 

W ramach bloków historycznego i prawnego przewiduje 

się wystąpienia referentów. Udział referentów z zagranicy 

uzależniony jest od uzyskania wsparcia finansowego na 

pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu takich referentów. 

Na zakończenie konferencji przewidujemy dyskusję 

generalną. 

Poparcie dla konferencji. Wyrazy poparcia będą 

zbierane za pośrednictwem apelu  na portalu CitizenGo, do 

którego wejście zapewni też strona internetowa 

https://genocidewola44.pl/, 
Wydarzenia medialne. Zamieszczono informacje o 

wywiadach radiowych udzielonych na temat konferencji 
przez mecenasa Stefana Hamburę w Radiu WNET i Piotra 
Witakowskiego w Radiu Polskim 24. 

2.3. Deklaracje poparcia  

Dla zbierania wyrazów poparcia 14.05.2019 ukazał się na 

portalu CitizenGo [34] apel o poparcie i uczestnictwo w 

konferencji w następującym brzemieniu  - 

 Szanowni Państwo, 

Jesteśmy oburzeni, że największa zbrodnia wojenna 

niemieckiej armii, jaką była Rzeź Woli nie doczekała się do 

tej  pory sądu, a jej sprawcy pozostają bezkarni. 

Kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych kobiet i mężczyzn, 

starców i dzieci zostało w ciągu kilku dni zamordowanych z 

zimną krwią. Nie w obozach zagłady przez przestępcze 

załogi obozowe, lecz przez regularne oddziały armii 

niemieckiej na warszawskich ulicach i podwórkach. 

Zbrodnia ta o niespotykanej skali w czasie całej II Wojny 

Światowej nie może zostać zapomniana, a jej ofiary 

zbezczeszczone przez bierność państwa polskiego i 

zaniechanie ścigania sprawców. Rzeź Woli jako zbrodnia 

ludobójstwa nie ulega przedawnieniu. Odpowiedzialność za 

nią spada nie tylko na bezpośrednich morderców w 

niemieckich mundurach, lecz w pierwszym rzędzie na 

rozkazodawców zbrodni, a więc na państwo niemieckie – 

ówczesną Trzecią Rzeszę, a obecnie na jej następców 

prawnych, tj. Republikę Federalną Niemiec.  

Domagamy się postawienia przed sądowym trybunałem 

właściwym dla osądzenia niemieckich zbrodni wojennych 

zarówno żyjących jeszcze zbrodniarzy jak też ich 

instytucjonalnych spadkobierców.  

https://genocidewola44.pl/
https://genocidewola44.pl/
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Popieramy organizację konferencji „Osądzić Rzeź Woli” 

dla przedstawienia opinii międzynarodowej tej nieznanej dla 

Zachodu gigantycznej zbrodni niemieckiej,  której skala 

wielokrotnie przewyższa zbrodnię katyńską. W obecnych 

warunkach jest to absolutnie niezbędne dla zahamowania 

antypolskich oszczerstw, jakoby Polacy uczestniczyli w 

zagładzie Żydów. Te oszczerstwa są możliwe jedynie 

dlatego, że opinia międzynarodowa nie ma pojęcia, czym 

była okupacja niemiecka w Polsce i wyobraża sobie ją 

podobnie jak okupację niemiecką np. we Francji lub w 

Danii. Tę różnicę symbolicznie ukazuje porównanie losów 

Holendrów ukrywających Anne Frank w Amsterdamie - nikt 

z nich nie był represjonowany -  i losów rodziny Ulmów 

ukrywających Żydów w Markowej – cała rodzina została 

wymordowana.   

Osądzenie Rzezi Woli pozwoli na ukazanie 

międzynarodowej opinii publicznej całego barbarzyństwa 

niemieckiej okupacji w Polsce i stworzy właściwe podstawy 

dla przedstawienia kompleksowego raportu o polskich 

stratach wojennych, jaki przygotowuje zespół parlamentarny 

pod kierunkiem posła Arkadiusza Mularczyka. Przede 

wszystkim będzie jednak realizacją zobowiązania, jakie na 

nas żyjących nakłada śmierć pomordowanych na 

warszawskiej Woli.   

Podpisuję niniejszy apel i równolegle przesyłam wyrazy 

poparcia na adres komitetu organizacyjnego konferencji.  

(Na adres witakowski_p@poczta.onet.pl proszę przesłać 

mail o treści:   

Popieram organizację konferencji „Osądzić Rzeź Woli” 

i proszę o informowanie mnie o przygotowaniach do 

konferencji. 

Do chwili przygotowania tego tekstu deklaracje  poparcia 

dla konferencji złożyły 832 osoby.  

Również 14.05 powstała oficjalna strona konferencji 

https://genocidewola44.pl/, którą założył i prowadzi 

Grzegorz Kutermankiewicz. Na stronie tej umieszczane są 

wszystkie istotne informacje  o organizacji konferencji, a 

także wiele dokumentów historycznych. Także za 

pośrednictwem tej strony można złożyć deklarację poparcia 

do konferencji. 

 

Rys. 3. Początkowy wygląd strony internetowej 
http://genocidewola44.pl. 

2.4. Komitet Naukowy  

Jednym z najważniejszych zadań przy organizacji 

konferencji naukowej jest utworzenie komitetu naukowego, 

który grupując osoby z autorytetem w środowisku 

naukowym mógłby zapewnić właściwy poziom zgłoszonych 

poszczególnych referatów i całość organizacji konferencji. 

Ze względu na profil konferencji Komitet Naukowy 

powinien skupić osoby mające wysoką pozycję naukową w 

środowisku historycznym i prawniczym. Starania komitetu 

organizacyjnego jeszcze przed 20 lipca 2019 doprowadziły 

do skompletowania Komitetu Naukowego w następującym 

składzie. 

Prawnicy 

1. Dr hab. Piotr Daranowski; Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Prawa i Administracji, 

2. Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz; 1) Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, 2) Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski 

3. Prof. dr hab. Karol Karski; Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa 

Międzynarodowego, 

4. Prof. dr hab. Cezary Mik; Kierownik Katedry Prawa 

Międzynarodowego i Europejskiego z Wydziału Prawa 

i Administracji UKSW, 

5. Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL; Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk 

Społecznych, 

6. Dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW; Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i 

Administracji, 

Historycy 

7. Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz; Institute of World 

Politics, 

8. Prof. dr hab. Andrzej Nowak; Uniwersytet Jagielloński 

Wydział Historyczny, Instytut Historii PAN 

9. Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja; IPN, Komisja 

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; 

dyrektor Biura Badań Historycznych 

10. Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk; wiceprezes Instytutu 

Pamięci Narodowej 

11. Prof. zw. dr hab. Wiesław Wysocki; Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk 

Historycznych i Społecznych 

12. Prof. dr hab. Jan Żaryn; Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Instytut Nauk Historycznych i 

Społecznych 

2.5. Współpraca z innymi instytucjami  

Komitet organizacyjny włożył wiele trudu, aby 

doprowadzić do współpracy przy organizacji konferencji 

wszystkich tych instytucji, które z racji swego statutu 

powinny być zainteresowane pomocą i uczestnictwem w 

konferencji. Do instytucji tych zaliczono: 

1. Instytut Pamięci Narodowej  

2. Główną Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu  

3. Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda 

Pileckiego 

4. Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie  

5. Fundację im. Janusza Kurtyki  

6. Muzeum Powstania Warszawskiego  

7. Muzeum Warszawy 

8. Muzeum Woli 

9. Stowarzyszenie Patria Nostra 

10. Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie 

11. Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa 

Liczna korespondencja kierowana do tych instytucji i 

kontakty telefoniczne przyniosły następujące rezultaty. 

mailto:witakowski_p@poczta.onet.pl
https://genocidewola44.pl/
http://genocidewola44.pl/
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Ad 1. W dniu 30.05.2019 odbyło się spotkanie komitetu 

organizacyjnego z dyrektorem Głównej Komisji 

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

Andrzejem Pozorskim i jego współpracownikami. 

Dyrektor Pozorski zadeklarował poparcie dla 

organizacji konferencji, ale konkretną pomoc 

uzależnił od decyzji Prezesa IPN, gdyż GKŚZpNP 

jest częścią IPN.  W późniejszym okresie jako 

przedstawiciel GKŚZpNP referat na konferencji 

przygotowała i wygłosiła prokurator Jolanta 

Chankowska. 

Ad 2. W dniu 26.06.2019 Prezes IPN dr Jarosław Szarek 

przyjął przedstawicieli komitetu organizacyjnego i 

zadeklarował pomoc w organizacji konferencji. IPN 

udostępnił na konferencję swój lokal Przystanek 

Historia przy ul. Marszałkowskiej, a także udzielił 

zgody na wykonanie kopii plansz z wcześniejszej 

wystawy IPN. 

Ad 3. W dniu 6.06.2019 odbyło się spotkanie  komitetu 

organizacyjnego w Instytucie Solidarności i Męstwa 

imienia Witolda Pileckiego z panem Erykiem 

Habowskim delegowanym przez dyrektora Instytutu 

do współpracy przy organizacji konferencji. Niestety, 

mimo wcześniejszych deklaracji, Instytut nie wziął 

udziału w przygotowaniach i nie udostępnił żadnych 

posiadanych materiałów. 

Ad 4. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie nie wyraziła 

zainteresowania konferencją. 

Ad 5. Kierujący Fundacją im. Janusza Kurtyki Paweł 

Kurtyka delegował do współpracy z komitetem 

organizacyjnym p. Piotra Brulikisa. Wziął on czynny 

udział w przygotowaniu filmu prezentowanego na 

Konferencji w bloku świadectw.   

Ad 6. Do dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego 

komitet organizacyjny wystosował drogą mailową 

kilka pism z prośbą o spotkanie i ustalenie 

współpracy. Nie spotkały się z odpowiedzią. Po 

nieudanych próbach nawiązania kontaktu drogą 

telefoniczną kolejne pismo złożono w dniu 26.06 na 

dziennik w sekretariacie Muzeum. Również i to 

pismo pozostało bez odpowiedzi.  

Ad 7.  Pismo z prośbą o nawiązanie współpracy zostało 

wysłane do Dyrektor Muzeum Warszawy w dniu 

8.06. Brak odpowiedzi spowodował osobistą wizytę 

przedstawicieli komitetu organizacyjnego w siedzibie 

Muzeum. Okazało się, że wszelkie decyzje co do 

współpracy wymagają zgody Dyrektor Muzeum Ewy 

Nekandy-Trepki, która przebywa w szpitalu. Na 

złożone pismo nigdy nie nadeszła odpowiedź. 

Ad 8. W wyniku rozmów telefonicznych uzgodniono 

osobiste spotkanie przedstawicieli komitetu z 

Dyrektorem Muzeum Woli. Ze względu na 

prowadzone prace remontowe i organizacyjne 

Muzeum Woli nie mogło się włączyć do organizacji 

konferencji, ale dyrektor zadeklarował przyszłą 

współpracę w miarę swoich możliwości. 

Ad 9. Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra mecenas Lech 

Obara zadeklarował gotowość współpracy z 

komitetem i wygłoszenie referatu na konferencji. 

Przygotowany przez niego referat został wygłoszony 

na konferencji w ramach bloku prawnego. 

Ad 10.  Po wcześniejszym wysłaniu maila w dniu 21.06 

odbyła się rozmowa z dyrektor Muzeum Małgorzatą 

Bojanowską. Ponieważ  w dniu 28.09 Muzeum 

Dulag 121 samo organizuje uroczystości rocznicowe, 

nie może uczestniczyć w konferencji, lecz 

przeprowadzi kwerendę swych zasobów i jeśli 

znajdzie jakieś artefakty związane z Rzezią Woli, to 

je udostępni. Niestety, nie było ze strony Muzeum 

żadnych innych informacji. 

Ad 11. W dniu 19.06  odbyło się spotkanie przedstawicieli 

komitetu organizacyjnego w Urzędzie Warszawa 

Wola z burmistrzem Strzałkowskim. Do współpracy 

przy organizacji konferencji został wyznaczony z-ca 

dyrektora Wolskiego Centrum Kultury Mariusz 

Krasuski. Niestety żadnej współpracy nie było, 

natomiast Urząd sfinansował catering dla 

uczestników konferencji, a podczas samej 

konferencji zastępca burmistrza odczytał pismo od 

burmistrza. 

2.6. Informacje medialne 

Od czasu podjęcia decyzji o organizacji konferencji 

komitet organizacyjny starał się przekazać szerokiej opinii 

społecznej informacje o przygotowywanej konferencji i jej 

celach drogą publikacji prasowych i wywiadów radiowych i 

telewizyjnych. 17 maja Stefan Hambura udzielił wywiadu 

na temat konferencji w Radiu WNET. W dniu 28 maja w 

Radiu Polskim 24 Piotr Witakowski udzielił obszernego 

wywiadu na ten sam temat. Kolejne dwa wywiady w Radiu 

WNET miały miejsce w dniach 19 czerwca i 10 września. 

W dniu 2 lipca P. Witakowski udzielił też wywiadu dla TV 

Republika w ramach cyklu „Otwartym tekstem”. Wywiad 

został wyemitowany w dwóch odcinkach  w dniach 11 i  20 

lipca 2019.   

W dniu 26 lipca 2019 ukazał się w „Naszym dzienniku” 

artykuł zatytułowany „Osądzić rzeź Woli. Sprawcy rzezi 

Woli do tej pory nie zostali osądzeni”. Informacja o 

konferencji została też opublikowana w numerze 37 z 

września 2019 tygodnika Głos wydawanego przez Polonię 

w Toronto. 

W dniu 18.09 informacja o konferencji została 

przekazana do wszystkich liczących się mediów w Polsce, a 

zaproszenie do udziału w konferencji zostało wystosowane 

do wielu instytucji rządowych i pozarządowych. W dniu 

24.09 opublikowana została informacja o konferencji w 

serwisie informacyjnym PAP. 

3. ORGANIZACJA KONFERENCJI  

3.1. Miejsce konferencji  

Początkowo komitet organizacyjny planował 

zorganizowanie konferencji na terenie jednej z 

warszawskich uczelni lub też w wynajętej komercyjnie sali. 

W wyniku rozmów z ks. Zbigniewem Sucheckim, 

proboszczem kościoła Św. Wojciecha, komitet 

organizacyjny postanowił w dniu 10.07, że konferencja 

zostanie podzielona na 2 części.  

Pierwsza z nich obejmująca blok świadectw odbędzie się 

w Kościele Św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76 i będzie jej 

towarzyszyć wystawa poświęcona Rzezi Woli. Wybór 

Kościoła Św. Wojciecha na miejsce konferencji wynikał z 

roli, jaką ten Kościół pełnił w czasie Rzezi Woli. Jest to 
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miejsce tragiczne i zarazem symboliczne, gdyż w sierpniu 

1944 Kościół ten był miejscem straceń, pełnił funkcje obozu 

przejściowego dla ludności wypędzonej z domów i 

czekającej na śmierć, a jednocześnie  był salą operacyjną dla 

rannych, którzy cudem uszli śmierci. 
Część druga konferencji obejmująca bloki historyczny i 

prawny jak też dyskusja generalna zgodnie z ofertą ze strony 
Prezesa IPN dra Jarosława Szarka miały się odbyć w 
centrum edukacyjnym IPN znanym jako Przystanek Historia 
przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.  

Przyjęto, że udział w pierwszej części konferencji będzie 

dostępny dla każdego zainteresowanego. Kościół Św. 

Wojciecha jest jednym z największych w Warszawie. 

Również uczestnictwo w drugiej części konferencji będzie 

dostępne dla każdego, lecz ze względu na wielkość sali 

uczestnictwo w obradach wymaga wcześniejszej rejestracji 

za pośrednictwem strony internetowej  

https://genocidewola44.pl/. Wszyscy pozostali będą mogli 

obserwować obrady konferencji za pośrednictwem 

Internetu, gdyż będą one transmitowane na żywo.  

3.2. Wystawa Śladami Rzezi Woli 

O przygotowanie wystawy zatytułowanej „Śladami Rzezi 
Woli” poproszony został Zygmunt Walkowski z zadaniem 
zilustrowania na mapach wykonanych na zdjęciach 
lotniczych Luftwaffe wszystkich miejsc straceń ludności 
Woli. Dodatkowo w wyniku uzgodnień z IPN do 
przygotowania wystawy wykorzystanych zostało 10 plansz, 
wcześniej wykonanych na wystawę „Wola pamięci 1944” w 
roku 2012. Autorami tej wystawy byli dr Maria Wardzyńska 
i Rafał Pękała z IPN.  Cała wystawa miała być 
wyeksponowana w nawach bocznych Kościoła Św. 
Wojciecha. 

3.3. Logo i plakat konferencji 

Komitet organizacyjny zwrócił się z prośbą do kilku 

plastyków o opracowanie wzoru logo konferencji i plakatu . 

Propozycje nadesłali m.in. Tadeusz Kuranda, Ludwika 

Ogorzelec i inni. W wyniku głosowania komitet 

organizacyjny na swym posiedzeniu w dniu 11.09.2019 

wybrał propozycje logo i plakatu przedstawione przez 

Wojciecha Korkucia - Rys. 4 i Rys. 5.. 

 

Rys. 4. Logo konferencji. 

3.4. Patronat honorowy nad konferencją 

W dniu 16.07 przedstawiciele komitetu organizacyjnego 

zostali przyjęci przez Wicemarszałek Sejmu Małgorzatę 

Gosiewską i poprosili ją o pomoc w organizacji konferencji 

i objęcie jej patronatem, a w dniu  18.07 komitet 

organizacyjny złożył tę prośbę na piśmie. W odpowiedzi na 

tę prośbę w dniu 9.08 kancelaria Sejmu przesłała poniższy 

list. 

 

 

Rys. 5. Plakat konferencji. 

Podobnie w dniu 18.07 komitet organizacyjny wystąpił 

pisemnie z prośbą o objęcie konferencji patronatem do 

Prezesa IPN dr Jarosława Szarka. W odpowiedzi na tę 

prośbę w dniu 12.08 z IPN został wysłany do komitetu 

organizacyjnego następujący list - 

https://genocidewola44.pl/
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Ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przysłała  w 

dniu 25.09.2019 list, w którym informowała, że    

w nawiązaniu do rozmowy oraz w związku z 

zaproszeniem kierowanym do Prezesa Rady Ministrów 

Mateusza Morawieckiego do udziału w konferencji 

„Osądzić Rzeź Woli”, która odbędzie się w dniu 28 września 

2019 roku, uprzejmie informuję że podczas wydarzenia 

Szefa Rządu reprezentować będzie Wicemarszałek Sejmu 

Pani Małgorzata Gosiewska. Pani Wicemarszałek podczas I 

części odczyta list oraz złoży kwiaty od Pana Premiera pod 

tablicą poświęconą ofiarom. Kwiaty od Prezesa Rady 

Ministrów dostarczone zostaną do Kościoła Świętego 

Wojciecha w Warszawie na godz. 7.30. Proszę o 

uwzględnienie informacji w scenariuszu uroczystości. 

3.5. Techniczna strona konferencji i jej sfinansowanie 

Początkowo zakładano, że konferencja będzie 

rejestrowana i jednocześnie transmitowana na bieżąco przez 

Internet, a referaty będą symultanicznie tłumaczone na 

języki angielski i niemiecki. Na konferencję miał być 

przygotowany film zatytułowany „Śladami Rzezi Woli”. 

Zakładano też przygotowanie i druk materiałów 

konferencyjnych, a także druk i prace konstrukcyjne przy 

wykonaniu wystawy. Liczono się też z koniecznością 

kosztów wynajmu sal i cateringu.  

Cała strona organizacyjna związana z przygotowaniem 

konferencji została wykonana w trybie społecznym 

(nieodpłatnie) przez komitet organizacyjny. Na skutek 

przeniesienia konferencji do Kościoła i do Przystanku 

Historia odpadły koszty wynajmu lokalu, a dzięki 

finansowaniu ze strony Urzędu Dzielnicy Wola odpadły też 

koszty cateringu. Nie dało się jednak uniknąć pozostałych 

kosztów związanych z techniczną stroną konferencji. 

Zostały one pokryte z dotacji, jaką na rzecz konferencji 

przyznała Fundacja PGNiG. A od strony formalnej przy 

pozyskaniu dotacji,  jej wykorzystaniu i rozliczeniu 

pomogła komitetowi organizacyjnemu Fundacja „Cegiełka 

dla wolności słowa”. Ze względu na ograniczoną wysokość 

dotacji zrezygnowano z symultanicznego tłumaczenia 

referatów na inne języki. 

4. PRZEBIEG KONFERENCJI 

4.1. Porządek obrad 

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami konferencja 

„Osądzić Rzeź Woli” odbyła się w dniu 28.09.2019 w 

Warszawie i była podzielona na dwie części. Pierwsza z 

nich odbyła się w Kościele Św. Wojciecha i zawierała blok 

świadectw. W ramach tego bloku odbyła się prapremiera 

dwóch filmów, przedstawiono relacje żyjących świadków i 

wygłoszono jeden referat.    

Część druga konferencji odbyła się w godzinach 

popołudniowych tego samego dnia w centrum edukacyjnym 

IPN i zawierała dwa bloki tematyczne – historyczny i 

prawny, a na zakończenie tej części została przeprowadzona 

dyskusja generalna. 

4.2. Część pierwsza konferencji. Blok świadectw 

Część pierwsza konferencji odbyła się w godzinach 

przedpołudniowych w Kościele Św. Wojciecha. Poniżej 

przedstawiono porządek obrad w tej części konferencji.  

08:00 – 09:00  Msza Św.  

09:00 – 09:10  Otwarcie konferencji i wystawy – Wicemarszałek Sejmu 

Małgorzata Gosiewska 

09:10 – 09:20  Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Wola – Burmistrz 

Krzysztof Strzałkowski 

09:20 – 11:20 (120 min) Blok świadectw – przewodniczy red. Hanna 

Dobrowolska 

- film „Śladami Rzezi Woli” - Grzegorz Kutermankiewicz 

- relacje żyjących świadków - Jadwiga Łukasik, Andrzej Kowarsz, 
Wiesław  Kępiński, Barbara Czerwiec, Elżbieta Gutowska-Niedziałek  

- film „Zagłada Redemptorystów Woli” – Krzysztof Żurowski 

-  „Rzeź Woli w niemieckiej dokumentacji lotniczej” – Zygmunt 
Walkowski 

11:20 – 13:30 Zwiedzanie wystawy, złożenie kwiatów pod tablicą 

poświęconą ofiarom, czas na posiłek  

 

Rys. 6. Koncelebrowana Msza Św. poprzedziła część pierwszą 
konferencji. 

Konferencję poprzedziła koncelebrowana Msza Św.  

podczas której wygłosił przejmującą homilię ks. proboszcz 

Zbigniew Suchecki (Rys. 6, Rys. 7). Przypomniał w homilii 

tragiczne dni sierpnia 1944 roku podkreślając znaczenie 

miejsca, w którym odbywają się obrady konferencji – “Ten 
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kościół, przepiękny kościół Św. Wojciecha, to niemy świadek 

tej wielkiej tragedii. Posadzka, po której stąpamy 

przesiąknięta jest krwią ludzkich istnień. Mury, to milczący 

świadkowie ludobójstwa, które tutaj  się dokonało”. 

 

Rys. 7. Homilia ks. Zbigniewa Sucheckiego proboszcza 
Kościoła Św. Wojciecha. 

Konferencję otworzyła Wicemarszałek Sejmu Małgorzata 

Gosiewska, która odczytała list, jaki do uczestników i 

organizatorów konferencji skierował Premier 

Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki - Rys. 8. 

 

Rys. 8. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska 
otwierając konferencję przeczytała list Premiera 
Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego skierowany do 
organizatorów i uczestników konferencji. Mikrofon trzyma 
Piotr Witakowski. 

Po wystąpieniu pani Wicemarszałek głos zabrał 

Wiceburmistrz Dzielnicy Wola Robert Rafałowski, który 

odczytał list od Burmistrza Dzielnicy Krzysztofa 

Strzałkowskiego do uczestników konferencji. 
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Po tych wystąpieniach nastąpił przewidziany w porządku 

obrad konferencji blok świadectw, któremu przewodniczyła 

red. Hanna Dobrowolska. Blok ten otworzył film Grzegorza 

Kutermankiewicza „Śladami Rzezi Woli” – załączony jest on 

na płycie do materiałów konferencyjnych. Po filmie zebrani 

mogli zapoznać się z relacjami żyjących świadków, którzy 

opowiedzieli o swych osobistych przeżyciach z okresu 

Rzezi Woli. W kolejności wystąpili: Jadwiga Łukasik, 

Andrzej Kowarsz, Wiesław Kępiński, Barbara Czerwiec 

(Rys. 9) i Elżbieta Gutowska-Niedziałek. 

 

Rys. 9. Wystąpienie Barbary Czerwiec, która zrelacjonowała 
swoje wspomnienia z Rzezi Woli.  

W dalszej kolejności wyświetlony został film Krzysztofa 

Żurowskiego „Masakra Redemptorystów Woli” również 

załączony do materiałów konferencyjnych. 

Na zakończenie bloku świadectw wygłosił  referat 

Zygmunt Walkowski, który przedstawił historię zniszczenia 

Warszawy w okresie okupacji na podstawie lotniczych zdjęć 

wykonywanych w okresie wojny przez Luftwaffe - Rys. 10 i 

Rys. 11. 

 

Rys. 10. Zygmunt Walkowski przedstawia referat „Powstanie 
Warszawskie w niemieckich fotografiach lotniczych”.  

 

Rys. 11. Slajd z referatu Zygmunta Walkowskiego. Porównanie 
panoramy Warszawy sprzed wojny, z 1946 roku i panorama 
współczesna.  

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wystawą, 

eksponowaną w nawach bocznych kościoła. Na 4 

wielkoformatowych planszach przedstawiono główne 

miejsca straceń podczas Rzezi Woli i ich obecny wygląd. 

Kolejnych 10 plansz pozyskanych z IPN przedstawiało 

sprawców Rzezi Woli i okoliczności jej popełnienia. 

Na zakończenie Pierwszej części konferencji odbyło się 

uroczyste złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą 

pomordowanych przy kościele Św. Wojciecha, a także pod 

pomnikiem pomordowanych Redemptorystów. Złożono 

wieńce od Premiera Rzeczypospolitej, od burmistrza 

Dzielnicy Wola oraz od organizatorów konferencji. Złożenia 

wieńca od Premiera dokonała Wicemarszałek Sejmu 

Małgorzata Gosiewska - Rys. 12. 

 

Rys. 12. Złożenie wieńca od Premiera przez Wicemarszałek 
Sejmu Małgorzatę Gosiewską. 

Relacja filmowa z wydarzeń związanych z pierwszą 

częścią konferencji dostępna jest na stronie 

https://genocidewola44.pl/. 

 

4.3. Część druga konferencji. Blok historyczny i blok 

prawny 

Część druga konferencji odbyła się po południu tego 
samego dnia w ośrodku konferencyjnym IPN znanym pod 
nazwą Przystanek Historia, który mieści się przy ul. 
Marszałkowskiej 21/25. Poniżej przedstawiono porządek 
obrad w tej części. Część drugą konferencji otworzył Piotr 
Witakowski Rys. 13. 

Mimo ograniczonej liczby miejsc na sali obrady w tej 
części były jednak dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych, gdyż były na żywo transmitowane przez 
Internet. Tą część konferencji miał otworzyć Prezes IPN 
Jarosław Szarek, lecz ze względu na inne obowiązki nie 
mógł przybyć. Nadesłał jednak list skierowany do 
uczestników i organizatorów. Tekst listu jest zamieszczony 
na następnej stronie.    

Poniżej przedstawiono porządek obrad w tej części 

konferencji. 

https://genocidewola44.pl/
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13:00 – 13:30 Rejestracja 

13:30 – 13:40 Wystąpienie Prezesa IPN – Prezes IPN Jarosław Szarek 
13:40 – 15:25 (105 min) Blok historyczny – przewodniczy prof. Wiesław 

Wysocki 
- „Wydarzenia na Woli w sierpniu 1944” – Krzysztof Jabłonka 
- „Śledztwo w GKŚZpNP dotyczące Rzezi Woli” – Jolanta 

Chankowska  
- „Stan badań Rzezi Woli”– Katarzyna Utracka 
- „Rzeź Woli jako element zaplanowanej zagłady Warszawy” - 

Wojciech Gardoliński,  
- „Skutki polityki Niemiec dla Warszawy w latach 1939-1945” - Józef 

Menes 
- dyskusja – 15 min 
15:25 – 15:40 (15 min) Przerwa  

15:40 – 17:55 (135 min) Blok prawny – przewodniczy prof. Piotr 

Daranowski 
-  „Rzeź Woli w świadomości społecznej” – prof. Andrzej Szpociński 
- „Rzeź Woli – aktualne problemy odpowiedzialności” – prof. Tadeusz 

Jasudowicz 
- „Niemieckie prawo okupacyjne regulujące stosunki polsko-

żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie” – prof. Bogdan Musiał 
-  „Straty i szkody wojenne Polski” – prof. Krzysztof Miszczak 
-  Dochodzenie roszczeń od RFN za zbrodnie II Wojny Światowej" – 

mec. Lech  Obara 
- „Najwyższy Trybunał Narodowy”  - prof. Karol Karski 
- dyskusja – 15 min 

17:55 – 18:10 (15 min) Przerwa 

18:10 – 19:10 (60 min) Dyskusja generalna – przewodniczy red. 

Krzysztof Jabłonka 
- wypowiedzi dotyczące referatów  
- wyłonienie zespołu prawnego do opracowania wniosku o 

reaktywowanie NTN 
- podjęcie uchwał  przez konferencję 

 

Rys. 13. Piotr Witakowski otwiera drugą część konferencji. 

Na początku tej części odbył się blok historyczny, na 

który składało się 5 referatów. Obradom bloku 

historycznego początkowo przewodniczył profesor Wiesław 

Wysocki, a w dalszej części red. Krzysztof Jabłonka.  On też 

wygłosił pierwszy referat zatytułowany „Wydarzenia na 

Woli w sierpniu 1944”. W kolejnym referacie „Śledztwo w 

GKŚZpNP dotyczące Rzezi Woli” prokurator Jolanta 

Chankowska (Rys. 14) przedstawiła aktualny stan śledztwa 

w sprawie Rzezi Woli prowadzonego przez Główną 

Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 

a następnie Katarzyna Utracka (Rys. 15) z Muzeum 

Powstania Warszawskiego przedstawiła  referat „Stan badań 

Rzezi Woli", w którym ukazała aktualną wiedzę historyczną 

na temat Rzezi Woli. Na zakończenie bloku historycznego 

Wojciech Gardoliński (Rys. 16) i Józef Menes (Rys. 17) 

przedstawili kolejno referaty ukazujące przyczyny i 

przebieg zniszczenia oraz jego skutki dla Warszawy. Z 

referatów tych wynikało, że zniszczenie Warszawy nie było 

wynikiem działań militarnych, lecz świadomej polityki 

niemieckiej, która bez związku z walkami miała na celu 

doprowadzenie do całkowitego starcia Warszawy z 

powierzchni ziemi.   

 

 

 

Rys. 14. Referat prokurator Jolanty Chankowskiej. 
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Rys. 15. Referat Katarzyny Utrackiej z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

 

Rys. 16. Referat Wojciecha Gardolińskiego. 

 

Rys. 17. Referat Józefa Menesa. 

 

Rys. 18. Sala konferencyjna podczas obrad drugiej części 
konferencji.  Od lewej siedzą: Hanna Dobrowolska, Natalia 
Tarczyńska, ks. prof.  Józef Mazanka, prof. Karol Karski, red. 
Krzysztof Jabłonka, Paweł Zdun, prof. Tadeusz Jasudowicz. 

Po przerwie rozpoczął się drugi blok tematyczny, tj. blok 

prawny. W programie przewidywano, że obradom w tym 

bloku będzie przewodniczył profesor Piotr Daranowski. Ze 

względu na jego chorobę przewodnictwo obrad objął 

profesor Piotr Witakowski. Otwierając obrady Piotr 

Witakowski przedstawił krótki referat zatytułowany „Tylko 

w Polsce”, w którym ukazał zasadnicze różnice między 

okupacją niemiecką w Polsce i w innych okupowanych 

krajach - Rys. 19  

 

Rys. 19. Wykaz różnic między okupacją niemiecką w Polsce i w 
innych krajach. 

Następnie wygłoszonych zostało 6 referatów. Pierwszy z 

nich „Rzeź Woli w świadomości społecznej” został 

wygłoszony przez profesora Andrzeja Szpocińskiego (Rys. 

20) z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii 

Nauk. W referacie autor stwierdzał, że w świadomości 

społecznej Rzeź Woli nie istnieje. W drugim referacie 

zatytułowanym „Rzeź Woli – aktualne problemy 

odpowiedzialności” prof. Tadeusz Jasudowicz (Rys. 21) 

wykazał, że nie istnieje obecnie organ, przed który można 

by postawić sprawców Rzezi Woli, zwłaszcza, że ze 

względu na upływ czasu zdecydowana większość sprawców 

już nie żyje.  

 

Rys. 20. Referat prof. Andrzeja Szpocińskiego. 
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Rys. 21. Referat prof. Tadeusza Jasudowicza. 

Profesor Bogdan Musiał w następnym referacie 

„Niemieckie prawo okupacyjne regulujące stosunki polsko-

żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie” przedstawił 

(Rys. 22) zasadnicze różnice w prawie ustanowionym przez 

władze niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie w 

stosunku do innych okupowanych terytoriów. Jedynie na 

ziemiach polskich Niemcy spotkali się z oporem rdzennej 

ludności przeciwko zagładzie Żydów. Pomoc Żydom ze 

strony etnicznych Polaków przybrała taką skalę, że Niemcy 

pragnąc pozbawić Żydów pomocy ze strony Polaków 

musieli sięgać po coraz bardzie okrutny terror. Początkowo 

karano śmiercią tylko Żydów, potem zaczęto karać śmiercią 

również Polaków ukrywających Żydów.  Ze względu na 

nieskuteczność represji wprowadzili karę natychmiastowego 

rozstrzeliwania Polaków za każdą pomoc okazaną Żydowi. 

Ponieważ i to nie zlikwidowało polskiej pomocy Żydom, na 

końcu Niemcy wprowadzili również karę śmierci dla 

każdego, kto wiedział o okazanej pomocy i nie doniósł o 

tym władzom niemieckim – nie chciał być 

„szmalcownikiem”. Tym tłumaczy się rozstrzeliwanie 

całych rodzin łącznie z dziećmi.  

 

Rys. 22. Referat prof. Bogdana Musiała. 

Kolejny referat „Straty i szkody wojenne Polski” 

autorstwa  profesora Ryszarda Domańskiego miał ze 

względu na chorobę autora  wygłosić profesor Krzysztof 

Miszczak, lecz i on się rozchorował, więc ostatecznie 

zasadnicze tezy referatu przedstawił Bogusław Szostkiewicz 

(Rys. 23) prezes Fundacji Marki Polskiej im. prof. Witolda 

Kieżuna i współpracownik profesora Domańskiego. W 

referacie przedstawiono analizę strat w majątku Polski w 

wyniku najazdu niemieckiego. Analiza wskazuje, że gdyby 

nie było najazdu niemieckiego majątek Polski byłby obecnie 

większy o 9,6 bln dol. W kolejnym referacie „Dochodzenie 

roszczeń od RFN za zbrodnie II Wojny Światowej" mec. 

Lech Obara (Rys. 24) wykazał, że jeśli nawet  Niemcy nie 

chcą wypłacić Polsce reparacji wojennych, to można 

domagać się zwrotu strat, jakie ponieśli poszczególni 

obywatele Polski. Wreszcie w ostatnim wygłoszonym w 

bloku prawnym referacie „Najwyższy Trybunał Narodowy” 

prof. Karol Karski (Rys. 25) przedstawił historię i działanie 

tego organu powołanego dekretem w roku 1946. 

 

Rys. 23. Referat prof. Ryszarda Domańskiego przedstawia 
Bogusław Szostkiewicz. 

 

Rys. 24. Referat mecenasa Lecha Obary 

 

Rys. 25. Referat prof. Karola Karskiego. 

Po zakończeniu bloku historycznego odbyła się dyskusja 

generalna, którą poprowadził redaktor Krzysztof Jabłonka - 

Rys. 26. W wyniku tej dyskusji uczestnicy przyjęli 

następujące  4 uchwały.    

 

Rys. 26. Dyskusję generalną prowadzi red. Krzysztof Jabłonka 
(na pierwszym planie). Po prawej stronie naczelnik Centrum 
Edukacyjnego IPN Tomasz Morawski, w tle Piotr Witakowski. 
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1. Powołujemy do życia zespół prawniczy, którego 

zadaniem będzie opracowanie trybu działania 

mającego na celu ustalenie organu sądowniczego 

uprawnionego do osądzenia sprawców Rzezi Woli i ich 

następców prawnych. Wzywamy do współpracy w 

działaniach tego zespołu wszystkich posiadających 

wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonania tego 

zadania.  

2. Apelujemy do władz państwowych o podjęcie badań 

archeologicznych w miejscach śmierci ofiar Rzezi Woli. 

Miejsca te uświęcone krwią Polaków nie mogą być 

bezczeszczone przez bezmyślne prowadzenie inwestycji 

budowlanych. 

3. Wzywamy władze Warszawy do godnego upamiętnienia 

wszystkich miejsc straceń ofiar Rzezi Woli.  

4. Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia 

programem państwowym budowy Muzeum Rzezi Woli i 

Zagłady Warszawy jako mauzoleum poświęconego 

ofiarom. Muzeum to powinno powstać w miejscu 

najliczniejszych mordów podczas Rzezi Woli przy ul. 

Górczewskiej 53, a nie na peryferiach miasta. 

Niezbędne jest też rozpisanie nowego konkursu 

architektonicznego i zapobieżenie realizacji 

nieodpowiedzialnych zamierzeń władz Warszawy. 

W związku z pierwszą uchwałą zebrani powołali do życia 

7-osobowy zespół prawniczy w skład którego weszli Prof. 

Tadeusz Jasudowicz, mec. Piotr Andrzejewski, sędzia 

Wiesław Johann, mec. Lech Obara, mec. Stefan Hambura i 

prof. Karol Karski. 

 

Rys. 27. Sala obrad podczas dyskusji generalnej. 

Relacja filmowa z przebiegu całej konferencji jest 

dostępna na stronie internetowej http://genocidewola44.pl. 

5. PODSUMOWANIE 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono genezę 

konferencji, czyli przyczyny jej zorganizowania, a także 

cały proces przygotowania konferencji, uzgodnień 

roboczych i prac organizacyjnych. Trzeba stwierdzić, że 

wszystkie zamierzenia związane z organizacją konferencji 

zostały osiągnięte. Przyjęty przez komitet organizacyjny 

zakres tematyczny konferencji jak też cały przyjęty 

porządek obrad został wypełniony. Odbyły się prapremiery 

obu zapowiadanych filmów, wygłoszone zostały wszystkie 

przewidziane referaty. Została też zrealizowana wystawa 

„Śladami Rzezi Woli”. W tym sensie konferencję można 

uznać za sukces. 

Wprawdzie nie udało się zorganizować tłumaczenia 

symultanicznego na inne języki, więc wpływ konferencji na 

opinie publiczną poza Polską jest niewielki, ale uzyskane 

już efekty dają dobrą podstawę, aby umiędzynarodowić 

rezultaty konferencji i przedstawić jej wyniki  również poza 

garncami Polski. Funkcjonuje cały czas strona internetowa 

http://genocidewola44.pl, która jest dostępna na całym 

świecie, a materiały konferencyjne powinny być wkrótce 

przetłumaczone na język angielski.  

Konferencja „Osądzić Rzeź Woli” stawiała sobie dwa 

cele – przywrócić pamięć o największej zbrodni 

Wehrmachtu oraz przygotować tryb doprowadzenia do 

osądzenia tej zbrodni. Wydaje się, że pierwszy z tych celów 

w zakresie opinii publicznej w Polsce został osiągnięty 

mimo ograniczonego zainteresowania mediów. A jak 

wspomniano wyżej, realne jest również rozszerzenie tej 

wiedzy na opinię międzynarodową. Inaczej sprawy się mają 

z osiągnięciem drugiego celu.  Powołany zespół prawniczy 

rozpoczął już swą pracę, ale trudności w doprowadzeniu do 

osądzenia sprawców Rzezi Woli i ich następców prawnych 

wydają się bardzo duże. Trzeba więc powtórzyć apel o 

pomoc w pracy tego zespołu do wszystkich osób 

posiadających kompetencje prawne. Cel, jaki stawia się 

przed tym zespołem jest wielkiej wagi. Wiąże się przecież 

bezpośrednio z możliwością uzyskania ze strony 

niemieckiej odszkodowania i zadośćuczynienia dla rodzin 

pomordowanych rodaków. Dotyczy to również 

ogólniejszego problemu niemieckich reparacji wojennych.  
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Abstract 

The film is devoted to the events of the first days of the 
Warsaw Uprising in August 1944 in the Warsaw ’s Wola 
district, which is described as the Slaughter of Wola. In 
revenge for the outbreak of the Uprising, the command of 
the German army gave the order to murder all the 
inhabitants of Warsaw. Separate units of the German army 
did not participate in battling the insurgents, but carried out 
the methodical murdering of civilians. During the Slaughter 
of Wola, the Germans cruelly murdered tens of thousands of 
civilians in this district.  

The film shows the viewer around the places of mass 
executions. In each of them, eyewitnesses report the events 
of the Slaughter of Wola.  

Keywords - Genocide, Warsaw Uprising, Slaughter of 
Wola, Wehrmacht crimes 

Streszczenie 
Film poświęcony jest wydarzeniom z pierwszych dni 

Powstania Warszawskiego w sierpnia 1944 r. na 
warszawskiej dzielnicy Wola, które określa się mianem 
Rzezi Woli. W zemście za wybuch Powstania dowództwo 
armii niemieckiej wydało rozkaz wymordowania wszystkich 
mieszkańców Warszawy. Wydzielone oddziały armii 
niemieckiej nie uczestniczyły w walkach z powstańcami, lecz 
dokonywały metodycznego mordowania ludności cywilnej. 
Podczas Rzezi Woli Niemcy w okrutny sposób wymordowali 
kilkadziesiąt tysięcy cywilnych mieszkańców tej dzielnicy. 

Film oprowadza widza po miejscach masowych 
egzekucji. W każdym z nich naoczni świadkowie relacjonują  
wydarzenia z Rzezi Woli. 

Słowa kluczowe – Ludobójstwo, Powstanie Warszawskie, 
Rzeź Woli, zbrodnia Wehrmachtu.  

1. CHARAKTERYSTYKA FILMU 

1.1. Tytuł filmu 

Śladami Rzezi Woli 

Tytuł angielski 

In the footsteps of Slaughter of Wola 

1.2. Reżyseria 
Grzegorz Kutermankiewicz 

1.3. Scenariusz  

Grzegorz Kutermankiewicz 

1.4. Zdjęcia 
 Wojciech Gardoliński i Grzegorz Kutermankiewicz 

1.5. Muzyka 
Antoni Wojnar 

1.6. Czyta 
Eliza Kutermankiewicz 

1.7. Tłumaczenie angielskie 
Grażyna Tydda 

                                                           
Mgr Grzegorz Kutermankiewicz, filmowiec, członek Katolickiego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy  

1.8. Czas trwania filmu 

 25 minut 49 sekund 

1.9. Świadkowie występujący w filmie 

- Czesław Adamusik, 

- Piotr Brulikis, 

- Wiesław Kępiński, 

- Ks. Stanisław Kicman 

- Jadwiga Łukasik, 

- Elżbieta Rogala, 

- Władysława Sławecka, 

- Prof. dr hab. nauk med. Jan Zieliński. 

W filmie wykorzystano niemieckie zdjęcia lotnicze ze 

zbioru Zygmunta Walkowskiego i zdjęcia wykonane przez 

Niemców podczas Powstania Warszawskiego a także 

zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historycznego Warszawy. 

Za pomoc w realizacji filmu jego twórcy składają 

specjalne podziękowania Karolinie Tzirakas z Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Zygmuntowi 

Walkowskiemu. 

2. TREŚĆ FILMU 

Podczas Powstania Warszawskiego zginęło około 200 

tysięcy warszawiaków zamieszkujących lewobrzeżną – 

objętą walkami powstańczymi – Warszawę. W większości 

ludzie ci, bez względu na wiek i płeć, zostali bestialsko 

zamordowani w masowych egzekucjach przeprowadzanych 

przez oddziały zwalczające powstanie (Rys. 1) . Zgodnie z 

rozkazem Reichsführera Heinricha Himmlera należało 

„każdego mieszkańca zabić”, a miasto „zrównać z ziemią”.  

Na wstępie film przedstawia oddziały niemieckie 

dokonujące Rzezi Woli, a następnie miejsca masowych 

mordów ludności cywilnej. W kolejnych miejscach 

niemieckich zbrodni (Rys. 2) film ukazuje ich obecny stan 

oraz znaki ustawione dla upamiętnienia zamordowanych w 

danym miejscu mieszkańców. Żyjący jeszcze świadkowie, 

którym udało się uniknąć śmierci, relacjonują wydarzenia w 

każdym z ukazanych miejsc kaźni z tamtych dni 

wspominając bliskich, których na ich oczach Niemcy 

zamordowali. Poszczególni świadkowie opisują 

mordowanie niemowląt i starców, lekarzy i pacjentów 

szpitali. Relacjonują też palenie ciał zamordowanych dla 

ukrycia rozmiarów i dowodów niemieckich zbrodni.  

Film kończy się apelem o pamięć i cześć dla ofiar 

warszawskiej Woli oraz o  osądzenie sprawców Rzezi Woli. 

 

 

Film „Śladami Rzezi Woli” zamieszczony jest na płycie 

stanowiącej integralną część materiałów konferencyjnych. 

FILM „ŚLADAMI RZEZI WOLI” 
Grzegorz Kutermankiewicz 
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Rys. 1. Kadr z filmu. Żołnierze niemieccy otoczeni leżącymi na ziemi ciałami zamordowanych mieszkańców Woli. 

 

 

 

 

Rys. 2. Kadr z filmu. Palące się znicze wskazują miejsca masowych egzekucji mieszkańców Woli. 
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Abstract 
The study presents accounts of five eyewitnesses of the 

Wola Genocide. They describe their own experiences and 
the deaths of their relatives, murdered by the Germans 
during the street executions. During the time of the Wola 
Genocide, the witnesses were between the ages of 4 and 11, 
but to this very day, they remember those terrifying scenes. 
They were led to death together with their families, they 
watched mass executions of civilians or were 
participants/subjects of executions themselves and only by a 
happy coincidence, did they manage to save their lives. 

Keywords - German war crimes, Wola Genocide, crime 
witnesses, street executions. 

Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono relacje 5 naocznych 

świadków Rzezi Woli. Opisują własne przeżycia i śmierć 
swoich bliskich zamordowanych przez Niemców w ulicznych 
egzekucjach. W czasie Rzezi Woli świadkowie mieli od 4 do 
11 lat, lecz do tej pory pamiętają przerażające sceny. Byli 
wraz z rodzinami prowadzeni na śmierć, obserwowali 
masowe rozstrzeliwania cywilnej ludności lub sami byli 
uczestnikami egzekucji i jedynie szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności udało im się zachować życie.. 

Słowa kluczowe – Niemieckie zbrodnie, Rzeż Woli, 
świadkowie zbrodni, uliczne egzekucje.  

1. WPROWADZENIE 

W ramach bloku świadectw przekazało swoje relacje 5-

ciu żyjących świadków Rzezi Woli. Ich wypowiedzi zostały 

poniżej przytoczone z zachowaniem maksymalnej 

wierności. Relacje przywołujące tragiczne osobiste 

wspomnienia budziły zrozumiałe emocje tych, którzy 

osobiście doświadczyli niemieckiego barbarzyństwa i 

cudem niemal uniknęli śmierci, której ofiarą padły ich 

rodziny, bliscy i znajomi. Dla zachowania autentyczności 

wypowiedzi słowa wypowiedziane przez świadków 

pozostawiono bez żadnej korekty. Pozwala to również lepiej 

odczuć towarzyszące relacjom emocje.     

2. RELACJA JADWIGI ŁUKASIK 

Po tylu latach... raczej te wiadomości były nieznane. 

Nawet i warszawianom były nieznane te wiadomości. Są 

teraz, no dzięki Państwu, że rozpowszechniacie tę tragedię 

warszawską, to serdecznie dziękujemy. No bo faktycznie 

jest nas tu już coraz mniej. Tych, którzy przeżyli tę gehennę.  

Chciałam powiedzieć, że ten kościół szczególnie jest dla 

mnie bliski. To w tym kościele moi dziadkowie brali ślub. 

W tym kościele moi rodzice byli ochrzczeni i też brali ślub. 

W tym kościele ja byłam ochrzczona. I w tym kościele, też 

mogę powiedzieć, że życie nam zostało po raz drugi 

darowane.  

Do kościoła dostaliśmy się drugiego sierpnia. Deszcz 

padał.. Wtedy byłam… Przepraszam, bo opuściłam ważny 

moment. Kiedy Powstanie wybuchło, mój ojciec nie wracał 

z pracy. Bałyśmy się z mamą, że może coś się z nim stało. 

Dopiero o godzinie dziesiątej w nocy przyszedł z całą grupą 

żołnierzy. No było chyba ze sześćdziesięciu żołnierzy, bo 

był w Armii Krajowej od samego powstania  Armii, od 

ZWZ nawet. No i oczywiście brał udział w całym okresie 

okupacji w konspiracji. U nas się odbywały zebrania. No i 

pierwszy sierpnia... Mama w strachu, że nie ma ojca. Może 

coś się z nim już stało. No, ale na szczęście o godzinie 10 

wieczorem dał znać. Przyszedł z żołnierzami. Było tam koło 

60 żołnierzy i ostrzegł naszych sąsiadów, aby z tego 

miejsca, z tego domu poszli dalej w głąb ulicy Płockiej. Bo 

nasz dom... Ja mieszkałam na Płocka 23, to jest prawie na 

rogu Wolskiej i Płockiej i w pobliżu barykady. I ojciec mój 

mówi, że tu bardzo niebezpiecznie. W związku z tym, kto 

może to niech ucieka w głąb ulicy Płockiej. Były osoby, 

które się posłuchały i wyszły z tego domu, no i na szczęście 

przeżyły okres Powstania i okres zakończenia walk… no 

wojny. Ja nigdy nie mówię „wyzwolenia”. To mi przez usta 

nie przechodzi.   

 

... I w tym kościele.. życie nam zostało po raz drugi darowane... 

Więc o tym właśnie… Ci odeszli, ci co poszli do 

znajomych, tam do rodziny. Myśmy też mieli rodzinę pod 

25-tym i pod 31-ym mieszkała ciocia. No i mama ze mną za 

rękę… Tam jakiś tobołek wzięła i do cioci. Druga ciocia 

mieszkała obok w... Płocka 25. No, ale ona też została w 

domu. I efekt był taki, że później… No nie będę szczegółów 

mówić, bo moja mama tam chyba ze dwa razy jeszcze 

przedzierała się piwnicami do tego domu, bo tak piwnice 

były zorganizowane, że właściwie to było podziemne 

przejście między budynkami.  

I w końcu ojciec przyszedł taki zdenerwowany i ci 

żołnierze bez broni i mówią, że ktoś zdradził magazyny, w 

których mieli zaopatrzyć się w broń. Zostali tylko w 

kieszeni z butelkami benzyny. Zdenerwowani byli. Mama 

moja… oj przepraszam… mama moja zaczęła prosić ojca, 

żeby nie szedł. Że to jest z góry wiadomo, że to jest walka 

przegrana, że nie wygrają, że życie stracą. A mój ojciec tak 

mamę i mnie przytulił do serca, ale mówi tak. Kocham was 
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nad życie, ale dlatego muszę walczyć. Gdybym nie stawił 

się do walki, byłbym tchórzem i dezerterem. No i poszedł. 

Mama zaraz mnie za rękę i jeszcze tej nocy do cioci 

poszłyśmy. Na drugi dzień deszcz padał. Ktoś wali do 

bramy. No oczywiście Niemcy. Wpadli i wszystkich psami.. 

nawet nahajkami. Nawet i granat wrzucili do piwnicy i nas 

wszystkich wypędzili. Wypędzili nas przed czołgiem. Była 

już... Mnóstwo ludzi szło od strony Górczewskiej i nas 

pędzili przed tym czołgiem. Deszcz padał. Strzelanina była. 

Ludzie krzyczeli, nie strzelajcie, bo bali się, że tam z 

dachów powstańcy strzelają. Ale to, okazuje się później, że 

to nie byli powstańcy, a snajperzy niemieccy. Nazywaliśmy 

ich gołębiarzami.  

No i tak dotarliśmy przed tym czołgiem do tego kościoła 

właśnie. I cóż tu widzimy. W tym kościele w górnej części 

już wojsko tu rozpostarło swoje.. broń i…właściwie tutaj w 

tym kościele stacjonowali. Natomiast już drugiego były w 

podziemnym kościele.. już byli ranni. Niektóre domy też już 

zaczęły się palić. Tak, że… Co zastałyśmy w tym 

kościele… Ludzie po prostu byli przerażeni. Co dziesiątą 

osobę Niemcy odliczali i tu przed kościołem, po tej stronie 

(od ul. Sokołowskiej) rozstrzeliwali.  

Mama się moja tego bardzo bała. Bała się, że albo mnie 

wezmą, albo mamę. I ciocia była z nami i jeszcze była 

gospodyni, która spod Piaseczna przynosiła nam żywność i 

zastało ją Powstanie u nas w domu. I ona z nami dzieliła 

cały czas tę gehennę tych pierwszych dni Powstania. I 

potem właśnie mama…  jakoś tak miała…   taki… No, 

podziwiali ją wszyscy moją mamę, że miała taką doskonałą 

orientację. Znała niemiecki zresztą… Podeszła do Niemca i 

mówi, że zostawiła dziecko i chciałaby po to dziecko 

wrócić. No, Niemiec tak machnął ręką, uśmiechnął się. No 

bo wiadomo było, co to za tłumaczenie, że wróci tutaj, 

prawda, i powiedział „dobrze, ja was wypuszczę, ale o 

godzinie 14-tej będę miał zmianę warty i będę sam na 

warcie. I ja was wypuszczę, ale będę strzelał. Tylko nie w 

waszą stronę, a w przeciwną i nie bójcie się”. No więc 

czekaliśmy do tej 14-tej. Tu w międzyczasie jeszcze Niemcy 

ludzi rozstrzeliwali. Co dziesiątą osobę. Co chwila było 

słychać serią strzałów. I później ucichło to wszystko i 

Niemcy odeszli.  

A ten Niemiec właśnie, z którym moja mama rozmawiała 

został. I kazał nam... ręką machnął tak, żebyśmy uciekały. 

Mama mu oczywiście przedtem jeszcze pierścionek zdjęła z 

palca i dała mu ten pierścionek. No i we cztery osoby, to 

ciocia, mama i ta pani gospodyni uciekłyśmy z tego 

kościoła. Faktycznie, strzelał ten Niemiec, ale na szczęście 

nie w naszą stronę. W każdym razie tutaj dotarłyśmy…  

A…. Jeszcze nas uprzedził, żeby iść po przeciwnej 

stronie dlatego, że na dachu są snajperzy i będziemy 

widoczne, więc będą do nas strzelać. No i faktycznie, 

przeszłyśmy na drugą stronę i szłyśmy od bramy do bramy. 

Nareszcie dla odpoczynku weszłyśmy do bramy. Nie 

pamiętam już, co to był za dom. Chyba to był dom Jabsa, ale 

to... dokładnie nie pamiętam, gdzie właściwie wejście to 

była bardzo szerokie, bo z pół metra ten mur miał szerokości 

i myśmy tam weszły, żeby chwilkę odpocząć.  

Za chwilę słychać kroki biegnącej osoby. Wyjrzała moja 

mama. Zobaczyła, że biegnie mężczyzna z dzieckiem na 

ręku, z dziewczynką i… Dziewczynka może miała…. 

trudno było określić… 2, 3 latka. I w pewnym momencie 

znowu drugie kroki słyszymy. Leci Niemiec z pistoletem 

odbezpieczonym i krzyczy do tego mężczyzny halt, halt. 

No, rzeczywiście on stanął. I ten Niemiec… Przepraszam, 

mówię ze ściśniętym sercem… Ten Niemiec złapał tę 

dziewczynkę i akurat obok płonął już dom i tą dziewczynkę 

rzucił za nóżkę do tego płonącego domu. Ojciec rzucił się na 

tego Niemca i zaczęli się bić. No, oczywiście Niemiec był 

silniejszy i wystrzelał niemalże cały magazynek w tego ojca. 

 

...Ten Niemiec złapał tę dziewczynkę i akurat obok płonął już 
dom i tą dziewczynkę rzucił za nóżkę do tego płonącego domu... 

I teraz mama mówi, a teraz się módlcie, bo na nas kolej. I 

rzeczywiście po cichutku modlitwę odmawiałyśmy. 

Trzymałyśmy się za ręce i w pewnym momencie te kroki 

zaczęły iść nie w naszym kierunku, nie przybliżać się, a 

oddalać. I mama lekko tak wyjrzała i zobaczyła, że Niemiec 

ten właśnie wszedł tam w budynki dalej od nas i zniknął  w 

którymś z domów.  

No i teraz problem, jak przeskoczyć na drugą stronę ulicy 

Wolskiej na Płocką. Bo musiałyśmy wrócić tam skąd... na 

Płocką. No to moja mama jak dowódca kierowała tym 

wszystkim. Najpierw ciocia ze mną, potem pani ta 

gospodyni i potem mama na końcu. Udało nam się.  

Oczywiście, kule świstały ślepe z pobliskich tam walk, 

które toczyły się na sąsiednich jeszcze tych barykadach i 

pod murem wróciłyśmy do.. na Płocką 31. Oczywiście, 

okazało się, że na tej… nie wszyscy lokatorzy wyszli, bo to 

był dom…  Cztery takie oficyny były, więc gdzieś ktoś 

głębiej się schował w piwnicy, więc nie wyszedł. I nasza 

dozorczyni też została z rodziną.  

Kiedy myśmy tam zaczęły stukać, dozorczyni nam 

otworzyła drzwi. Uściskałyśmy się, tak jakbyśmy się nie 

widzieli, nie wiem ile lat. Uściskała nas, my ją i poszłyśmy 

do domu. No i potem się zaczęło właśnie to trwanie w tym 

budynku. Więcej się siedziało w piwnicach. Potem mój 

ojciec dowiedział się, że jesteśmy tam u cioci, bo znowu u 

Wawelberga w domu mieszkał jego brat rodzony, a ojciec 

mój walczył w…  od cmentarza ewangelickiego do tutaj w 

Młynarską. Kiedy właśnie tam mógł przechodzić przez teren 

szpitala… Najpierw na Wawelską, a potem na teren szpitala 

i przez teren szpitala przechodził do nas tam na Płocką 31.  

No i potem tam bomba spadła na nasz dom zapalająca. 

Ludzie ugasili. Potem już, bodajże w sobotę to było, wpadli 

Niemcy znowu do  domu i pytają się dozorczyni, gdzie są 

ludzie. Dozorczyni mówi, że niestety, nie ma już nikogo, bo 

2-go sierpnia wszyscy zostali zabrani. I w końcu ci Niemcy 

zabrali gospodynię z całą jej rodziną i za chwilę 

wyprowadzili ich na zewnątrz i za chwilę słychać było 

strzały. Wszyscy klęknęliśmy na kolana i  modliliśmy się za 

tę gospodynię, bo ona nas uratowała. Ci Niemcy nie wrócili 

już na nasze podwórze, tylko poszli dalej. I dzięki tej 

gospodyni myśmy ocaleli.  

Drugi napad Niemców na ten nasz budynek to był 6-go 

już sierpnia. Wtedy już nie było możliwości, nie mieliśmy 

możliwości zatrzymać się i gdzieś schować, tak że 
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musieliśmy wyjść. To co myśmy zobaczyły, a ponieważ ten 

dom – 31, to jest prawie vis a vis szpitala Wolskiego, więc 

kiedy wyszliśmy na ulicę, wypędzono nas tam granatami, 

psami… Okazało się, że szliśmy po miazdze ludzkich ciał. 

Ci, którzy byli rozstrzeleni, chorzy którzy nie mogli iść i 

byli rozstrzeleni przed szpitalem… i potem jeszcze inni z 

pobliskich budynków byli porozstrzeliwani… Po tych 

ciałach jeździły czołgi. Tak, że nie można było w ogóle 

rozpoznać twarzy. I moja mama do cioci mówi i do mnie 

mówi – patrzcie po butach. Bo bała się, że ojciec 

przekradając się z Młynarskiej do nas mógł ulec tam… no, 

mogli go złapać i zastrzelić też.  

Ja zesztywniałam. Po prostu nie mogłam iść. I kiedy 

chciała mnie mama na ręce wziąć, to jakiś pan, który szedł  

od Działdowskiej ostrzegł mamę, żeby mnie nie brała na 

ręce, bo Niemiec zastrzeli. Dlatego, że przed chwilą córki 

niosły matkę na rękach, taki koszyczek zrobiły, Niemiec 

podszedł i strzelił do tej matki. Zabił ją na ich rękach, bo 

argumentował, po co one się mają męczyć.  

I później po tych ciałach, z jednej strony mama, z drugiej 

strony ciocia ciągnęły mnie po tych ciałach. Jakoś nie wiem, 

no toż cud boski, że jakoś otrzeźwiałam i zaczęłam iść i 

przebierać tymi nogami. I szliśmy ulicą Górczewską. To 

była też… w szpalerze ludzkich ciał. Porozwalane walizki, 

splądrowane. To co widocznie tam kosztowniejszego ludzie 

ukryli, to to już zostało rozkradzione i pędzono nas 

Górczewską w kierunku zachodnim.  

I szukali Niemcy miejsca. To na tym rogu, to na tym 

rogu... Tak, że bardzo długo to trwało. I dotarliśmy w końcu 

aż do rogu Młynarskiej i… przepraszam, Elekcyjnej i 

Wolskiej. No i tam zastaliśmy to, co już mówiłam na 

ekranie, zastaliśmy pryzmę ciał palących się.  

No i … Niemiec powiedział… chciał nas rozstrzelać, ale 

drugi Niemiec mówi, że nie wolno rozstrzeliwać już 

ludności cywilnej ze względu na to, że rano o szóstej, 

podobno, wojsko, wojska  niemieckie dostały ultimatum, że 

jeżeli będą rozstrzeliwać ludność cywilną to jednocześnie 

każdy jeniec zdobyty… każdy jeniec wzięty do niewoli 

będzie rozstrzelany. Nie będzie brany do obozu, tylko 

będzie rozstrzelany. No i ten Niemiec drugi mówi, dobrze, 

jak mi dasz ten rozkaz w ciągu 5 minut, to ja tych ludzi nie 

rozstrzelę. Tylko, jak spóźnisz się, to ja ich rozstrzelę.  

No i faktycznie, raz nam kazał przodem do karabinów, 

raz tyłem do karabinów… Myśmy się już pożegnały. Ludzie 

śpiewali „słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, 

uczyń z nami cud”. I za chwilę słychać było warkot motoru. 

Nie pamiętam, czy to był samochód jeep, czy motor, 

motocykl, bo na takich też jeździli, patrole niemieckie. No i 

nadjechał… A Niemiec w międzyczasie zobaczył, że nie 

ma… że minęło 5 minut, dał rozkaz do rozstrzelenia. I w 

końcu liczy… ein.. aż doszedł do acht… Na zein miała paść 

salwa. I w tym momencie usłyszeliśmy warkot tego motoru. 

I z daleka Niemiec  krzyczał -  halt, halt. I ten zakręcił na 

osiem tę chorągiewkę w górze i po prostu…  

Jeszcze pogadali ze sobą, tam poszwargotali i wszystkich 

do obozu na…  fort Wola. No więc szliśmy w tych … upał 

był, gorąco było, 6-go sierpnia. W dodatku domy się paliły. 

Swąd już po 6-ciu dniach tych rozkładających się ciał… 

Przepędzili nas do tych fortów. Tam znowu w tych fortach, 

gdzieś w dole stała jakaś szopa taka ze słomą ledwie, 

ledwie. Ranni już tam leżeli.  

I co najgorsze, że słychać było obok, wyżej tam, ponad 

tym fortem, ponad tym dołem było kartoflisko. I tam 

słychać było w tych kartofliskach „Jezu. Mamo. Ratuj”. 

Okazuje się, że ci żołdacy po prostu gwałcili kobiety. I to 

niezależnie, czy dziecko to miało kilka lat, czy dorosła 

kobieta, czy staruszka… Jak popadli im tam, popadły im 

tam pod rękę, to w te kartofliska ciągnęli.  

 

...A Niemiec w międzyczasie zobaczył, … że minęło 5 minut, dał 
rozkaz do rozstrzelenia... 

Myśmy musieli słyszeć. Ciocia sobie tą chustką jak 

najbardziej tą twarz zasłoniła i mama też mówi, „no nie 

możemy tutaj dłużej być”. Jeszcze ksiądz do nas doszedł. I 

mówi tak ksiądz, że jeżeli ktoś ma na Jelonkach, bo te forty 

Wola to graniczyły z Jelonkami, jeżeli ktoś ma na Jelonkach 

rodzinę, to podobno Niemcy wypuszczają. No to mama 

znowu do wartownika idzie i mówi, że ma tu męża na 

Jelonkach, który pracuje u Niemców i chciałaby do męża 

dołączyć. Ale jest tu z matką swoją (to na tę gospodynię 

powiedziała) i jest z siostrą i z dzieckiem. I też oczywiście, 

miała jeszcze,  został jej zaręczynowy pierścionek, taki z 

brylancikiem i dała temu wartownikowi. I on nas całą piątkę 

razem z tym księdzem wypuścił na Jelonki.  

I potem poszłyśmy w nocy do tych znajomych, do tych 

kuzynów. Okazało się, że oni już byli spakowani na wozie i 

rano już mieli się ewakuować. Dostali przepustkę i nie 

mogli nas wziąć ze sobą ze względu na to, że mieli 

przepustkę tylko na określone, określoną ilość osób. I 

myśmy pieszo później szły z tego miejsca do  Piaseczna.  

Ale to kolejna historia była i w tym Piasecznie… Potem 

na wsi osiedliłyśmy się tam na wsi. Nazywała się wieś 

Borowina, 4 kilometry od Piaseczna. A to już dalsze dzieje, 

też nie wesołe.  

Dziękuję za wysłuchanie i przepraszam, że może za 

długo się zagadałam. Tak, że dziękuję bardzo. 

Chciałam tutaj podziękować za historię i jeszcze 

przytoczyć, powiedzmy, słowa marszałka Piłsudskiego, że 

naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na 

szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To 

jest właśnie takie podziękowanie dla państwa, którzy starają 

się tę historię rozpowszechnić, bo ona jest coraz mniej 

znana.  

I jeszcze dostałam też taką pocztówką od znajomych. To 

jest zdjęcie z podwórza Jasna 17. Pokazane jak ludzie żywili 

się i nawzajem się wspierali. Jest taka też sentencja, która 

bardzo pasuje do dzisiejszych czasów. Dlatego ja musiałam 

to powiedzieć, przepraszam..  Że, „za oknami pył, nienawiść 

i śmierć. Mimo to, ludzi łączyło coś, czego wielu z nas dziś 

nie ma. Wzajemna więź, życzliwość, współpraca i opieka. 

Żyło się w trosce o drugiego człowieka”.  

To chciałam państwu pokazać, że tak ludzie ze sobą 

właśnie dzielili to wielkie nieszczęście. I dziękuję, 

przepraszam jeszcze, że tak długo.     
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... dostałam też taką pocztówką od znajomych. To jest zdjęcie z 
podwórza Jasna 17. Pokazane jak ludzie żywili się i nawzajem 
się wspierali... 

3. RELACJA ANDRZEJA KOWARSZA 

W maju 44-go roku skończyłem 7 lat. Cieszyłem się, że 

od września pójdę do szkoły. Miałem kupiony tornister, a tu 

bach, Powstanie.  

Mieszkałem na ulicy Górczewskiej pod 15-tym. Byłem 

sąsiadem tutaj już prezentowanej się pani Eli Rogali. 

Mieszkaliśmy drzwi w drzwi. Tego nieszczęsnego 5-go 

sierpnia byłem z mamą tylko, dlatego że tata był w 

Powstaniu. Na tej samej jeszcze klatce mieszkała moja 

babcia z dziadkiem i siostra mojej mamy, która również 

była nieobecna w tym czasie, bo była w Powstaniu.  

Kiedy weszli Niemcy na nasz teren, najpierw, 

oczywiście, uciekliśmy, bo siedzieliśmy w piwnicach, 

uciekliśmy na górę i panie  wszystkie mówią „nie 

wychodzimy”. No, ale ktoś dowiedział się, że zaczną 

podpalać budynki, więc w końcu wyszliśmy. Zostaliśmy 

przegnani na ulicę Działdowską. Tam prawdopodobnie 

chcieli nas rozstrzelać, ale przyszedł jakiś inny rozkaz i 

przez posesję bodajże, nie wiem,  12 czy 10 Działdowskiej, 

przeszliśmy przez podwórko na teren dziedzińca szpitala 

Wolskiego. Tam w kółeczko przez to podwórko 

przechodząc w pewnym momencie była komenda stop i 

wszystko, co ludzie mieli, trzeba było zostawić. Tak, że jak 

żeśmy stamtąd odeszli, to na tym placu zostały walizki, 

torby, no wszystko co ludzie mieli ze sobą.  

Przez takie wejście po schodkach przeprowadzali nas do 

szpitala i tam selekcja była w ten sposób, że zdejmowali 

wszystko, co miały kobiety, szczególnie pierścionki, 

bransoletki, zegarki. Ja byłem świadkiem, jak jednej z 

moich sąsiadek, ona wtedy mogła mieć z 15 lat, miała 

pierścioneczek, nie mogła go ściągnąć, to palec jej połamał, 

a ten pierścionek jej ściągnął z tego palca. Ona oczywiście 

nawet nie pisnęła, bo wiedziała, co jej grozi w razie jakiegoś 

większego oporu.  

Przez szpital przeszliśmy na ulicę Płocką, do ulicy 

Górczewskiej i szliśmy w kierunku zachodnim. Po drodze, 

po prawej stronie na ulicy Górczewskiej przed plantem stała 

kapliczka. Dzisiaj zdemontowana ze względu na budowę 

metra, ale myślę, że władze dzielnicy z powrotem tą 

kapliczkę postawią na tym miejscu. Przy tej kapliczce moja 

mama miała opatrunki z emblematami Polski Walczącej. 

Bała się, że będzie jakaś gdzieś po drodze jakaś rewizja 

wyrzuciła, mimo, że dookoła pełno tych Niemców. No, 

Matka Boska, mówiła, ją ochroniła i że nikt nic nie 

zauważył.  

Wprowadzono nas do hali warsztatów kolejowych przy 

Moczydle. Ja szedłem cały czas z mamą z babcią, z 

dziadkiem i tam w pewnym momencie był rozkaz, żeby 

mężczyźni wyszli. Dziadek mnie wziął za rękę. Miałem z 

dziadkiem pójść, ale mama mówi „nie, ty zostaniesz”. No, 

oczywiście dziadek wyszedł, sąsiad z córeczką na ramieniu 

wyszedł. Oni wszyscy już nie wrócili. Przeprowadzili ich na 

drugą stronę i tu w rejonie, gdzie dzisiaj jest krzyż, tutaj ich 

wszystkich rozstrzelali.  

Myśmy całą noc siedzieli w tej szopie. Kobiety się 

modliły na głos. Rano, a był już taki moment, że podobno 

widzieli ludzie poprzez szpary jak biegali już z bańkami z 

olejem, żeby nas podpalić w tej szopie. Bo to była szopa 

drewniana. W każdym razie rano otworzyły się drzwi i już 

nie było tych Własowców, tylko byli żandarmi z 

żandarmerii polowej niemieckiej z tymi blachami takimi 

tutaj.  

 

...Przeprowadzili ich na drugą stronę i tu w rejonie, gdzie 
dzisiaj jest krzyż, tutaj ich wszystkich rozstrzelali... 

Kazali nam wyjść i ulicą Górczewską pędzili nas  do pętli 

tramwajowej na Ulrichowie, a potem czarną drogą, tak 

zwaną, dzisiaj ulicą Olbrachta w kierunku Jelonek. Tam 

znowu ktoś powiedział, że prowadzą nas na forty Wola i w 

fortach Wola nas wszystkich rozstrzelają. Tak, że ja jeszcze 

zdążyłem z mamą uciec na Jelonkach. Już żeśmy uciekli. 

Szczęśliwie, mimo że za nami tam gonili. Ludzie nas tam… 

mamie  zaraz kazali obierać kartofle. Ja dostałem talerz 

zupy. Jak oni przyszli, pytali się, czy są bandyci z 

Warszawy, ta pani powiedziała „tu nikogo nie ma”. 

Zobaczyli, że są przejścia pomiędzy tymi podwórkami, więc 

myśleli, że myśmy poszli dalej.  

No i następnego dnia okazało się, że żeśmy z mamą może 

niepotrzebnie uciekli, bo po południu kobiety z dziećmi 

starsze i starszych ludzi wypuścili na Jelonkach, ale 

Warszawa była w tak zwanym kordonie. Nie można było 

wyjść spokojnie.  

Myśmy mieli jeszcze na Jelonkach taką ciocię, u której 

żeśmy przenocowali i 6-go sierpnia postanowiliśmy wyjść z 

Warszawy. Zebrało się około 30 osób. Zaczęliśmy się 

kierować w kierunku zachodnim mniej więcej na 

wysokości… gdzieś ulicy.. dzisiaj trudno mi powiedzieć, w 

którym miejscu, w każdym razie stali co jakieś 300 metrów 

żołnierze niemieccy i właśnie to był ten kordon, gdzie 

otaczali Warszawę.  

Jeden z panów, który tam z nami był w tej grupie, 

poszedł, porozmawiał i w końcu tamten powiedział, że nas 

przepuści, jeżeli od każdej osoby dostanie coś ze złota. Więc 

ludzie zrobili zbiórkę, kto co miał, obrączki, nie obrączki, 

pierścionki w chusteczkę. Zanieśli mu, no i on 

wspaniałomyślnie się odwrócił i my przeszliśmy szczęśliwie 

przez ten kordon. Dostaliśmy się… doszliśmy do stacji 

kolejowej Gołąbki no i stamtąd już takim pociągiem, 

który…  
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To był pociąg niemiecki, ale pozwalali ludziom wsiadać 

na lory, które szły przed parowozem. Prawdopodobnie były 

to lory, żeby w razie zaminowania, żeby nie rozwalić… 

Żeśmy w te lory wsiedli. Kolejarze powiedzieli, bo 

chcieliśmy wysiąść w Niepokalanowie, znaczy się stacja 

Szymanów dzisiejsza… To powiedział „my tam nie 

staniemy, ale zwolnimy tak, żebyście mogli sobie 

wyskoczyć”.  

No i wyskoczyliśmy w Szymanowie z babcią i z mamą, 

bo dziadek, jak już wspominałem, na Górczewskiej został 

zamordowany i wylądowaliśmy na wsi. Tam i tam byliśmy 

na wygnaniu do wejścia już wojsk sowieckich. To tyle. 

 Chciałem tylko powiedzieć, że największą dla mnie, 

takim szokiem było, kiedy mama moich dwóch ciotek, które 

też mieszkały na ulicy Górczewskiej,  była kulawa i ona szła 

z tymi swoimi córkami i w pewnym momencie zauważył ją 

taki może z 18-to, 19-toletni Własowiec i mówi do niej 

„babuszka, tobie ciażoło, ty sobie usiądź”. I ona usiadła. I 

Mówi „jaki ty doby jesteś chłopiec”, a on wyjął parabellum i 

ją w głowę zabił. To był szok dla mnie jako tego chłopaka.  

Dziękuję. 

4. RELACJA WIESŁAWA KĘPIŃSKIEGO 

Chciałem tak górnolotnie państwa powitać. Kochani 

warszawiacy. Witam państwa. Jestem osobą, która może 

sobie powiedzieć tak. Prywatnie, po cichu. Mówię, Boziu, 

Boziu kochana, dziękuję za ten kredyt życia. Tyle lat. Że 

uciekłem z miejsca egzekucji. Ale dołóż jeszcze parę lat. Bo 

tak sobie lubię żyć…  

Rozczulam się, dobrze, więc zaczynam teraz spokojnie. 

Książeczka jest tak wspomnieniowa (pokazuje książkę 

swego autorstwa „Sześćdziesiąty pierwszy” wydaną przez 

wyd. Czytelnik w roku 2006, przyp. P.W.). Właśnie w 

sześćdziesiątym pierwszym kiedy miałem być w telewizji.  

 

...Boziu kochana, dziękuję za ten kredyt życia. Tyle lat. Że 
uciekłem z miejsca egzekucji... 

Jeśli państwo pozwolą, to widzę tutaj swoje bardzo 

bliskie osoby zaprzyjaźnione. Widzę pana Ołdakowskiego, 

pana Walkowskiego Zygmunta. Mojego członka rodziny.. 

Odzyskany członek, którego po 60-ciu latach, jakby w 

nagrodę tych, którzy zostali rozstrzelani tam przy cerkwi. Po 

60-ciu latach znalazł się członek rodziny.  

Ale żeby zbytnio nie ględzić, za długo nie gadać, to 

powiem tylko tak, że tu jest ta książeczka. Moje 

wspomnienia… Ale pokażę państwu … Jest jedna 

nieprawdopodobna dla mnie i dla tych wszystkich, którzy to 

widzieli…  

Wracam w 45-tym roku gdzieś z dalekiej Polski szukać 

śladów. I doszedłem do tego rowu… Bo wtedy jeszcze rów 

był, teraz już nie ma i wał. Do tego miejsca straceń, tych 

rozstrzelanych. I nagle widzę, leży na ziemi w tym rowie 

książeczka  ubezpieczalni moich rodziców. Zastrzelona. 

Leżała w tym rowie, jakby czekała na mnie. Czyli leżała od 

5-go sierpnia 44-go do wiosny 45-go roku. I ja ją … Tu 

jest… Tu są nawet pieczątki, gdzie ojciec mój w tym… w 

cmentarzu prawosławnym pracował, tam zarabiał jakieś 

pieniądze. I to jest kula. Prawdopodobnie, jak noszono tych 

zabitych niedaleko na cmentarz.. niedaleko na cmentarz. 

Przepraszam…O proszę, ja pokażę w którym miejscu są te 

pieczątki… To są takie pieczątki, a tutaj od razu widać, że to 

jest prawosławna pieczątka… Dobrze, niech pani pokaże 

tam, bo to jest największa moja pamiątka, która wędrowała 

dwa razy dzięki muzeum historycznym do Niemiec, żeby 

Niemcom pokazać tam, gdzie Reinefarth mieszkał, gdzieś 

tam jako burmistrz i ludziom, żeby zobaczyli wystawę 

zorganizowaną przez muzeum i ta książeczka dwa razy 

wędrowała do Niemców, żeby tamci zobaczyli, co to 

znaczyło, to.  

 

...książeczka  ubezpieczalni moich rodziców. Zastrzelona. 
Leżała w tym rowie, jakby czekała na mnie... 

Teraz, jeśli państwo pozwolą. Ja sobie ułatwiłem życie 

już jako dorosły. Całe te kilkanaście minut mojej ucieczki, 

przez cały cmentarz aż na Redutową i dalej… Te 10 minut 

mojej ucieczki… Jak to się stało, że każdy mój krok był 

jakby zaznaczony, że muszę tak, muszę tak i muszę tędy i 

muszę tu… Wobec tego, żeby już nie  powtarzać się, 

napisałem takie właśnie… to co obarczyłem Boga… 

„Scenopis Boga”. Na 3 kartki maszynopisu. To niedużo jest. 

Ale to mi ułatwi, bo ja wtedy aż tak się nie rozczulam, bo 

zaraz mi się oczy szklą. Jeśli państwo pozwolą, to ja 

przeczytam. To niedługo jest. Poza tym mam takie motto, że 

zwięzłość jest… zwięzłość jest… zwięzłość jest 

znamieniem talentu. Więc zwięzłość, to zwięzłość. Wobec 

tego tak. No jestem jednak zdenerwowany. Ale to będzie 

krótko.  

Scenopis Boga. Pewnego sierpniowego dnia  Anno 

Domini 44 Bóg przywołał jednego ze swoich aniołów i rzekł 

mu „Opracowałem i to skrupulatnie pewien plan, który już 

jutro, czyli 5-go sierpnia (to była sobota), już jutro w sobotę 

ma się spełnić. Chciałbym bowiem, abyś mi w tym pomógł”. 

Tak mówi Bóg do anioła. Anioł miał na imię Sarafin. Tak 

sobie wymyśliłem. „Postanowiłem, taka jest moja wola, że 

pewien chłopiec nie zostanie zabity, ale ucieknie z miejsca 

egzekucji”. W nawiasie „będę musiał na to wszystko patrzeć. 

Straszne”.  

„Dokładnie określiłem w tym planie, aby wyglądało to co 

się jutro stanie na przypadek albo zrządzenie losu. Nie będą 

mnie kiedyś ludzie oskarżać o obojętność. Słuchaj, co ci 

teraz mówię, mój aniele. A jeśli chcesz, opiszę, abyś niczego 

nie przeoczył. Do jutra rana masz czas, aby obejrzeć drogi 

ucieczki, drogi  życia mojego wybrańca. Na końcu grupy 
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ludzi, którą antychryści wyprowadzają z podziemia 

prawosławnej cerkwi idzie tuż przy matce 11-letni chłopak. 

Nie można go nie zauważyć, bo taki jest tylko jeden spośród  

61 skazanych. Nieszczęśni stoją już w rowie przed nasypem. 

Chłopcu przypada najlepsza droga, tak to obmyśliłem, 

ucieczki. Blisko niego ścieżka prowadząca na wał. 

Niezachwaszczona. Nie musi się przeciskać przez stojących 

na rozstrzelanie. Wystarczy, że się odwróci i już może biec 

pod górę na wał. To jest jedyna droga ucieczki.  

Następny mój genialny pomysł. Kiedy jest na szczycie 

wału, zostaje trafiony kulą z karabinu pojedynczego zbira i 

pada. To najważniejszy moment mojego zamysłu. Kiedy 

bezwładne ciało stacza się i jest niewidoczne z ulicy. To tak 

będzie wyglądało, jakby został zabity. Nie martw się aniele. 

Rany postrzałowe nie groźne. Młody jest, szybko się wyliże. 

Musiałem tak zadecydować, bo gdyby nie upadł po trafieniu, 

pogoń natychmiastowa byłaby dla mojego chłopca końcem”.  

Druga kartka, to króciutko. „Pamiętaj mój aniele, jak po 

chwili  odzyska świadomość, trudno mówić o świadomości w 

takich chwilach, będzie przedzierał się przez druty kolczaste. 

Pomóż mu w tym trudzie. On co wieczora klęcząc przed 

łóżkiem modlił się do ciebie „aniele boży, stróżu mój”. To 

jego pierwsza modlitwa, którą nauczył się na pamięć.  

Po pewnym czasie żołdacy pójdą sprawdzić miejsce 

upadku małego człowieczka, ale on już będzie daleko.”  

I tutaj zrobiłem takie, jakby stacje, jakby stacje męki 

pańskiej. Ale to oczywiście tylko moja fantazja.  

„Jako wszechwiedzący wiem, co będzie jutro w południe. 

Chłopiec będzie biegł ścieżką cmentarną. Zostawisz mu na 

jego drodze otwarte żeliwne drzwiczki do jednego z 

grobowców. Wejdzie do niego po schodkach. Przykucnie. 

Ale widok omszałych, szarych trumien, smród stęchlizny, 

chłód piwniczny wypłoszą go już po chwili”.  

Stacja druga. „To miejsce w połowie cmentarza. Nasz 

uratowany klęka pod krzakiem, zdejmuje zakrwawioną bluzę 

i porzuca. W tym momencie uświadamia sobie, że jest ranny. 

Z dwóch ran w jego boku toczy się krew. Ubranie w pasie 

zesztywniało z zakrzepłej krwi. Bacznie go obserwuj aniele 

stróżu, bo będzie coraz słabszy, a jeszcze kawał drogi przed 

nim”.  

Stacja trzecia. „Mój i twój podopieczny poza cmentarzem 

dojdzie do najbliższego żywego, w cudzysłowie, żywego 

domu, bo jeszcze ludzie mieszkali w tym domu… przy tej 

ulicy na końcu cmentarza. Domu z ogródkiem. Kobieta 

obmyje mu krew wodą zaczerpniętą ze studni. Potem 

przytrzyma wiadro przypięte do łańcucha, aby mógł napić 

się do woli. Przewiąże mu rany swoim fartuchem i wskaże 

pobliskie pole dojrzewających pomidorów, aby się w nim, 

czy na nim ukrył. W nawiasie, przypomniałem sobie scenę, 

kiedy to Weronika ociera chustą twarz Jezusa na jego 

drodze krzyżowej.  

Stacja czwarta. „Ranny chłopiec leży na brzuchu między 

badylami z krzakami podwiązanych pomidorów. Kiedy na 

skraju pola pojawią się oprawcy, będzie ich obserwował 

spokojnie. Taka jest moja wola. Powtarzam się… Aby się nie 

trwożył i był spokojny. Chociaż tyle. Bo gdyby wpadł w 

panikę i zaczął uciekać…”  

Ostatnia kartka już. „Trzem katom przytępię wzrok, aby 

chłopaka nie zobaczyli. Jak odejdą z niczym ci, co go po 

całym cmentarzu szukali, podsuń małemu pod jego nos 

dojrzałego, ciepłego pomidora. Na pewno będzie pragnął 

wody. Na razie musi zadowolić się soczystym i słodkim 

owocem. Z tego, co wiem dziś, a jutro dopiero nastąpi, 

wszystko dla niego szczęśliwie się zakończy. Po długim 

odpoczynku na polu chłopiec z bólem ran będzie szedł ulicą 

jak na spacer. Nie będzie się dziwił, ani bał, ani odczuwał 

zagrożenia, że idzie sam pustą jakby wymarłą ulicą. 

Wszystko będzie mu się wydawało nierzeczywiste. I dobrze, 

bo nie będzie czuł bólu duszy. Tak mówię ja, Bóg. W nocy u 

dobrych ludzi będzie śnił koszmary. I oni zastąpią mnie 

Boga i ciebie anioła”.  

Tak kończy się mój scenopis.  „Dobrze, że nie zapytałeś 

mój dobry aniele, dlaczego jeden ma przeżyć według 

scenariusza. A inni, co z nimi ? Odpowiadam, choć i mnie 

trudno. Jak kiedyś ludziska będą wspominać zły czas, a nie 

będą w stanie wytłumaczyć sobie tajemnic życia i śmierci i 

odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma odpowiedzi, 

rzeknie jeden drugiemu „niezbadane są wyroki boskie”. I to 

im wystarczy. Tymczasem do jutra, do soboty 5-go sierpnia. 

Niczego nie przegap. Amen”.  

Dziękuję państwu. 

5. RELACJA BARBARY CZERWIEC 

Miałam niewiele lat, 4 i pół. Mieszkałam na Ordona 21 w 

takim niewielkim domku koło Wschowskiej w ogródku. 

Mieszkałam tam z moim tatą, bo mama już nie żyła, z 

babcią i z wujkami. Tego feralnego dnia tata jak wyszedł 

pierwszego do pracy, Powstanie go zaskoczyło na 

Żoliborzu, bo tam pracował, nie wrócił już do domu. Nie 

miałam żadnej wiadomości, zresztą nie wiem, czy jako 4-

letnie  dziecko sobie bardzo zdawałam sprawę z tego. W 

każdym bądź razie, no byłam sama z babcią.  

Był to, no nie wiem jakiś chyba, wczesne 

przedpołudnie… Tego 5-go albo 6-go, bo też nie wiem, 

który to był dokładnie dzień. I nie wiem, co się działo, ale 

chyba babcia zdawała sobie sprawę, że jakiś niepokój jest w 

okolicy, bo gdzieś w kącie taka bardzo zdenerwowana 

siedziała. A ja siedziałam, no nie wiem dlaczego, pod 

stołem w takim pomieszczeniu, które miało okna 

wychodzące na poprzednią posesję, na której mieszkała w 

takim większym, piętrowym domu moja cioteczna babcia z 

liczną rodziną.  

I w pewnym momencie tam na tej posesji coś się działo. 

Jakieś były, no niepokojące odgłosy. W końcu pojawiły się 

strzały. Były… nie pamiętam, ile tych strzałów było, czy to 

długo trwało. Nie mam pojęcia, jak to długo trwało. W 

każdym bądź razie, wiem, że doczekałyśmy do jakiegoś 

zmierzchu chyba. I wtedy babcia mnie wzięła za rękę i 

poszła zobaczyć, co na tej posesji się stało. No i to, co 

zobaczyłam, no nie był to miły widok. Mianowicie, 

podwórko usiane było kilkunastoma zwłokami leżącymi. 

Między tymi zwłokami były moje dwie koleżanki, z którymi 

się bawiłam. Były takie małe dziewczynki. Jedna miała 

Basia, tyle lat, co ja. Druga była Bożenka, młodsza. I ta 

Bożenka leżała martwa na ramieniu martwego ojca, 

natomiast Basia równie martwa leżała koło niej. Wokół nich 

jeszcze kilkanaście innych zwłok leżało.  

No, po tym, po tym znalezisku, no przykrym, szybko 

mnie babcia tam zabrała i uciekłyśmy chyba jeszcze tego 

samego dnia gdzieś w głąb Woli na Bema, bo tam miałyśmy 

rodzinę. Ale jak dotarłyśmy do tego domu na Bema, to tam 

już nikogo nie było. Byłyśmy same właściwie.  

Nie wiem też, jak długo tam zostałyśmy. Ale po jakimś 

czasie kolejni Niemcy się pojawili przeszukując cały ten 

dom. Mnie i babcię postawili na podwórku. No, ja już 

wiedziałam, co to znaczy. Niemiec stał koło  mnie z 

pistoletem przy mojej skroni. Powiedział „Czy tutaj są jacyś 
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bandyci?”. No, ale oprócz nas nie było nikogo. Ponieważ 

nikogo nie było, więc zostałyśmy całe, ale Niemiec 

wyraźnie mówił, że jak tylko kogoś znajdą, no  to niestety, 

ale nas zastrzeli. No, ale nie zastrzelił nas. Nikogo nie 

znaleźli, więc oddalili się.  

 

...I ta Bożenka leżała martwa na ramieniu martwego ojca, 
natomiast Basia równie martwa leżała koło niej... 

My dalej w tym domu czekając na następną wizytę 

niemiecką czekałyśmy. Nie spodziewając się oczywiście tej 

wizyty, ale przyszli kolejni Niemcy. To po takich 

drewnianych schodach, bo wtedy na pietra schody były 

drewniane…. łomot był okropny. No i… Nic już nam żadnej 

krzywdy nie robili, ale wygonili nas. Kazali nam się, gdzieś 

tam w kierunku Włoch nas pędzili… Nie wiem, czy to nas 

było dużo, czy nie, w każdym razie pędzili nas no …  taką 

bitą drogą w kierunku Włoch. Albo może w kierunku 

Pruszkowa to było. Ja nie wiem.  

Wiem, że ja z babcią osiadłam w tym… na tych 

Włochach. I w tych Włochach jakiś czas tam 

przebywałyśmy. Ale ponieważ wyszłyśmy z tego domu, no 

tak jak stałyśmy, więc babcia doszła do wniosku, że coś 

nam pewnie będzie potrzeba, jakichś ubrań, czy jakichś 

konkretnych innych rzeczy z tego domu, więc podjęła 

wędrówki ze mną na Ordona z tych Włoch, oczywiście na  

piechotę. I takie wycieczki odbywałyśmy.  

Oglądałyśmy porzucone gospodarstwa… Strasznie to… 

Pamiętam to, to było strasznie przykre… Ciągnęłyśmy się 

przez.. tą drogą  i mijałyśmy takie porzucone domy. Widać 

było, że wszystko jest tak, jakby ktoś przed chwilą stamtąd 

wyszedł. Stały w ogródkach jakieś… no to przecież był 

sierpień… W ogródkach stały jakieś stoły zastawione  

jakimiś garnkami, jakieś porzucone zabawki dziecięce, 

jakieś lalki, rowerki, wózki…  

Wszystko to dla mnie było takie dziwne, bo ja bym się 

tym chciała tym bawić, chciałabym z tego korzystać, a to 

było wszystko porzucone i takie jakieś bezpańskie. No, ale 

wszystko takie było, jak było.  

Myśmy szły dalej. Wracałyśmy do własnego domu, tam 

na Ordona. Babcia stamtąd zabierała, no coś co pewnie nam 

było potrzebne. Nie mam pojęcia, co. Wiem, że ja zabrałam 

swoją lalkę. Wózka babcia nie pozwoliła zabrać, bo to za 

ciężko, ale lalkę zabrałam. Wracałyśmy z powrotem. I tak 

wracałyśmy dwa razy.  

A trzeciego dnia, bo jeszcze był trzeci raz, też 

wróciłyśmy z tych Włoch. No, nie było tak bardzo daleko, 

ale blisko nie było. Teraz nikt z Woli na Włochy nie chodzi 

na piechotę, tylko każdy jeździ, no ale myśmy wtedy 

dzielnie przedzierały się.  

No i tego feralnego dnia też było ciepło. Musiał to być 

też sierpień, bo było gorąco. Pamiętam, że palące były 

wkoło domy. Pamiętam, że aż ręka mnie paliła, przedramię, 

tak mnie.. tak było gorąco, ale nie od słońca, tylko od 

pożarów tych domów. Ale oprócz tego słońce też świeciło. 

 Doszłyśmy do tego domu. Ale domu już nie było. Były 

tylko spalone szczątki. Domek nasz był drewniany, o ile 

pamiętam. Więc tylko kupka takiego gruzu leżała. Nic tam 

więcej nie było. Tutaj w jednym kącie jakiś stopiony cukier, 

czy coś tam… Jakieś takie dziwne okruchy w tym domu 

były.  

Co moją uwagę tylko… to do dziś pamiętam, takie 

wrażenie dziwne, że stoi drzewo, a na tym drzewie suszone 

śliwki się suszą. Jakoś tam widocznie kojarzyłam śliwki 

takie do jedzenia, a tutaj nagle były ususzone, więc to też 

takie… Do dziś pamiętam ten dziwny.. dziwne wrażenie, że 

to oglądam.  

No ale długo nie musiałam nad tymi śliwkami się 

zastanawiać i martwić się, dlaczego one są uschnięte, bo 

ulicą Ordona, a wtedy to (na ulicy) były takie kocie łby, 

posłyszałam taki tupot takich podkutych żołnierskich butów, 

jak oni tak głośno bardzo  maszerowali po tych… bruku. 

Spytali się, co my tu robimy. No nie wiem, co tam babcia 

tłumaczyła, czy nie, tego nie pamiętam, w każdym bądź 

razie kazali nam za sobą iść.  

No i myśmy właśnie znalazły się z tego Ordona… Z 

Ordona to trzeba było minąć Jana Kazimierza. Już blisko 

było do Wolskiej. Znalazłyśmy się na Wolskiej i tą 

Wolską… Na tej Wolskiej już zorientowałam się, że 

idziemy w pewnym tłumie. Były tam jakieś inne osoby i od 

tych osób dowiedziałam się, że my właśnie idziemy na 

śmierć. Że tam idziemy do takiego kościoła, gdzie ludzi 

trują gazem i idziemy tam pożegnać się z życiem.  

No i nie bardzo chyba sobie  zdawałam z tego sprawę, bo 

nie byłam jakoś specjalnie wystraszona. Dotarłyśmy tutaj do 

bramy kościelnej. Przy tej bramie kościelnej był taki spory 

stolik postawiony. Przy nim siedziało kilku Niemców. Mieli 

rozłożone karty i jakieś…  słodycze jakieś mieli. Oni coś 

tam do mnie szwargotali, ale ktoś tam widoczne mówił po 

polsku, bo mniej więcej wiedziałam, co do mnie mówią. W 

każdym razie, no… nie byli dla mnie niemili. Muszę 

powiedzieć, że nawet, nawet byli zupełnie sympatyczni. 

Głaskali mnie po głowie. Ja byłam taką małą dziewczynką, 

blond włosy..  

Później mi ktoś tam  tłumaczył, że im może 

przypominałam  ich własne dzieci.  Bo własne takie małe 

dziecko, dziewczynka. Nie robili mi krzywdy. Nawet mnie 

częstowali słodyczami, no ale babcia mi, oczywiście, nie 

pozwalała mi tego jeść. I o dziwo, nie zaprosili nas do 

wnętrza tego kościoła, tylko kazali tym Niemcom 

odprowadzić nas na to miejsce, skąd nas ten patrol zabrał. I 

myśmy z powrotem na tego Ordona wróciły.  

Wróciłyśmy z powrotem do Włoch. I w tych Włochach, 

już więcej już nie było po co na Ordona wracać. W tych 

Włochach… na tych Włochach doczekałam się, aż pojawił 

się mój tata.  

Upadło Powstanie. Tata szukał mnie i po tam jakimś 

czasie, po kilku tygodniach… Zresztą przy pomocy  matki 

tych dziewcząt zabitych, tych moich dwóch koleżanek na 

Ordonie. Okazało się, że ta pani była w ciąży i ona nie 

została wtedy pozbawiona życia. Ona jakimś cudem… 

Zresztą kilka osób  jeszcze, z tych osób przygotowanych do 

rozstrzelania przeżyło. Nie wszystkie one umarły. Przeżyła 

również ta moja cioteczne babcia, ale i ta pani tam, pani 

Małachowska dotarła do obozu przejściowego i tam urodziła 

syna.  
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I ona, no jakoś tak od słowa... od jednej osoby do 

drugiej... Tata gdzieś tam dotarł do jakiejś wiadomości, że 

ona wie. Bo ona tą swoją tragedię opowiadała wszystkim w 

tym obozie w Pruszkowie. I oni wiedzieli, że ona jest z tego 

Ordona. Jak tam mój tata, no… rozpytywał się przez 

różnych znajomych, co się ze mną stało. Czy ja żyję, czy nie 

żyję. Ona wiedziała, że ja jestem we Włochach i w ten 

sposób tata mnie odnalazł. No, i to chyba… Dalsze dzieje 

były różne, ale chyba na razie wystarczy tyle.  

Dziękuję. 

6. RELACJA ELŻBIETY GUTOWSKIEJ-

NIEDZIAŁEK 

Ale może najpierw pozwolę sobie państwu przytoczyć 

kilka słów, które napisała Zofia Kossak-Szczucka w książce 

„Dziedzictwo”. Bo często do tego wracam. Mianowicie, 

jedno zdanie. Że „pogorzel ma to do siebie, że głownie na 

pozór czarne i wygasłe, byle trącone rzucają snop iskier i 

płoną na nowo”. I dla mnie dzisiejsze to spotkanie jest takim 

trąceniem tej pogorzeli, która powoduje, że my możemy 

młodemu pokoleniu powiedzieć i umocnić ich w tym, żeby 

tę Polskę kochali coraz to bardziej pamiętając o strasznej 

przeszłości.  

Ja miałam 4 i pół roku w czasie Powstania. 

Mieszkałam… W ogóle urodziłam się na Żoliborzu i 

dłuższy czas mieszkaliśmy na Żoliborzu. Po zburzeniu willi 

na Śmiałej, mój ojciec… ojciec dostał w jakiś sposób, mnie 

nie wiadomy mieszkanie przy ulicy Leszno 73. Kamienica 

w opłakanym stanie stoi do dnia dzisiejszego. Bardzo duża. 

Cztery… cztery skrzydła takie masywne. To jest kamienica, 

która stała naprzeciwko zburzonego getta żydowskiego.  

Ja ten obrazek mam w pamięci. To zburzone getto 

żydowskie. Musieliśmy, pamiętam… Acha, swoje 

wspomnienia opisałam w pamiętniku w postaci obrazków, 

które zapamiętałam. Tak, że nie ma jakiejś takiej ciągłości, 

natomiast jest sporo tych obrazków. Pozwolę sobie 

przytoczyć… dzisiaj może tak niespodziewanie tutaj… 

tylko kilka tych obrazków.  

Zostało mi w pamięci, jak na balkonie stałam i 

obserwowałam modlących się ludzi na podwórzu Leszna 73 

przed małą kapliczką. I ta pieśń „słuchaj Jezu, jak cię błaga 

lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud”, która tu już dzisiaj 

była raz przytaczana, do dnia dzisiejszego wzbudza we mnie 

ogromne emocje. Musieliśmy natychmiast opuścić dom. 

Mieszkałam razem z ojcem, z mamą i z babcią, która 

przyjechała do nas z Wołynia. Uciekaliśmy przez sąsiednie 

podwórko, bo to było przejściowe podwórko. Z  jednego… 

z jednej posesji bloków do drugiej, przez wykutą dziurę w 

murze na sąsiednie podwórze. I od tej pory zaczęła się  

poniewierka. Już nigdy więcej do tego domu nie wróciłam. 

Wrócił na chwileczkę mój ojciec, który zabrał walizeczkę 

z lekarstwami. Tułaliśmy się po piwnicach. Ja… W 

międzyczasie w jednej z piwnic pod placem bankowym mój 

ojciec został zabrany, ponieważ wszyscy mężczyźni byli 

stamtąd wyprowadzani, jak się potem okazało, na 

rozstrzelanie w Hali Mirowskiej. Doskonale pamiętam tych 

dwóch Niemców, którzy ojca zabierali. Pożegnaliśmy się z 

ojcem. Ojciec zostawił nam swój krawat, zdjął i oddał nas 

pod opiekę mojej ciotce, która była w pobliżu. Losy mojego 

ojca dalej…  

O losach mojego ojca dalej dowiedzieliśmy się znacznie 

później, Rozstrzelany był w masowej egzekucji w Hali 

Mirowskiej, o której jakoś bardzo mało pisze się. Jak do tej 

pory w maleńkiej książeczce pana Klimaszewskiego, który 

był jedynym świadkiem tej zbrodni.  

Ustawiani byli mężczyźni tam przy leju bombowym… 

Został taki duży lej po bombie, która tam upadła, i 

strzałem… Nie wiem, czy wszyscy w tył czaszki. W 

każdym razie wpadali tam do tego dołu i po jakimś czasie 

byli spaleni.  

Przy moim ojcu… Były dwie ekshumacje. Znaleziono 

zdjęcia moje i dzięki tym zdjęciom został rozpoznany.  

Pierwsza ekshumacja była taka, że ojciec mógł być 

rozpoznany, druga chyba w 47 roku, już nie można było 

zwłok odróżnić i jest pochowany w masowym grobie. Leży 

na Cmentarzu Powstańców na Woli.  

 

...Przy moim ojcu… Były dwie ekshumacje. Znaleziono zdjęcia 
moje i dzięki tym zdjęciom został rozpoznany... 

My w międzyczasie błąkaliśmy się po ulicach. Byliśmy 

przechowywani, byliśmy przechowy… Byliśmy trzymani w 

kościele na Chłodnej. W kościele przy Chłodnej, nie w… 

tylko w kościele przy ulicy Chłodnej.  

Pamiętam taki obrazek, jak zgubiłam się w nocy sama na 

jakimś podwórzu. Wcześniej  mama prosiła, żebym głowę 

umieściła pod występem muru, żeby mnie kula nie… nie 

dosięgła, a ja zostałam sama. I zobaczyłam, że jakiś pan 

podszedł do mnie. Zwróciłam się do tego pana z prośbą,  

żeby wziął nas do siebie. I ten pan, pamiętam doskonale, 

przykląkł przy mnie, tak mnie lekko objął i powiedział – 

„słuchaj moja kochana, ja miałem takiego synka jak ty i 

Niemcy mi go rozstrzelali i też nie mam domu”.  

Po jakimś czasie znalazła się moja mama. Dalej pamięcią 

ogarniam także… No, z kościoła na Chłodnej na przykład 

widziałam szereg palących się domów przy ulicy 

Elektoralnej. Pędzona byłam piechotą do Pruszkowa i w 

obozie w Pruszkowie, zostałam, zostałam razem z moją 

mamą w sposób cudowny uwolniona, tutaj muszę 

powiedzieć, przez Niemca.  

Moja mama trzymając mnie na ręku dowiedziała się, że 

matki z dziećmi do dwóch lat mają być puszczone na 

wolność. Ja miałam 4 i pół roku, więc musiałam się różnic 

od takiego malutkiego dziecka i mama prosiła mnie żebym 

się skuliła jak najmocniej, jak najmniejsza żebym się 

zrobiła. W momencie, jak ta czwórka nasza podeszła do 

miejsca, w którym stał ten Niemiec. Krzyknął, halt. Spojrzał 

na nas. Wziął za rękę moją mamę i z całej siły razem ze 

mną… Nie wiem, czy powiedział, że na wolność. W 

każdym razie spowodował, że wyszłyśmy na wolność i od 

razu przy bramie… w każdym razie blisko tej bramy w 

Pruszkowie, znaleźli się nieznani mi ludzie z Pruszkowa, 

którzy zaopiekowali się nami przez parę godzin.  

To jest kilka tych, takich obrazeczków. Naprawdę, nie 

byłam przygotowana. I dziękuję uprzejmie. 
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Abstract 

On August 6, 1944 during mass executions occurring as 
part of the “Slaughter of Wola”, the Germans led all 30 
Redemptorists out from their monastery on Karolkowa 
Street in Warsaw, and then shot them on Wolska Street.A 
moment after the Redemptorists were executed, the mass 
murder rampage stopped. Father Paweł Mazanka, a 
Redemptorist, follows the martyrs' route and tells the story 
of this tragic event. 

The extermination of the Redemptorists of Warsaw's 
Wola district on August 6, 1944 was the biggest ,single 
murder of priests during the Second World War. 

Keywords - Genocide, Warsaw Uprising, Redemptorists, 
Slaughter of Wola, Wehrmacht crimes 

Streszczenie 
6 sierpnia 1944 r. podczas masowych egzekucji w 

ramach  „Rzezi Woli” Niemcy wyprowadzili z klasztoru na 
ul. Karolkowej w Warszawie wszystkich 30 redemptorystów, 
których następnie rozstrzelali na ul. Wolskiej. Chwilę po 
zgładzeniu redemptorystów akcja masowych mordów 
została wstrzymana. Trasą męczenników idzie Ojciec Paweł 
Mazanka - redemptorysta - i opowiada przebieg wydarzeń. 

Zagłada redemptorystów na warszawskiej Woli 6 
sierpnia 1944 r. była największym mordem dokonanym na 
zakonnikach w czasie drugiej wojny światowej. 

Słowa kluczowe – Ludobójstwo, Powstanie Warszawskie, 
redemptoryści, Rzeź Woli, zbrodnia Wehrmachtu.  

1. CHARAKTERYSTYKA FILMU 

1.1. Tytuł filmu 

Zagłada Redemptorystów Woli 

Tytuł angielski 

Holocaust of Redemptorists of Wola 

1.2. Reżyseria 
Krzysztof Żurowski 

1.3. Scenariusz  

Krzysztof Żurowski 

1.4. Zdjęcia 
 Krzysztof Żurowski 

1.5. Muzyka 
Kevin MacLeod, 

Maciej Ulatowski 

1.6. Osoby występujący w filmie 
ks. prof. Paweł Mazanka  CSsR 

1.7. Tłumaczenie angielskie 
Aleksandra Woźnicka 

 

 

 

                                                           
Mgr Krzysztof  Żurowski, reżyser i scenarzysta, członek Stowarzyszenia 

Filmowców Polskich 

 

 

1.8. Czas trwania filmu 

 21 minut 51 sekund 

1.9. Producent 

Prowincja Warszawska Redemptorystów, Warszawa 

2019 

1.10. Post produkcja 

Michał Bernardyn - soul seed media 

 

W filmie wykorzystano ikonografię i fotografie 

Archiwum OO Redemptorystów w Warszawie oraz 

Muzeum Powstania Warszawskiego. 

2. TREŚĆ FILMU 

W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego 

powstańcy zajęli Klasztor Redemptorystów na ul. 

Karolkowej na warszawskiej Woli. W klasztorze oprócz 

zakonników schronili się okoliczni mieszkańcy. 5 sierpnia 

po walkach z Niemcami powstańcy wycofali się z klasztoru. 

6 sierpnia 1944 r. Niemcy z grupy SS Dirlewangera 

wyprowadzili z klasztoru cywili oraz Redemptorystów i 

popędzili ich ulicą Wolską. Po doprowadzeniu wszystkich 

do miejsca naprzeciwko Kościoła św. Wojciecha żołnierze 

niemieccy rozstrzelali, a następnie spalili ciała wszystkich 

Redemptorystów razem z cywilami. Była to jedna z wielu 

zbrodni dokonanych przez Wehrmacht w ramach „Rzezi 

Woli”. 

 Chwilę po zgładzeniu redemptorystów akcja masowych 

mordów  ludności cywilnej została wstrzymana.  

Trasą męczenników idzie Ojciec Paweł Mazanka - 

redemptorysta i opowiada przebieg wydarzeń. 

Zagłada Redemptorystów na warszawskiej Woli w dniu  

6 sierpnia 1944 r. była największym mordem na 

zakonnikach w czasie drugiej wojny światowej.   

Film kończy się marszem ludności dzisiejszej Warszawy 

ulicą Wolska, drogą, którą szły ofiary „Rzezi Woli”. 

 

 

 

Film „Zagłada Redemptorystów Woli” zamieszczony jest 

na płycie stanowiącej integralną część materiałów 

konferencyjnych. 

 

FILM „ZAGŁADA REDEMPTORYSTÓW WOLI” 
Krzysztof Żurowski 
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Rys. 1. Kadr z filmu „Zagłada Redemptorystów Woli”.  O. Paweł Mazanka w Klasztorze Redeptorystów na ul. Karolkowej. 

 

 

 

 

Rys. 2. Kadr z filmu „Zagłada Redemptorystów Woli”.  O. Paweł Mazanka w miejscu zagłady redemptorystów na ul. Wolskiej. 
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Abstract 

The paper presents the successive destruction of Warsaw 
by the Germans during World War II based on photographic 
documentation. This documentation consisted of aerial 
photographs taken by the German Luftwaffe during the 
entire time of the occupation of Warsaw. This 
documentation is an extremely valuable source of 
information about the process of destruction of Warsaw by 
the Germans.  Due to its nature, it has the rank of evidential, 
indisputable proof. This documentation proves conclusively, 
that the fundamental destruction of Warsaw was not the 
result of warfare, neither during the defensive 1939 
campaign nor during the fighting that occurred during the 
Warsaw Uprising, but was the result of deliberate action by 
German troops after the end of the insurgency without any 
relation to warfare and without any military justification. 

Keywords - German occupation, Warsaw Uprising, 
World War II, the destruction of Warsaw. 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono sukcesywne niszczenie 

Warszawy przez Niemców w czasie II Wojny Światowej na 
podstawie dokumentacji fotograficznej. Dokumentację tą 
stanowią zdjęcia lotnicze wykonywane przez niemiecką 
Luftwaffe w okresie całej okupacji Warszawy. 
Dokumentacja ta stanowi niezwykle cenne źródło informacji 
o procesie niszczenia Warszawy przez Niemców.  Ze 
względu na swój charakter ma rangę dowodu 
niepodważalnego. Dowodzi ona niezbicie, że zasadnicze 
zniszczenie Warszawy nie było wynikiem działań wojennych, 
ani w czasie wojny obronnej w 1939 roku, ani w czasie walk 
podczas Powstania Warszawskiego, lecz było wynikiem 
celowego działania oddziałów niemieckich po zakończeniu 
walk powstańczych bez żadnego związku z działaniami 
wojennymi i bez żadnego uzasadnienia militarnego. 

Słowa kluczowe – Okupacja niemiecka, Powstanie 
Warszawskie, II Wojna Światowa, zniszczenie Warszawy.  

1. WPROWADZENIE 

Od wielu lat pracowałem w Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych w Warszawie. W drugiej połowie lat 80-

tych zaproponowano mi podjęcie pracy nad rekonstrukcją 

zaginionych kronik filmowych „Warszawa Walczy”, 

stworzonych i wyświetlanych w czasie Powstania 

Warszawskiego. Aby dokonać rekonstrukcji kronik, 

należało ocalały materiał filmowy dokładnie opisać, co nie 

było rzeczą prostą. Zauważyłem, że przy opisywaniu 

fotografii naziemnych bardzo pomocne są zdjęcia lotnicze. 

W czasie poszukiwań zdjęć lotniczych Warszawy z lat 

wojny udało mi się ustalić, że w zbiorach Narodowego 

Archiwum w College Park pod Waszyngtonem znajdują się 

                                                           
Zygmunt Walkowski, warsawianista, autor wielu publikacji i wystaw 

poświęconych Warszawie i Powstaniu Warszawskiemu 

niemieckie zdjęcia lotnicze, wśród których mogą znajdować 

się zdjęcia Warszawy z czasu walk powstańczych w 1944 r.  

Pierwszy raz dotarłem do Archiwum w College Park w 

2003 r. Wtedy dowiedziałem się, że zbiór niemieckich zdjęć 

lotniczych określany jest na ponad 6 ton. W archiwum tym 

przechowywane są dokumenty, które w roku 1945 armia 

amerykańska zdobyła na terenie Austrii. Jest to archiwum 

Luftwaffe z okresu całej II Wojny Światowej. 

Ponieważ zdjęcia z okresu Wojny przechowywane w 

archiwum nie były skatalogowane, powodowało to problem 

w odszukiwaniu zdjęć. Poszukiwałem wówczas głównie 

dokumentów z okresu Powstania Warszawskiego.   

Po wielu próbach udało mi się znaleźć sposób pokonania 

tej trudności. Efektem krótkiego pobytu w College Park 

było kilkaset skanów zdjęć lotniczych Warszawy z okresu 

walk powstańczych, które po powrocie przekazałem do 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

Dzięki Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku, 

Polskim Liniom Lotniczym LOT i rodzinie zamieszkującej 

w Stanach Zjednoczonych po raz drugi do College Park 

dotarłem w 2007 r. Tym razem przywiozłem do Polski kilka 

tysięcy zdjęć lotniczych. Zdjęcia pozyskane z College Park 

są niezwykle cennym dokumentem ukazującym tragiczne 

losy miasta i jego mieszkańców w latach okupacji i w czasie 

walk powstańczych. Pozwalają opisać wiele zdarzeń, które 

do tej pory nie były znane lub skorygować, interpretację 

tych, które były opisane błędnie.  

Referat ten pokazuje w ogromnym skrócie to, co zawiera 

przywieziony przeze mnie materiał. Jest to jedynie 

namiastka całości, ale mimo to uważam, że jest on ważnym, 

istotnym narzędziem do ustalenia wydarzeń, które działy się 

na ziemi. Jest to materiał w postaci zdjęć lotniczych, który 

zezwala „zejść na ziemię”. Pozwala on pozyskać dodatkowe 

informacje o tragicznych wydarzeniach na ulicach 

Warszawy, które nie zawsze mają inne źródła informacji i 

mówią często o sprawach, które nie zostały zapisane w 

publikacjach historycznych.  

Zdjęcia wykonane przez samoloty Luftwaffe w lotach 

nad Warszawą w latach okupacji, w czasie walk 

powstańczych i po jego upadku, są niezwykle cennym 

dokumentem pokazującym tragiczne losy miasta i jego 

mieszkańców. Ze względu na wysoką rozdzielczość 

pozwalają ona na ukazanie stanu, w jakim znajdowały się 

poszczególne budynki w różnych okresach. W 

szczególności pozwala to na ustalenie, kiedy poszczególne 

budynki uległy zniszczeniu, a więc na ustalenie chronologii 

zniszczenia Warszawy.  

Analiza zniszczeń, jakich doznała Warszawa w okresie 

okupacji umożliwia ustalenie stopnia zniszczenia w 

ZNISZCZENIE WARSZAWY  

W NIEMIECKIEJ DOKUMENTACJI LOTNICZEJ 
Zygmunt Walkowski 
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poszczególnych o kresach. Jako najbardziej istotne można 

wyróżnić 3 takie okresy: 

1) okres przed Powstaniem Warszawskim – od 1.09.1939 

do 1.08.1944,  

2) Powstanie Warszawskie – od 1.08.1944 do 4.10.1944, 

3) okres po Powstaniu Warszawskim - od 4.10.1944 do 

17.01.1945. 

Przedstawione w referacie zdjęcia pozwalają na ustalenie 

stopnia zniszczenia Warszawy w każdym z tych okresów.   

Na tej podstawie można ustalić, że największe 

zniszczenia, jakich doznała Warszawa nie powstały, ani w 

wyniku działań wojennych w 1939 roku, ani w czasie 

Powstania Warszawskiego, lecz w okresie po zakończeniu 

walk powstańczych, a przed wkroczeniem do Warszawy 

wojsk sowieckich.     

2. OKRES PRZED POWSTANIEM 

2.1. Wojna obronna w roku 1939 

Warszawa została częściowo zniszczona w czasie obrony 

we wrześniu roku 1939. Zniszczenia te wywołane głównie 

przez naloty lotnicze nie przekroczyły jednak 20 % ogólnej 

substancji budowlanej miasta i na zdjęciach lotniczych są 

mało widoczne – por. Rys. 1, Rys. 5. Widoczne na tych 

zdjęciach jaśniejsze punkty to zniszczenia wojenne z 39–go 

roku 

Podkreślić trzeba, że we wrześniu 1939 lotnicze 

bombardowania niemieckie nie skupiały się na celach 

militarnych. Ewidentnym celem tych nalotów było 

sterroryzowanie mieszkańców Warszawy z pogwałceniem 

zasad konwencji haskiej. Szczególnym celem stały się 

szpitale, które zostały oznakowane znakiem Czerwonego 

Krzyża. Dla uniknięcia ataków lotniczych personel szpitali 

w pośpiechu usuwał oznakowanie flagami Czerwonego 

Krzyża. Na Rys. 2 ukazano zniszczenie fragmentu 

mieszkalnej części miasta całkowicie pozbawionej 

znaczenia militarnego. 

Oprócz nalotów terrorystycznych lotnictwo niemieckie 

skupiło się na niszczeniu obiektów zabytkowych o dużym 

znaczeniu dla kultury polskiej. Częściowemu zniszczeniu 

uległy w czasie bombardowań m.in. takie obiekty jak 

Zamek Królewski i Teatr Wielki. – por. Rys. 3, Rys. 4. 

2.2. Założenie getta i jego zniszczenie 

Jesienią 1940 r. w północnej części miasta Niemcy 

utworzyli getto. Na Rys. 5 jego granice z początkowego 

okresu zostały zaznaczone linią żółtą i niebieską. Linią 

czerwoną zaznaczono jeszcze „niezagospodarowany” teren, 

na którym w 1943 r. powstał obóz KL Warschau, zwany 

Gęsiówką od nazwy ulicy, przy której był zlokalizowany. 

Zdjęcie lotnicze wykonane 2 X 1943 r. – por. Rys. 6, jest 

pierwszym zdjęciem lotniczym, na którym widoczny jest 

istniejący już obóz, wśród domów całkowicie wypalonych 

w czasie walk powstańczych w gettcie. Obszar obozu 

wyznaczają ulice: Zamenhofa, Gęsia, Smocza, Ostrowska, 

Wołyńska. 

27 VII 1944 r samoloty Luftwaffe dokonały najbardziej 

obszernej dokumentacji Warszawy na zdjęciach lotniczych, 

na których zostały również zarejestrowane przylegające do 

niej miejscowości. Zdjęcie prezentowane na Rys. 7 zostało 

zmontowane z kilkunastu zdjęć, obejmujące duży obszar 

Warszawy. Dzięki temu powstał niezwykle cenny 

dokument, umożliwiający dokonania analiz porównawczych 

ze zdjęciami powstałymi później, na których zarejestrowano 

obraz walczącego i niszczonego miasta. W górnej części 

zdjęcia jasna przestrzeń to całkowicie zniszczona część 

miasta, w której było getto. 

Na Rys. 8 przedstawiono w powiększeniu część terenu 

getta z zaznaczonym obozem KL Warschau. Teren obozu 

jest powiększony o obszar zakreślony ulicami: Gliniana, 

Smocza, Gęsia, Okopowa. Obóz jest otoczony przez ruiny 

istniejącego tu wcześniej miasta. Poniżej z prawej 

zabudowania Pawiaka. 

 
Rys. 1. Północna cześć Warszawy w okresie 1940/1941.  
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Rys. 2. Zniszczone domy w rejonie Placu Grzybowskiego, przy ulicy Grzybowskiej, Twardej, Mariańskiej. 

 

 
Rys. 3. Zniszczony Teatr Wielki i domy w obszarze ulic: Wierzbowej, Marszałka Focha, Trębackiej. 
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Rys. 4. Na zdjęciu lotniczym z 1940/41 r. zniszczony Zamek Królewski i zniszczone domy w obszarze Placu Zamkowego przy 
ulicach: Podwale, Miodowej, Senatorskiej, Krakowskiego Przedmieścia. 

 
Rys. 5. Powstanie getta na jesieni 1940 r. Początkowe granice zaznaczono linią żółtą i niebieską. Linią czerwoną zaznaczono 
granice utworzonego w 1943 r. obozu KL Warschau.  
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Rys. 6. Zniszczenia Warszawy dokonane przez Niemców w wyniku tłumienia powstania w getcie; zdjęcie z 2 października 1943 r. 
Czerwoną linią zaznaczono utworzony po stłumieniu powstania obóz KL Warschau 

 

Rys. 7.  Zdjęcie lotnicze Warszawy wykonane w dniu 27 lipca 1944 r. W górnej części zdjęcia jasna przestrzeń to całkowicie 
zniszczona część miasta, w której było getto. 



Zygmunt Walkowski 

46 

 
Rys. 8.  Teren obozu KL Warschau otoczony ruinami istniejącego tu wcześniej miasta. Zdjęcie z 27 lipca 1944 r. Poniżej z prawej 
zabudowania Pawiaka. 

 

3. POWSTANIE WARSZAWSKIE 

W okresie Powstania Warszawskiego miasto doznało 

kolejnych zniszczeń w wyniku bombardowań i ostrzału 

artyleryjskiego z broni wielkokalibrowej.  

Zdjęcie wykonane 5 VIII 1944 r. - Rys. 9 - jest 

pierwszym zdjęciem lotniczym, na którym zarejestrowano 

obraz walczącego miasta. Na zdjęciu widoczne są płonące 

domy przy ul. Krakowskie Przedmieście, w Alejach 

Jerozolimskich i Marszałkowskiej oraz w rejonie Placu na 

Rozdrożu. Kolejne zdjęcie z 12 VIII 1944 r. - Rys. 10 - 

pokazuje coraz większe obszary miasta objęte pożarami. 

Od pierwszych dni walk powstańczych na Woli oddziały 

niemieckie rozpoczęły dokonywanie masowych mordów 

ludności cywilnej na ogromną skalę dokonując zbrodni 

ludobójstwa określanego mianem Rzezi Woli. W wyniku 

zbrodniczych działań śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy 

osób. Cała dzielnica pokryta jest dziesiątkami miejsc 

zbrodni. Miejsca te utrwalone tablicami pamięci zostały 

zaznaczone na zdjęciach lotniczych. Kilka miejsc masowych 

zbrodni i palenia zwłok przedstawiają Rys. 11, Rys. 12, Rys. 

13 i Rys. 14. 

Na zdjęciu z 20 VIII 1944 r. - Rys. 15 - zaznaczono 

rejony ostrych walk i zniszczenia w rejonie Pl. Teatralnego. 

Zdjęcie lotnicze z dnia 30 VIII 1944 r. - Rys. 16 - 

wykonane z niskiego pułapu umożliwia dostrzeżenie wielu 

istotnych szczegółów. W szczególności zarejestrowano na 

nim w okolicy Parku Sowińskiego ostrzeliwujący Warszawę 

moździerz typu Karl-Gerät 040. Był to najcięższy 

samobieżny moździerz używany w czasie II wojny 

światowej. Armia niemiecka posiadała na uzbrojeniu 6 

takich moździerzy, z których każdy miał własną nazwę.  Do 

ostrzału Warszawy podczas Powstania Niemcy używali 

moździerza o nazwie „Ziu”. Miał on kaliber 600 mm, i 

strzelał granatami o wadze 2,2 tony powodując ogromne 

zniszczenia. 

Warto zaznaczyć, że podczas nalotów lotniczych w 

czasie Powstania Niemcy nie natrafiali na przeciwdziałanie 

ze strony lotnictwa rosyjskiego i bombardowali Warszawę 

absolutnie bezkarnie. Jedynym problemem była 

identyfikacja obiektów zajmowanych przez oddziały 

niemieckie. Dla zabezpieczenia takich obiektów przed 

bombardowaniem Niemcy malowali na dachach swastyki. 

Zdjęcie na Rys. 17 ukazuje wielkie swastyki namalowane 

białą farbą dla zapobieżenia zbombardowaniu przez 

Luftwaffe własnych oddziałów. Natomiast szpitale 

opanowane przez Niemców zostały na dachach oznakowane 

czerwonym krzyżem w białym polu – Rys. 18. 

Równolegle z walkami toczonymi z powstańcami 

Niemcy zaczęli systematyczne burzenie budynków w 

dzielnicach przez siebie opanowanych. Wśród wielu 

budowli zniszczonych bez związku z działaniami 

militarnymi na uwagę zasługuje zniszczenie Zamku 

Królewskiego. Natychmiast po wycofaniu się Powstańców 

ze Starówki Niemcy założyli w murach Zamku ładunki 

wybuchowe i stopniowo niszczyli go do dnia 13 września 

obracając go całkowicie w ruinę - Rys. 19. Wcześniej (2 IX 

1944) zniszczyli Kolumnę Zygmunta pociskiem z działa 

czołgowego. 

Dramat Warszawy podczas Powstania symbolicznie 

ukazuje Rys. 20. Na zdjęciu wykonanym w dniu 5 IX 1944 

r. widać płonące Śródmieście Północne. Na tym samym 

zdjęciu widać teren dawnego getta jako białą plamę. 

Zabudowania getta całkowicie znikły. Przedstawiają obraz 

przygotowywany przez Niemców dla całej Warszawy. 
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Rys. 9. Pierwsze zadęcie lotnicze walczącego miasta. Data 5 sierpnia 1944.  

 

Rys. 10. Płonąca Warszawa podczas Powstania Warszawskiego. Zdjęcie z 12 VIII 1944 r. pokazuje coraz większe obszary miasta 
objęte walką.  
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Rys. 11. Ul. Górczewska 46 (obecnie nr 32) i Górczewska 53. Miejsce rozstrzelania 12 tys. mieszkańców Warszawy. Białe plamy na 
zdjęciu to popioły po spaleniu zwłok przez Verbrennungskommando. 

 

Rys. 12. W szpitalu zakaźnym przy ul. Wolskiej 37 Niemcy dokonali masowych mordów chorych i personelu szpitalnego, a na 
terenie fabryki Franaszka przy ul. Wolskiej 41 - 45 zamordowano, a następnie spalono około 6000 mieszkańców Woli. 
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Rys. 13. Ul. Siedmiogrodzka 5. Miejsce rozstrzelania 500 mieszkańców Woli i tramwajarzy.  

 

Rys. 14. Ul. Okopowa 59. Na zdjęciu lotniczym z 5 grudnia 1944 widać nadal stos spalonych zwłok około 5 tys. mieszkańców 
Warszawy. 
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Rys. 15. Widok walczącej Warszawy w dniu 20 sierpnia 1944. Na zdjęciu zaznaczono rejony ostrych walk i zniszczeń w rejonie Pl. 
Teatralnego. 

 

Rys. 16. Moździerz o nazwie Ziu stojący w Parku Sowińskiego ostrzeliwał Warszawę pociskami o masie 2,2 t. 
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Rys. 17. Swastyki namalowane na dachach domów zajętych przez Niemców. 

 

Rys. 18. W Śródmieściu dachy szpitali zajętych przez Niemców oznakowano czerwonym krzyżem w białym polu. 
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Rys. 19. Po ustaniu walk na Starym Mieście Niemcy 8 września 1944 r. rozpoczęli wysadzanie Zamku Królewskiego. Niszczenie 
Zamku zakończono 13 września. Ruiny Zamku na zdjęciu lotniczym z 7 XI 1944 r. 

 
Rys. 20. Płonące Śródmieście Północne na zdjęciu z 5 IX 1944 r. 
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4. OKRES PO POWSTANIU WARSZAWSKIM 

Po ustaniu walk powstańczych Niemcy przystąpili do 

systematycznego niszczenia Warszawy. Wypędzenie 

ocalałych przy życiu warszawiaków wystawiło miasto na 

niezakłócone i bezkarne niszczenie. W niszczeniu tym 

wyróżnić trzeba 3 etapy - rabunek, spalenie, wyburzenie. 

W ramach pierwszego etapu specjalne niemieckie 

oddziały rabunkowe grabiły w zaplanowany sposób 

wszystkie obiekty z ruchomego mienia. Dotyczyło to 

zarówno obiektów należących do instytucji publicznych jak 

i prywatnych mieszkań warszawiaków. Zagrabione mienie 

wywożono do Niemiec bezpośrednio samochodami lub na 

dworce kolejowe, skąd były wywożone transportem 

kolejowym. Wywieziono w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy 

wagonów z zagrabionym dobytkiem. 

Po ograbieniu budynku z wszystkich wartościowych 

rzeczy przystępowali Niemcy do etapu drugiego. Specjalne 

oddziały saperów, tzw. Brennungkommando, podpalały 

budynek motaczami płomieni. 

Specjalnej procedurze podlegały w tym względzie 

zabytki kultury i sztuki. Obiekty oceniane przez Niemców 

jako przydatne lub cenne z punktu widzenia kultury 

germańskiej podlegały rabunkowi i wywożone były do 

Rzeszy. Obiekty stanowiące zabytki kultury polskiej, a w 

szczególności archiwa, księgozbiory i starodruki były 

starannie palone. Dotyczyło to w szczególności bibliotek i 

archiwów kultury polskiej. Ostatnich spaleń bibliotek 

dokonano tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich w dniu 

17 stycznia 1945 r.    

Przez cały okres po zakończeniu Powstania do 

wkroczenia wojsk rosyjskich Warszawa była niszczona 

pożarami. Obraz płonącego miasta przedstawia Rys. 21, na 

którym widać zdjęcie lotnicze płonącej Warszawy 

wykonane przez Luftwaffe w dniu 26 X 1944 r. Podobny 

obraz płonącego Śródmieścia na zdjęciu wykonanym 4 XI 

1944 r. przedstawia Rys. 22. 

Dwa kolejne rysunki przedstawiają efekt wypalania, a 

następnie wyburzania dzielnic Warszawy.  Rys. 23 ukazuje 

spalone i wyburzone budynki Starego Miasta i otaczających 

je dzielnic w dniu 7 XI 1944 r., Przykładowo, drewniane 

osiedle na Kole w dniu 15 VIII 1944 r. zostało doszczętnie 

spalone. 

Ostatnim etapem zniszczenia było wyburzenie 

wypalonego obiektu. Podkreślenia wymaga fakt, że 

dokonywano tego w końcowym okresie wojny, gdy 

Wehrmacht z trudem powstrzymywał ofensywę wojsk 

rosyjskich na froncie wschodnim i ofensywę aliantów na 

froncie zachodnim. Niemcy nie wahali się dla zniszczenia 

Warszawy wydzielić do tego celu znaczne odziały frontowe 

i zaangażować niemałe środki wojenne. 

Podobnie jak Zamek Królewski, który został zburzony 

jeszcze przed końcem Powstania, tak też inne obiekty 

zabytkowe i pałace zostały obrócone w stos gruzów w 

okresie popowstańczym bez żadnej potrzeby militarnej. 

Wśród wielu zabytków zniszczonych przez oddziały 

niemieckie wymienić można chociażby Pałac Bruhla i Pałac 

Saski. 

Na szczególną uwagę zasługują zdjęcie okolic Placu 

Piłsudskiego wykonane w dniu 28 XII 1944 r. - Rys. 24. Na 

zdjęciu tym widoczna jest jasna smuga nad ruinami miasta. 

Wskazuje ona moment wysadzania w powietrze Pałacu 

Saskiego przy Pl. Piłsudskiego. Na Rys. 25 ukazano 

powiększony fragment z tego zdjęcia, który pokazuje, że 

niszczenie Pałacu Saskiego Niemcy rozpoczęli wysadzając 

skrzydło południowe Pałacu. 

Symbolem historii Warszawy jest swoisty Tryptyk 

Warszawski ukazujący panoramę Warszawy w 3 okresach- 

przed wojną, po Powstaniu i współcześnie. 

 
Rys. 21. Niszczenie Warszawy po zakończeniu walk powstańczych przez wypalanie. Zdjęcie z dnia 26 października 1944 r. 
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Rys. 22. Płonące Śródmieście Południe i zgliszcza wypalonych domów na zdjęciu wykonanym 4 XI 1944 r. 

 
Rys. 23. Wypalone i wyburzone dzielnice Warszawy. Zdjęcie z dnia 7 XI 1944 r. 
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Rys. 24. Zdjęcie z dnia 28 XII 1944 r. widoczna snująca się jasna smuga nad ruinami miasta wskazuje na moment wysadzania w 
powietrze Pałacu Saskiego przy Pl. Piłsudskiego. 

 

Rys. 25. Powiększony fragment zdjęcia z 28 XII 1944 r. pokazuje, że niszczenie Pałacu Saskiego Niemcy rozpoczęli wysadzając 
skrzydło południowe Pałacu. 
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Abstract 

As part of the conference, a two-part exhibition was prepared, devoted to the Genocide Wola subject matter. The first part 
entitled: "Following the Genocide Wola”, consisted of 4 large format maps made on the basis of Luftwaffe aerial 
photographs. The maps of the most important places connected with the Genocide that took place at Wola. The second part 
of the exhibition entitled "In Memory of Wola 1944", consisted of 10 charts prepared by the Institute of National 
Remembrance. They depicted the fate of Warsaw's Wola district during the war's duration, the tragic events of August 1944 
and people responsible for the crimes committed on the German side. 

Keywords - Genocide, Warsaw Uprising, Genocide Wola, German war criminals.  

Streszczenie 

W ramach konferencji przygotowana została dwuczęściowa wystawa poświęcona Rzezi Woli. Pierwsza część 
zatytułowana „Śladami Rzezi Woli” składała się z 4 wielkoformatowych map wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych 
Luftwaffe. Przedstawiono na nich najważniejsze miejsca związane z Rzezią Woli. Część druga wystawy zatytułowana „Wola 
Pamięci 1944” składała się z 10 plansz wykonanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawiono na nich losy dzielnicy 
Wola w całym okresie wojny, tragiczne wydarzenia z sierpnia 1944 i osoby odpowiedzialne ze strony niemieckiej za 
dokonane zbrodnie.  

Słowa kluczowe – Ludobójstwo, Powstanie Warszawskie, Rzeź Woli, niemieccy zbrodniarze wojenni 

1. „ŚLADAMI RZEZI WOLI” 

Autor – Zygmunt Walkowski 

 

Barykady zbudowane w czasie walk powstańczych. 

WYSTAWA „ŚLADAMI RZEZI WOLI” + „WOLA 

PAMIĘCI 1944” 
Opracowanie  -  Piotr Witakowski 
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LISTA OBIEKTÓW I ICH ZNACZENIE 
 

 Obiekt Znaczenie 

1.  Wolska 147,149,151 miejsca straceń nie upamiętnione 

2.  Wolska 140A miejsce kilku egzekucji 

3.  Sowińskiego 28 miejsce rozstrzelania ok. 20 osób 

4.  Wolska 180/182 miejsce rozstrzelania ok. 30 osób 

5.  Wolska 174/176 miejsce pochówku ofiar po ekshumacjach 

6.  Wolska 138/140 miejsce rozstrzelania i spalenia zwłok ok. 1500 ofiar 

7.  Wolska 130/132 miejsce rozstrzelania 1500 osób i spalenia zwłok 

8.  Wolska 122/124 miejsce rozstrzelania ok. 4000 osób 

9.  Wolska 113 miejsce zamordowania 12 osób 

10.  Wolska 101 miejsce straceń nie upamiętnione 

11.  Wolska 102/104 miejsce zamordowania 2500 osób 

12.  Wolska 91 miejsce straceń nie upamiętnione 

13.  Wolska 84/86 miejsce straceń 

14.  Wolska 85 miejsce straceń wielu mieszańców okolicznych domów 

15.  Wolska 83 miejsce zamordowania 30 zakonników i ok. 2000 osób z okolicznych domów 

16.  Wolska 77/81 miejsce rozstrzelania ok. 4000 osób 

17.  Wolska 76 miejsce obozu i masowych egzekucji 

18.  Wolska 60 miejsce straceń nie upamiętnione 

19.  Wolska 58 miejsce rozstrzelania ok. 20 Polaków 

20.  Sokołowska 27 miejsce straceń nie upamiętnione 

21.  Górczewska 32 miejsce rozstrzelania 12 tys. osób 

22.  Zawiszy 34 ( miejsce straceń nie upamiętnione 

23.  Płocka 25 miejsce rozstrzelania ok. 300 osób 

24.  Granady 3 miejsce straceń 

25.  Działdowska 8 miejsce kilku zbiorowych egzekucji i spalenia 600  zwłok 

26.  Młynarska 68  miejsce straceń nie upamiętnione 

27.  Płocka 26/30 miejsce rozstrzelania pracowników szpitala i pacjentów 

28.  Okopowa 59 miejsce rozstrzelania i spalenia zwłok 5000 osób 

29.  Górczewska 15 miejsce straceń mieszkańców osiedla Wawelberga 

30.  Młynarska r. Żytniej miejsce rozstrzelania ok. 150 osób 

31.  Wolska 43/45 miejsce zamordowania i spalenia zwłok od 4000 do 6000 osób 

32.  Górczewska 5, 7, 9 miejsce zamordowania i spalenia zwłok ok. 2000 osób 

33.  Staszica 15 miejsce straceń nie upamiętnione 

34.  Młynarska 15, 17 miejsce straceń nie upamiętnione 

35.  Okopowa r. Żytniej miejsce śmierci osób pędzonych przed czołgami i rozstrzelania ok. 150 osób 

36.  Leszno 34/36 miejsce rozstrzelania 100 osób 

37.  Wolska 24 miejsce rozstrzelania ok. 100 osób i spalenia setek zwłok 

38.  Solidarności 90 miejsce rozstrzelania kilkudziesięciu osób 

39.  Solidarności, zbieg z ul. Leszno pomnik ofiar Rzezi Woli 

40.  Karolkowa 53 miejsce zamordowania harcerzy 

41.  Żelazna 87/89 miejsce rozstrzelania ok. 350 osób 

42.  Chłodna 36 miejsce rozstrzelania 200 osób i spalenia nieokreślonej liczby zwłok 

43.  Karolkowa 56 miejsce rozstrzelania i spalenia zwłok ok. 1400 osób 

44.  Chłodna 52/54 miejsce rozstrzelania kilkunastu osób 

45.  Wronia 45 miejsce licznych egzekucji ludności cywilnej 

46.  Towarowa 30 miejsce rozstrzelania 120 osób 

47.  Krochmalna 90  miejsce straceń nie upamiętnione 

48.  Karolkowa r. Solidarności miejsce rozstrzelania wielu Polaków 

49.  Karolkowa 49 miejsce rozstrzelania ok. 30 księży 

50.  Wolska 27/29 miejsce zamordowania ok. 3200 osób 

51.  Wolska 37 miejsce zamordowania pacjentów i personelu szpitala 

52.  Młynarska 2 miejsce rozstrzelania ponad 1000 tramwajarzy 

53.  Siedmiogrodzka 5 miejsce rozstrzelania ponad 500 mieszkańców Woli i tramwajarzy 

54.  Wolska 55 miejsce straceń nie upamiętnione 

55.  Bema 54 miejsce zamordowania 70 osób 
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2. WOLA PAMIĘCI 1944 

Autorzy -  dr Maria Wardzyńska, Rafał Pękała 
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Abstract 

The paper delivered at the conference. The author 
presented the Warsaw Uprising as the most significant and 
at the same time the most tragic of all 40 armed anti-
German outbreaks in occupied Europe. The Germans used 
the Warsaw Uprising as an excuse to destroy Warsaw 
according to their previously prepared plan. The Wola 
Genocide was not only genocide per se, but also a 
holocaust, understood as the complete and comprehensive 
destruction of a given territory and people living there. The 
Holocaust was previously suffered by Armenians in Ottoman 
Armenia and Jews during World War II. 

Keywords - Holocaust, genocide, Warsaw Uprising, 
Slaughter of Wola. 

Streszczenie 
Referat wygłoszony na konferencji. Autor przedstawił 

Powstanie Warszawskie jako najbardziej znaczące, a 
jednocześnie najbardziej tragiczne spośród wszystkich 40 
zbrojnych wystąpień antyniemieckich w okupowanych 
krajach Europy. Niemcy wykorzystali Powstanie 
Warszawskie jako pretekst do zniszczenia Warszawy według 
przygotowanego wcześniej planu. Rzeź Woli stanowiła nie 
tylko ludobójstwo, lecz również holocaust, przez który 
rozumie się całościowe i kompletne zniszczeniem terytorium 
i zamieszkujących go ludzi. Holocaustu doznali wcześniej 
Ormianie w Armenii Otomańskiej i Żydzi w czasie II Wojny 
Światowej. 

Słowa kluczowe – Holocaust, ludobójstwo, Powstanie 
Warszawskie, Rzeź Woli. 

 

Witam serdecznie państwa i od razu chce powiedzieć - 

Rzeź Woli jest młodszą siostrą Rzezi Pragi. Ale drodzy 

państwo, Rzeź Woli była dokładnie 150 lat, dokładnie co do 

prawie dnia.. No, dwa miesiące brakowało. Rzeź Pragi jest 

w listopadzie, 4-go, a my tu mamy pierwszy, drugi, trzeci, 

czwarty, piąty, nawet szósty sierpnia. A zatem można w te 

dwa wydarzenia ująć całą Warszawę. Jakby w ramiona. Te 

dwie rzezie i ci dwaj sprawcy, to jest miniatura naszej 

historii. I wtedy o tym pamiętamy.  

 

... można w te dwa wydarzenia ująć całą Warszawę. Jakby w 
ramiona...  

                                                           
Dr Krzysztof Jabłonka, historyk i dziennikarz 

Całe Powstanie Warszawskie toczyło się w cieniu 
Powstania Kościuszki. To jest 150-ta rocznica, wtedy była. I 
pamiętano o niej, co jest najciekawsze, w trakcie tych walk. 
Są świadectwa, że przypominano sobie o Insurekcji 
Warszawskiej w kwietniu 1794-go, o kolejnych walkach... 
Wreszcie, gdy przyszedł czas złożenia broni, nie koniecznie 
kapitulacji, to przypomniano sobie Maciejowice. Bo między 
innymi 10-go października jedna z kolejnych grup... 
Pamiętamy, od 7-go do 10-go wychodziły z Warszawy, i 
oddały broń, po oddaniu przechodziły dalej.  

Wola była od początku narażona na najpotężniejsze 
uderzenie, no bo jest najbardziej zachodnią – tu, tu jest 
zachód, tak - zachodnią dzielnicą naszego miasta. I 
specyfiką całego Powstania, całego zrywu – jednego z 40 w 
Europie... Ile my znamy tak naprawdę ? Ja dopóki nie 
policzyłem to znałem 5. I to też się miałem za speca, bo 
odróżniałem jeszcze jakieś powstanie praskie... No, coś tam 
wiedziałem, że w Brukseli, na przykład było. Całe dwa dni 
trwało, bo już nadeszli alianci. Im się udało.  

Zobaczcie, na tamtym froncie to wyszło. Paryskie 
powstanie. Jedna dzielnica nie wiedziała, że jest w drugiej. 
Ale godne uwagi. W sumie, jak to zliczyć uczciwie, to jest 
tego ponad 40. Ostatnie na Bornholmie. Jeńcy, czy też 
przymusowi pracownicy rozbroili Niemców, którzy chcieli 
się jeszcze mimo wszystko tam bronić i w obawie przed 
tym, że wyspa zostanie zdewastowana. Duńczycy pomogli.  

A zatem, dopiero na tym tle.. Ja trochę marzę, jakby tu 
gdzieś ktoś mógł donieść panu dyrektorowi Ołdakowskiemu 
taką rewelację. Nie wiem, panie Janie, pan jest tutaj? Nie, 
nie ma. To byłby najpiękniejszy dar dla naszych 
powstańców. Umieścić ich na tle tych zrywów. Wtedy to 
błyszczy jak diament w koronie. Bo ono jest i 
najpotężniejsze... Najbardziej tragiczne. Też. Ale i 
najbardziej..., byśmy użyli takiego patetycznego słowa – 
najbardziej chwalebne. Ci chłopcy wyszli z honorem. Z 
takim honorem, że aż Niemcy zasalutowali, a co wiecie, nie 
jest częste. 

Wracając do tych 6 dni Woli można od razu powiedzieć, 

że była to główna tarcza. Powstańcy wiedzieli, że tędy mogą 

uderzyć. Pewne rozeznanie, o ile nam do tej pory udało się 

to ustalić, dowództwo powstańcze miało co do rozłożenia sił 

niemieckich.  

Niestety, uczestnik Powstania, a mój ojciec chrzestny 

Kazimierz Schejbal, powiedział – powstanie trzeba było 

zrobić, albo wcześniej jak Niemcy uciekali... Był potworny 

bałagan i tutaj przewalały się całe wozy.. Bo oni tam konno 

uciekali. Mało kto miał samochód. No, ale kto mógł, 

uciekał. I to było widać, jak ten duch z nich opadł. Jak ta 

nędza ich dopadła. Satysfakcję ogromną mieli. To było 

jedno z moralnych... Z moralnej siły. Jedno ze źródeł. Że 

teraz uderzyć piorunem i to się wszystko rozpadnie. Albo 

później, kiedy rzeczywiście ciosy Armii Czerwonej rzuciły 

ich przynajmniej na jedno kolano.  

WYDARZENIA NA WOLI W SIERPNIU 1944 R. 
Krzysztof Jabłonka 
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Tymczasem dywizja Herman Goering przetoczyła się. 

Poszła gdzieś tam walczyć. Rosjanie strasznego łupnia, o 

czym my nie wiemy (znowu mieli pecha), Ponieśli pod 

Radzyminem. Podobno sto kilka czołgów jak stogi siana 

płonęły tam. Dywizja Wiking uderzyła z góry.  

I w takich to właśnie okolicznościach zrywa się do walki 

Wola, jako jedna z dzielnic okalających Centrum. Centrum 

dowodzenia jest oczywiście w Śródmieściu. Pewną 

pomocniczą rolę spełnia Starówka, aczkolwiek ona w ogóle 

nie miała się bronić. Miała mury średniowieczne. Natomiast 

Mokotów, Sadyba - dość ważna bo od południa, Ochota – 

całe 10 dni, moja dzielnica, walczyła, Wola i Żoliborz... To 

był tak zwany pierścień.  

Pierścień, ale pierścień wewnętrzny. To jeszcze nie jest 

„obroża”. „Obroża” to jest tam gdzieś daleko. W 

Kampinosie. Natomiast... wiadomo... nie bardzo było 

wiadomo, w którym miejscu Niemcy uderzą. No wiadomo 

było, że uderzą. I dość szybko się zorientowano. Właściwie 

już 2-go rano, że główne uderzenie idzie na Wolę.  

To jest zresztą... Idea była - przebić trakt, no bo trwały 

walki na wschodzie, czyli na... pod Radzyminem. Przed 

Pragą. Jeszcze daleko przed Pragą.  

Trzeba przyznać, że wytrzymanie uderzenia 2-go sierpnia 

no było swoistym, partyzanc.., powstańczym cudem. 

Wynikało to również z tego, że Niemcy w ogóle nie 

przypuszczali, że będzie jakiś opór. Oni byli przekonani -  

przejadą czołgi, po problemie... A tu nagle jeden wpadł, 

drugi... Zaczęły się zatory... No, pewien szok nastąpił. 

Cofnęli się. I wtedy właśnie telefonicznie nadchodzi 

wiadomość od Himmlera – „wyrżnąć Wolę”.  

Nie jest prawdą, że na skutek Powstania wyrżnięto Wolę. 

Odwrotnie trzeba myśleć. Z powodu... Powstanie było  

pretekstem do zniszczenia przykładnie tej dzielnicy, żeby 

się innym raz na zawsze...  W Europie.. Stąd Niemcy 

nagłośnili to Powstanie. Zdumiewające. Na przykład 

oglądałem pismo dla Słowaków i tam zdjęcia z 

bombardowania Warszawy. Jak to niszczy... A Słowacy 

swoje powstanie też mieli. Tak, że widać było, że w tym 

płonącym pod nogami piedestale niemieckim, no, pojawiła 

się trwoga i efektem tej trwogi było właśnie totalne 

zniszczenie Warszawy. 

Ale jeszcze jedno. Pamiętajmy. Tam uruchomiono dwa 

plany nas raz. Jeden Plan Pabsta, który jeszcze ma swoje 

korzenie w 41-ym roku. Jak tylko uderzono na Związek 

Sowiecki i zaczął się ten Związek walić, to zaczęto tu robić 

porządek dla Niemców. I miało zostać małe „kleine Stadt 

Warschau”, a cała reszta – na wschód. I ten plan zakładał 

wyburzenie reszty. I słuchajcie, to się zaczęło dziać w 44-

ym. Ja nie wiem, jakim cudem oni przechowali te 

dokumenty, te plany, ale te dzielnice, które miały zniknąć, 

właśnie ulegały wymordowaniu. No, a potem już nastąpiło 

totalne wyburzenie, które nie miało nawet wielkiego 

związku z walkami.  

No, przypomnę tą koronną rzecz, kto był dzisiaj rano, a o 

czym warto stale pamiętać, bo nam to gdzieś ucieka w tyle 

głowy, że Grób Nieznanego Żołnierza i cały Pałac Saski 

wyleciał w powietrze 27-go grudnia bez żadnej walki, bez 

żadnej potrzeby. Nie wyleciało w powietrze tylko to, gdzie 

się zepsuł mechanizm. Do dziś można oglądać wywiercone 

bardzo głęboko, do dwóch metrów, dziury w Kościele Św. 

Anny. Oczywiście te, które wywiercono pod Pałacem  

wyleciały w powietrze razem z Pałacem więc śladów nie ma.  

I Wola nie dostaje wsparcia. Przynajmniej nie 

dostatecznego. W momencie gdy jednocześnie z walką... 

No, słynny Pałacyk Michla, cała... batalion Zośka... 

\Właściwie całe młodzieńcze bataliony tam kolejno 

walczą... Wycofują się na cmentarze. I rozpoczyna się 

dramatyczna walka. Właśnie przez te mury cmentarne... 

ewangelicki, katolicki. Właściwie wszystkie wyznania się 

tam przetoczyły. Tam nawet był cmentarz tatarski, o ile 

wiem. Z czasów carskich, oczywiście. I to po cmentarzu... 

Cmentarz przepraszam muzułmański z czasów carskich, a 

tatarski po drugiej stronie, są nasi Tatarzy. I tam się czołgi 

przejechały po tym całym, po tych płytach. Stąd szczątki do 

dzisiaj można oglądać. Dokładnie rozjechane. Na niektórych 

nawet widać odciśniętą gąsienicę.  

I to spowodowało zresztą pęknięcie obrony, bo nikt się 

nie spodziewał od strony Tatarskiej, na ulicy Tatarskiej. I 

kolejny raz powstańcy odskakują. I dopiero staje trwalsza 

obrona na Stawkach. I tam się gdzieś zatrzymują. Wszyscy 

znajdują gdzieś jakieś domy.  

Niemcy są kompletnie bezradni w walce ulicznej. To jest 

tak nowa rzecz. To tylko ci spod Stalingradu trochę coś o 

tym wiedzieli. Tu kanałami, tam gdzieś... To jest, to jest 

nieprawdopodobna ruletka. Myśmy to wykonywali, jak 

twierdzą świadkowie, głównie niemieccy, po mistrzowsku. 

Wiecie, jak naszych powstańców nazywano – 

„salamandry”. Dobrze się czują w ogniu. Salamandry to są 

duchy ognia. I w płonącym tym potrafili walczyć. Dom 

płonął, a strzelał. To jest taki fenomen, który się Niemcom 

w pamięci utrwalił. Też warto poznać... U nas brakuje... 

brakuje takiego zbiorczego... antologii. Tego, co Niemcy 

myśleli. Jak oni odkrywali to Powstanie. I jak oni, krócej 

mówiąc, nabierali szacunku.  

W momencie gdy powstańcy już szli do niewoli, a 

szczególnie gdy batalion chłopięcy zszedł z barykady na... 

Batalion Chrobrego na Dworcu Towarowym, to Niemcy 

zasalutowali. Odwaga... To są męskie sprawy. To się czuje 

po prostu. Tego się nie komentuje. I prawie wszyscy, którzy 

poszli do niewoli, były wyjątki, nie zginęli. Gdzieś 

przetrwali w tych obozach.  

I to... i dopiero na tym tle widać, że Wolę trzeba 

wydobyć. Wolę jako dzielnicę. Bo tu się stała rzecz 

szczególna. Każdy holocaust jest ludobójstwem, ale nie 

każde ludobójstwo jest holcaustem. Holocaust jest 

całościowym i kompletnym zniszczeniem terytorium i 

zamieszkujących go ludzi. Ja nie przypuszczałem, że ta 

definicja tu pasuje. Znamy pierwszy nowożytny holocaust 

Ormian w Armenii Otomańskiej. Oni nie byli w Turcji. To 

Turcy byli u nich. Potem mamy holocaust Ukraińców i 

Polaków w Związku Sowieckim. No, Ukraińcy głównie 

głód, Polacy byli po prostu zabijani. To jest „polocaust”, jak 

Pruszyński nazwał swego czasu. Wreszcie mamy holocaust 

Żydów. No to już wiemy w większości, jak przebiegał. 

Każdy Żyd był zagrożony i każde dziecko właściwie nawet 

nie badając płci ginęło.  

Ale na Woli dokładnie tak samo ginęli Polacy. Łącznie z 

tą dziewczynką za nogę wrzuconą w ogień. To jest właśnie 

„holocaustus”, czyli całopalenie.  

Ksiądz Mazanka to pięknie podkreślił w końcówce filmu. 

Spłonęły zwłoki tych którzy zostali rozstrzelani. To jest 

męczeńska śmierć. Męczeńska śmierć za wiarę. Za wiarę i 

posłuszeństwo przełożonemu. Oni dali świadectwo. Czego 

świadectwo ? Przecież mogli uciec. Powinni może uciec. 

Ale czasami trzeba dać świadectwo, że jest w ludziach coś 

więcej niż śmierć. I Wola to  świadectwo dała. Dlatego 

Wola istnieje, a Niemców nie ma. Na Woli.  

Dziękuję bardzo. 
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Abstract 

The paper presents the plan of the annihilation of 
Warsaw, the capital of Poland, prepared by Germany at the 
beginning of World War II. The author distinguishes 7 
stages of the implementation of this plan. The first five 
stages concerned the destruction of Warsaw before the 
outbreak of the Warsaw Uprising. The sixth stage of this 
plan was the Wola Genocide carried out in the first days of 
the Warsaw Uprising, when German army units murdered 
tens of thousands of defenseless inhabitants of Warsaw 
without any connection with military actions. The seventh 
stage of Warsaw's annihilation was the methodical looting 
and burning of buildings that were still standing, and finally 
their demolition by sappers after the end of all military 
actions. The aim was to wipe Warsaw off the face of the map 
and destroy Polish civilization, so libraries, archives and 
cultural monuments were destroyed in a particularly vicious 
manner. These destructive actions, which lasted for several 
months, were approved by the Soviet Red Army standing by 
idly on the eastern bank of the Vistula River. In order to 
make it easier for the Germans’ coup de grâce of Warsaw, it 
stopped any attacks on German troops destroying the last 
vestiges of the city. 

Keywords - World War II, German plan to destroy 
Warsaw, Wola Genocide, the destruction of Warsaw. 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono przygotowany przez Niemcy 

na początku II Wojny Światowej plan zagłady stolicy Polski 
Warszawy. Autor wyróżnia 7 etapów realizacji tego planu. 
Pierwszych pięć etapów dotyczyło niszczenia Warszawy 
przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Szóstym 
etapem tego planu była Rzeź Woli zrealizowana w 
pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, kiedy 
oddziały armii niemieckiej wymordowały bez związku z 
działaniami wojskowymi kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych 
mieszkańców Warszawy. Etap siódmy zagłady Warszawy to 
metodyczna grabież i wypalanie budynków, a następnie ich 
burzenie przez saperów już po zakończeniu wszelkich 
działań militarnych. Celem było starcie Warszawy z 
powierzchni ziemi i zniszczenie polskiego dorobku 
cywilizacyjnego, toteż szczególnie zaciekle niszczono 
biblioteki, archiwa i zabytki kultury. Te trwające klika 
miesięcy niszczące działania były aprobowane przez Armię 
Czerwoną stojącą bezczynnie na wschodnim brzegu Wisły. 
Dla ułatwienia Niemcom zniszczenia Warszawy wstrzymała 
ona jakiekolwiek ataki na niemieckie oddziały niszczące 
Warszawę. 

Słowa kluczowe – II Wojna Światowa, niemiecki plan 
zniszczenia Warszawy, Rzeź Woli, zniszczenie Warszawy. 

1. WPROWADZENIE 

Stolica Polski Warszawa, nazywana kiedyś Paryżem 

Północy, została w czasie II Wojny Światowej zniszczona w 

stopniu porównywalnym jedynie z Hiroszimą lub 

Stalingradem. Zniszczonych zostało 84 procent zabudowy 
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lewobrzeżnej Warszawy. Ale w odróżnieniu od Hiroszimy i 

Stalingradu Warszawa nie została zniszczona w wyniku 

działań wojennych. Jako jedyne miasto na świecie została 

poddana zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej 

zagładzie dokonywanej przez armię niemiecką. 

Wymordowanie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców 

warszawskiej Woli w sierpniu 1944 roku, znane jako Rzeź 

Woli, było jednym z wielu etapów realizacji Planu Zagłady 

Miasta. Jeszcze zanim wybuchło Powstanie, ludność 

Warszawy „zredukowano” o około pół miliona, mordując, 

zgodnie z wcześniejszym Planem Zagłady Miasta, jej 

żydowskich i polskich mieszkańców.  

Ta porażająca liczba ofiar ludności cywilnej stanowi 

tylko jeden aspekt planowej Zagłady. Aspekt drugi to 

celowa, planowa i metodyczna, materialna i kulturowa 

Zagłada Miasta. Jego obiektów i zasobów, infrastruktury i 

dziedzictwa. Realizowana od początku okupacji, a następnie 

podczas Powstania, ale głównie przez kolejne 110 dni po 

jego upadku. Ten aspekt Zagłady jest mało uświadamiany i 

nigdzie nie jest upamiętniony, choć żadne inne miasto 

świata nie doznało takiej tragedii.  

Wśród licznych warszawskich pomników brak jest 

pomnika poświęconego zaplanowanej i wykonanej przez 

Niemców Zagładzie Warszawy w latach 1939 – 1945.  Była 

to zbrodnia, której ofiarą było Miasto Warszawa. Cała jego 

ludność, zasoby materialne i infrastruktura. Warszawiacy 

nie byli zabijani „ze ślepej nienawiści”. Była to realizacja 

zatwierdzonego niemieckiego planu likwidacji Warszawy – 

Planu Zagłady Miasta.  

II Wojna Światowa niosła niebywałe zniszczenia miast 

związane z walkami. Ofiarą była ludność cywilna oraz 

miejska zabudowa i infrastruktura – takie są skutki wojny.  

Tak było w obleganym Stalingradzie, tak było w Berlinie - 

ludzie giną pod gruzami a miasta są niszczone. W Polsce 

wojna przebiegała znacznie brutalniej. Częste było 

ostrzeliwanie i bombardowanie bezbronnych miast, bez 

jakiejkolwiek militarnej konieczności, zupełnie bez celu 

wojskowego (np. Wieluń czy Frampol). Także mordy na 

cywilach lub jeńcach oraz celowe niszczenie cennych dla 

kultury lub historii obiektów na już zdobytych terytoriach 

było na ziemiach polskich nader częstą praktyką. Lecz 

nawet na tym tle sytuacja Warszawy była znacząco bardziej 

tragiczna.  

2. PLAN ZAGŁADY WARSZAWY 

Celowe zniszczenie, demontaż i likwidacja Warszawy, 

stolicy Polski mającej przed wojną 1364 000 mieszkańców 

(ósme miejsce w Europie) oraz 141km
2 

powierzchni i 

RZEŹ WOLI JAKO ELEMENT ZAPLANOWANEJ 

ZAGŁADY WARSZAWY 
Wojciech Gardoliński 
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ograniczenie jej do dziesięciokrotnie mniejszego, 

prowincjonalnego miasta  garnizonowego III Rzeszy, węzła 

komunikacyjnego pozbawionego funkcji kulturalnych, 

wstępnie zaplanowane było i przedstawione do akceptacji 

Hitlerowi jeszcze przed wojną.  

„Die neue deutsche Stadt Warschau” miał mieć 7 km
2
 

powierzchni (z zielenią 15 km
2
)

 
 i 130 tys. mieszkańców 

Niemców oraz na Pradze 30 tys. niewolników Polaków (por. 

Rys. 1). Plan   dokładnie opracowany został na jesieni 1939 

przez niemieckich architektów z Wurzburga, głównie 

Huberta Grossa i Otto Nurnbergera. To tzw. Plan Pabsta 

noszący datę 6 luty 1940.  

Plan ten powstał w ramach realizacji planu nadrzędnego 

tzw. Generalplan Ost, który realizowano by zapewnić 

Niemcom Lebensraum na zagarniętych ziemiach polskich. 

Był to  ogólny plan działań i organizacji gospodarki na 

zdobytych terenach wschodnich zakładający eksterminację 

ludności i masowe, na wielką skalę wysiedlenia, a raczej 

wypędzenia – bowiem podczas jego realizacji ludności 

kazano pozostawiać cały dobytek i gotówkę dając mało 

czasu na spakowanie tylko kilku rzeczy na drogę - Rys. 2. 

 

Rys. 1. Plan Pabsta [1].  

 

Rys. 2. Wypędzenia rozpoczęto od polskiej ludności 
Wielkopolski – z tzw. Kraju Warty - już w 1939 roku a na ich 
miejscu osiedlono ponad milion Niemców [2].  

Dla Warszawy zatwierdzenie Planu Pabsta było 

wyrokiem na miasto i na mieszkańców – zgodnie z tym 

planem miasto fizycznie miało być zgładzone (w istniejącej 

postaci miało zniknąć), co pokazano na planszach 

zatytułowanych „rozbiórka polskiego miasta”. Miało to być 

wykonywane etapami, a zapewne wyglądałoby podobnie, 

jak potem wyglądała zagłada Warszawskiego Getta. 

Od czasu wstępnej prezentacji w czerwcu 1939 wszystkie 

dalsze działania niemieckie w stosunku do Warszawy były 

kolejnymi etapami realizacji tego planu biegnącymi czasem 

równolegle, pomimo że niepomyślna dla Niemców sytuacja 

na frontach opóźniała ich realizację. Jak napisano w 

„Raporcie o stratach wojennych Warszawy” z listopada 

2004: 

„Warszawa w kształcie przedwojennym miała przestać 

istnieć i ten  plan  był  realizowany  etapami,  w  tempie  

zależnym  od  okoliczności,  przy  uwzględnieniu z jednej 

strony interesu i potrzeb władz okupacyjnych, z drugiej zaś 

trwającego  oporu  ludności.  Dopuszczał  stosowanie  

wszystkich  możliwych  metod,  począwszy od konfiskat i 

kontrybucji, przez wyburzenia i wysiedlenia, do grabieży i 

eksterminacji mieszkańców”. 

3. PIERWSZE ETAPY ZAGŁADY MIASTA 

WARSZAWY 

3.1. Zagłady etap pierwszy – zanim wybuchła wojna 

Jednym z pierwszych działań wyprzedzających, ale 

związanych z fizyczną realizacją tego planu, było 

rozpoznanie polskich zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Niemieccy badacze, historycy i muzealnicy, w muzeach i 

galeriach Polski i Warszawy już w roku 1938, jeszcze przed 

wojną, skrzętnie notowali co należy „zabezpieczyć” tzn. 

zarekwirować, bo ma wartość dla niemieckiej kultury, a co 

można (lub należy ?) zniszczyć. Ocenie poddano też 

architekturę typując obiekty o widocznych wpływach sztuki 

niemieckiej jedyne godne pozostawienia. Efektem musiał 

być szereg szczegółowych raportów. Załącznik do jednego z 

nich został niedawno odnaleziony na niemieckim portalu 

aukcyjnym – Rys. 3. 

 

Rys. 3. Znaleziony załącznik do raportu o planie Zagłady 
Warszawy [3].  

Ponieważ nie miano wtedy dostępu do zbiorów 

prywatnych, to już dnia 16 grudnia 1939 gubernator Hans 

Frank wydał „Rozporządzenie o konfiskacie dzieł sztuki w 

Generalnym Gubernatorstwie”, które pod groźbą więzienia 

nakładało obowiązek zgłoszenia posiadanych dzieł i 

zabytkowych przedmiotów np. mebli, druków, dokumentów 

sprzed 1850 roku, co otworzyło Niemcom dostęp do 

zbiorów prywatnych. Często były to pieczołowicie 

przechowywane pamiątki rodzinne. Pamiętajmy, że według 

konwencji haskiej z 1907, grabież dzieł sztuki jest 

przestępstwem wojennym. 
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3.2. Zagłady etap drugi – wrzesień 1939 

Bombardowanie to musiało być precyzyjne, bo wg Planu 

Pabsta należało oszczędzić Starówkę jako zabudowę 

gotycką, a więc dla Niemców wartościową architekturę 

germańską. Natomiast na miejscu Zamku Królewskiego 

(por. Rys. 4), planowano postawić wielką Volkshalę. 

W opracowaniu z końca 1943 roku profesor Alfred 

Lauterbach (dyr. Zbiorów Sztuki na Zamku Królewskim – 

zamordowany przez Gestapo) stwierdza, że precyzja 

bombardowań Warszawy z września 1939 „to efekt 

świadomego selekcjonowania i przeznaczenia do zniszczenia 

zabytków polskiej kultury, przy pomijaniu zabytków 

związanych z wpływami niemieckimi np. oszczędzono pałace 

Bruhla i Saski oraz Krasińskich a także Stare i Nowe 

Miasto”. 

 

Rys. 4. Płonący Zamek Królewski  w Warszawie 17.IX.1939 
[4].  

W efekcie bombardowań i ostrzału miasta podczas tych 3 

tygodni oblężenia zginęło około 10 tysięcy mieszkańców 

Warszawy, a zniszczenia zabudowy miejskiej wyniosły 

około 12%. 

3.3. Zagłady etap trzeci - okupacja 1939 – 1945 

Niemiecką okupację w Warszawie na tle innych 

okupowanych miast Europy wyróżnia wyjątkowa brutalność 

i terror. Zewnętrznymi jej przejawami były ograniczenia dla 

miejscowej ludności w korzystaniu z usług i komunikacji – 

por. Rys. 5 i Rys. 6.  

Poza rygorami policyjnymi, jak np. kara śmierci za 

ukrywanie Żyda, czy egzekucje uliczne grup zakładników 

za śmierć każdego Niemca, prowadzona była planowa 

eksterminacja mająca docelowo zmniejszyć liczbę ludności. 

W pierwszej kolejności dotyczyła żydowskich mieszkańców 

Warszawy, których przesiedlono do getta a w następnie 

zgładzono w obozie w Treblince koło Małkini.  

Wielu warszawiaków po uwięzieniu na Pawiaku i 

brutalnym śledztwie Gestapo trafiało do obozów 

koncentracyjnych albo było mordowanych w okolicznych 

lasach lub w publicznych egzekucjach w centrum miasta. 

Niemcy terroryzowali też Polaków mordując publicznie i 

grupowo zupełnie przypadkowych ludzi ujętych w 

ulicznych łapankach. Uliczne łapanki służyły też pozyskaniu 

darmowej siły roboczej. W tym przypadku pojmanych na 

ulicy ludzi wywożono jako niewolników do Niemiec na tzw. 

roboty.  

 

Rys. 5. Jakoś Niemcy z Nazistami się nie identyfikują i do 
odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie II wojny światowej 
się nie przyznają. Plakat Reduty Dobrego Imienia Macieja 
Świrskiego. 

 

Rys. 6. Tramwaj warszawski „Nur für Deutsche” (z bardzo 
trafnym komentarzem) [5].  

Były jednak takie akcje wg wywiadu AK określane jako 

„niewiadome”, w ktorych pojmani nie trafiali do transportu, 

lecz - jak się przypuszcza - do obozu KL Warschau (Rys. 7), 

gdzie po kilku dniach bez rejestracji byli zgładzani.  

 

Rys. 7. Teren obozu KL Warschau – filia „Gęsiówka” [6].  
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Pani sędzia Maria Trzcińska z IPN, która prowadziła 

dochodzenie w sprawie niemieckich zbrodni w Warszawie 

w latach 1939-1944, zgromadziła obszerny materiał 

dowodowy, dokumentujący funkcjonowanie w Warszawie 

KL Warschau. Obóz ten (wymieniony też w zeznaniach w 

procesie w Norymberdze) utworzono po likwidacji getta, w 

dawnym więzieniu przy ulicy Gęsiej [7] i bywa on 

określany jako Obóz Pracy Przymusowej. Przez dwa lata 

funkcjonowania stale go rozbudowywano, a na wiosnę 1944 

oddano w nim do użytku krematorium. Wskazuje to, że 

planowano usprawnić proces unicestwiania ludzi do tej pory 

palonych na stosach w ruinach getta. Według badań Marii 

Trzcińskiej, w wyniku różnych form eksterminacji podczas 

niemieckiej okupacji tracono w Warszawie średnio około 

400 osób dziennie. Być może, aby ukryć skalę  

eksterminacji, Niemcy zakazali publikowania statystyk 

ludności w Warszawie. 

3.4. Zagłady etap czwarty – likwidacja getta 1943 – 1944 

Kolejnym po bombardowaniach z września 1939 

znaczącym etapem materialnej Zagłady Miasta Warszawy 

było „splantowanie” części miasta, tj. dzielnicy Muranów, 

co nastąpiło po stłumieniu powstania w getcie i wysadzeniu 

Wielkiej Synagogi w połowie maja 1943.  

Do prac wykorzystano więźniów KL Warschau, którzy w 

pierwszej kolejności wynosili cenne wyposażenie mieszkań 

i poszukiwali kosztowności oraz ukrytych Żydów, których 

Niemcy na miejscu zabijali.  

 

Rys. 8. Tu było getto, Muranów 1945 - kościół św. Augustyna 
pozostawiono, bo służył czasowo jako magazyn rabowanego 
mienia. Tak po realizacji planu miała wyglądać cała Warszawa 
„wygolona na gładko”, poza Starówką i kilkoma obiektami [8]. 

Po opróżnieniu mieszkań prace prowadzono sprawnie i 

szybko używając materiałów wybuchowych. Wybudowano 

też system kolejek wąskotorowych dla wywożenia 

pozyskiwanych materiałów w tym cegły, stali, a nawet 

gruzu, który wywożono na brzegi Wisły, a wcześniej 

również na teren cmentarza żydowskiego. 

W miejscu ludnego miasta o bardzo ciasnej zabudowie 

pozostawiono na Muranowie goły „step” poprzecinany 

jedynie dawną siatką ulic – por. Rys. 8. Daje to 

wyobrażenie, jak miało wyglądać zgodnie z Planem Pabsta 

wyburzanie kolejnych dzielnic Warszawy i co miał też 

oznaczać późniejszy rozkaz z sierpnia 1944 - „Warschau 

muss glatrasiert sein” - Warszawa ma być wygolona na gładko.  

Takiego przykładu destrukcji i demontażu nie doznało 

żadne inne miasto Europy ani świata. Dopiero później tak 

wyglądała Hiroszima w epicentrum wybuchu. Ale tam był 

to skutek wybuchu bomby atomowej, a tu był to jeden z 

etapów realizacji Planu Pabsta.  

Ludwig Fischer, Gubernator Dystryktu Warszawskiego, 

w memoriale z początku 1944 roku, a więc jeszcze przed 

Powstaniem Warszawskim pisze, że: „z 20 650 budynków 

istniejących w Warszawie przed wojną, 2200 tj .11% zostało 

całkowicie zniszczonych, 8 740 tj. 41% częściowo 

zburzonych lub spalonych, a kolejne 30% jest lżej 

uszkodzonych”. 

3.5. Zagłady etap piąty - grabież 1939  –  1944 

Już na początku okupacji nastąpiła grabież majątku 

miasta, np. wywieziono cały tabor autobusowy i ponad 80 

najnowszych wozów tramwajowych, a przecież znaczna 

część taboru podczas walk o miasto w 1939 r. została 

zniszczona. 

Już w roku 1939 zdemontowano też i wywieziono 

wyposażenie wielu warsztatów oraz fabryk. Od razu też 

rozpoczął się rabunek i niszczenie dóbr kultury. Na jesieni 

w 1939 wywieziono zbiory malarskie Zachęty oraz 

ograbiono Zamek Królewski wywożąc jego wyposażenie do 

Drezna. Plądrowano muzea i burzono pomniki. Np. pomnik 

Fryderyka Chopina w Łazienkach Niemcy wysadzili w maju 

1940 pozyskując 16 ton brązu (Rys. 9). Była to też 

realizacja celu nadrzędnego, stawianego w czasie okupacji 

przez Niemców - wykorzenienia kultury polskiej. Okradano 

też często osoby prywatne z obrazów (Rys. 10), mebli, dzieł 

sztuki i ruchomego majątku [9]. 

 

Rys. 9. Zniszczony przez Niemców pomnik Fryderyka Chopina 
z Łazienek Królewskich w Warszawie, jako złom na wagonie 
1940 r. w drodze do huty (foto -  Wikimedia Commons/cc. Źr.: 
Adolf Ciborowski (1964). Warszawa: o zniszczeniu i 
odbudowie miasta. Polonia). 

 

Rys. 10. Obraz zwrócony w 2005 r. na mocy zapisu 
testamentowego niemieckiego żołnierza. Autor oraz prawowity 
właściciel – nieznany.  2 poł. XVIII w. [10]. 
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Jak napisała Agnieszka Łuczak w swojej pracy [10] 

„grabież mienia obywateli i instytucji od początku II wojny 

światowej stała się istotnym elementem polityki III Rzeszy. 

Rabunek i konfiskata dóbr kultury oraz cennych 

przedmiotów znajdujących się w zbiorach zarówno 

publicznych, jak i prywatnych, była powszechnym 

procederem na podbitych przez Niemców ziemiach 

Polski.”Ta sama autorka pisała dalej „już jesienią 1939 r. 

krążył w Warszawie dowcip o wycieczce do Berlina, 

organizowanej przez „Orbis”, pod hasłem „Poznaj swoje 

meble”. Nieco później pojawiło się powiedzenie „Jeżeli ktoś 

kradnie – to jest to kleptomania. Jeżeli cały naród kradnie – 

to się nazywa go Germania”.  

4. POWSTANIE WARSZAWSKIE A 

ZAGŁADA MIASTA 

Kolejne ostatnie dwa niezwykle brutalne i tragiczne etapy 

ostatecznej Zagłady Miasta, trwające nieprzerwanie 5,5 

miesiąca nastąpiły podczas Powstania i po jego kapitulacji 

w czasie, kiedy już od 1 sierpnia 1944 Armia Czerwona i 

posłuszne jej oddziały 1 Armii Wojska Polskiego 

opanowały przyczółek na lewym brzegu Wisły koło Warki i 

Magnuszewa (por. Rys. 11 i Rys. 12) i umocniły się tam 

znacznymi siłami pancernymi w odległości zaledwie 50 km 

od granic Warszawy [11].  

 

Rys. 11. Działania wojsk rosyjskich i polskich na przyczółku 
magnuszewskim [12].  

 

Rys. 12. Dowództwo 82 dywizji piechoty gwardii Armii 
Czerwonej, z dowódcami pułków i batalionów na przyczółku 
Magnuszewskim (7 listopada 1944) na lewym brzegu Wisły – 
50 km od granic Warszawy [13].‘  

Wyjątkowa na tle innych krajów specyfika sytuacji 

Polski w roku 1944, a w szczególności Warszawy w dniu 

wybuchu Powstania polegała na tym, że od wschodu 

nadciągał, a właściwie, jak wtedy się wydawało „już stał u 

bram miasta”, sojusznik naszych sojuszników – Armia 

Czerwona. Pamiętano, że w 1939 roku Armia Czerwona 

zgodnie z umową Ribentrop – Mołotow z sierpnia 1939 

dokonała agresji usuwając wraz z Niemcami państwo 

polskie z mapy świata. Toteż dążeniem podziemnego 

państwa polskiego i Armii Krajowej było ukazanie całemu 

światu, że państwo polskie istnieje i trzeba wyzwolić 

Warszawę własnymi siłami, by po wkroczeniu Rosjan 

wystąpić w roli gospodarza.  

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 na skalę, jakiej 

Niemcy się nie spodziewali. Dało to pretekst, aby Warszawa 

decyzją najwyższych władz niemieckich specjalnym 

rozkazem Adolfa Hitlera została ostatecznie skazana na 

zagładę. Na mocy tego zbrodniczego rozkazu, wszyscy 

mieszkańcy mieli zostać wymordowani. Wszystkie obiekty 

mieszkalne i przemysłowe, cała infrastruktura, po 

demontażu cennych elementów i surowców, miała zostać 

spalona, a następnie zburzona do fundamentów.  

Rozkaz zburzenia ponad milionowego miasta w środku 

cywilizowanej Europy i wymordowania całej ludności nie 

ma precedensu we współczesnym świecie, ani w znanej nam 

historii świata. Analogię może stanowić jedynie  Kartagina, 

którą ponad 2 tys. lat temu kazano po zdobyciu zburzyć.  

Wydaje się, że nawet z niemieckiego punktu widzenia 

decyzja ta była błędna, bo oddanie Polakom miasta i 

wycofanie się mogło dać Niemcom wymierne korzyści 

polityczne komplikując bardzo sytuację w obozie aliantów. 

W styczniu 1945 opuścili przecież  miasto bez walki. 

Również z militarnego punktu widzenia, w aspekcie 

ówczesnej sytuacji taka decyzja może wydawać się 

nieracjonalna, a z etycznego – barbarzyńska i zbrodnicza. 

Profesor Władysław Tatarkiewicz w 1945 roku 

jednoznacznie ocenił działania Niemców: „zniszczenie 

cudzego mienia dokonane z premedytacją i planowo jest 

złem oczywistym, niewątpliwym, nie dającym się 

kwestionować. A właśnie takie zło, zostało przez Niemców 

wyrządzone. Polska została planowo i z premedytacją 

zniszczona ogniem i dynamitem. Zniszczenie zostało 

przeprowadzone z całą świadomością, rozmysłem, 

przygotowaniem, systemem, metodą. Nie było przypadkiem, 

chwilowym impulsem, szałem wojennym. Jeśli to był impuls 

i szał, to trwał bez przerwy przez pięć i pół lat okupacji....” 

[14]. 

Zagłada Warszawy, nie była więc aktem nienawiści 

obłąkanego szaleńca jak np. Rzym za Nerona. Świadczą o 

tym fakty oraz dokumenty. 

Po pierwsze   już w lipcu 1940 jak oświadczył Hans 

Frank: „w sprawie Warszawy  Führer postanowił, że 

odbudowa tego miasta jako polskiej metropolii jest 

absolutnie wykluczona. Führer życzy sobie, żeby wraz z 

ogólnym rozwojem Generalnego Gubernatorstwa Warszawa 

zeszła do rzędu miasta prowincjonalnego”. Konsekwencją 

tego były zrealizowane już wcześniejsze, omówione tu 

etapy Zagłady Miasta (Planu Pabsta). 

Po drugie zanotowana w dziennikach Hansa Franka 

wypowiedź Adolfa Hitlera: „Warszawa musi być zburzona, 

gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność”. Słowa te padły 

w lutym 1944, kiedy front  był jeszcze daleko, a wybuch 

Powstania i zamach na jego życie miał nastąpić dopiero za 

pół roku. 

Po trzecie stwierdzenie Reichsführera SS Heinricha 

Himmlera. Na wieść o wybuchu Powstania już wieczorem 
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1-go sierpnia 1944 r. stwierdził  w meldunku do Hitlera: „.. 

Z punktu widzenia historycznego jest błogosławieństwem, że 

ci Polacy to robią. (…) pokonamy ich. Ale wtedy, Warszawa 

– stolica, głowa, inteligencja (…) narodu Polaków – będzie 

starta. Tego narodu, który od siedmiuset lat blokuje nam 

Wschód i od pierwszej bitwy pod Tannenbergiem ciągle nam 

staje na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i 

dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas – 

nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym”. 

Cytat ten właściwie wyjaśnia już wszystko. Było to celowe 

działanie ówczesnego państwa niemieckiego skierowane ku 

przyszłości. Nadarzała się okazja  według słów Himmlera, 

aby zapewnić następnym pokoleniom Niemców łatwiejszą 

ekspansję na wschód. Była to więc dla Niemców  

inwestycja na przyszłość. 

Po czwarte, że nie był to akt „ślepej nienawiści” 

świadczy też to, że bez sprzeciwu cały aparat policyjny i 

wojskowy podjął brutalne, ale też metodyczne, 

zorganizowane i planowe działania dla wypełnienia tego 

rozkazu.  

Po piąte, było to też konsekwentne realizowanie Paktu 

Ribentrop–Mołotow z roku 1939, który w części tajnej 

zakładał współpracę Niemiec i Rosji Sowieckiej w 

likwidacji Państwa Polskiego stojącego od wieków na ich 

drodze ku ekspansji.  

Zagłada Warszawy nie była skutkiem Powstania 

Warszawskiego. Była realizowaną zgodnie z 

wieloetapowym, wieloletnim planem niemiecką inwestycją 

zaplanowaną na przyszłość. Inwestycją, dla Niemiec na tyle 

istotną, że warto było ponieść jej wysokie koszty oraz 

podjąć związane z nią ryzyko rezygnując też ze wskazanych 

wcześniej bieżących korzyści politycznych.  
Sojusznicy naszych sojuszników biernie 

współuczestniczyli w Zagładzie Warszawy. Nie tylko nie 
ruszyli na pomoc walczącej Warszawie, ale wręcz 
udaremnili skuteczną pomoc aliantów cynicznie patrząc ma 
Zagładę Warszawy. Sowieci dali Niemcom czas na Zagładę 
nie nękając ich nawet swoim lotnictwem czy artylerią. 
Lotnictwo sowieckie, jeszcze w lipcu 1944 bardzo aktywne i 
bombardujące Warszawę, po wybuchu Powstania omijało ją 
aż do połowy września pozwalając niemieckim Sztukasom 
siać śmierć i zniszczenie. Cztery bombowce Ju-87 w 
sierpniu i wrześniu 1944 roku wykonały łącznie 1204 loty 
bojowe nad polską stolicą zrzucając na nią 1580 ton bomb. 
Sowieci nawet nie próbowali im przeszkodzić, np. przez 
zbombardowanie lotniska Bielany czy Okęcie. Nie 
bombardowano też węzłów kolejowych. Już po upadku 
Powstania obserwowali tylko biernie i nanosili na swoje 
mapy kolejne efekty wyburzania miasta. 

5. KOŃCOWE ETAPY  ZAGŁADY MIASTA 

WARSZAWY 

5.1. Zagłady etap szósty – Rzeź Woli i innych dzielnic 

podczas Powstania 

Przedostatni tragiczny etap Zagłady Miasta rozpoczęli 
Niemcy pacyfikacją dzielnicy Wola prowadzoną na wielką 
skalę od dnia 5 sierpnia 1944. Wtedy to jednocześnie z 
mordowaniem ludności zaczynał się kolejny akt materialnej 
Zagłady miasta.  

Przybyłe z Poznania oddziały pacyfikacyjne gen. 
Reinefartha, realizowały rozkaz wymordowania 
mieszkańców miasta łamiąc wszelkie konwencje i 
wewnętrzne regulaminy wojskowe. Postępowali w sposób 
możliwie najbardziej okrutny zaspokajając swoje najniższe 

instynkty i żądze. Mieli na to przyzwolenie i byli bezkarni. 
W ich składzie były formacje SS i policji, kryminaliści 
Dirlewangera sprawdzeni wcześniej w pacyfikacjach na 
Białorusi oraz formacje kolaboranckie sformowane z byłych 
żołnierzy Armii Czerwonej różnych narodowości, którzy 
przeszli na stronę wroga (z czterech tysięcy zbirów 
Reinefartha połowa posługiwała się językiem rosyjskim).  

W sobotę rano, w 5-tym dniu Powstania, siły te 

wkroczyły pomiędzy luźno zabudowane peryferyjne osiedla 

Woli by mordować, palić, rabować i niszczyć. Przeważały 

tu budynki o niskim standardzie, często drewniane i bez 

kanalizacji, z wodociągiem w ulicy. Mieszkała tu ludność 

robotnicza, drobni rzemieślnicy i handlarze,  niezamożni 

urzędnicy, pracownicy służb miejskich. Dużo tu było 

terenów niezabudowanych, były też liczne gospodarstwa 

ogrodnicze, ale też szpitale i zakłady przemysłowe. Mieli tu 

też swoje domy i stajnie warszawscy  dorożkarze. Dzielnica 

z tak rozproszoną zabudową, była trudna do obrony i dla 

prowadzenia walk powstańczych - Rys. 13.  

 

Rys. 13. Drewniane domy, barykada z tramwajów i wiadukt – 
we wrześniu 1939 po kapitulacji – późniejsze miejsce mordów 
Górczewska 32 (z lewej) i Górczewska 53 (z prawej) - (foto z 
jednego z opracowań Macieja Grączewskiego, od lat 
badającego i starannie dokumentującego mordy w tej okolicy). 

Już na Woli Niemcy wykorzystywali ludność cywilną dla 

osłony atakujących czołgów. Sterroryzowane grupy 

cywilów zmuszane też były, często w ogniu walki, do 

rozbierania barykad. O masowości i skali okrucieństwa, 

jakiego doświadczyła bezbronna ludność Woli, świadczą 

liczne dowody zebrane przez Instytut Pamięci Narodowej 

[15], liczba miejsc masowych egzekucji i wielka łączna 

liczba ofiar - Rys. 14. Masowe mordy w dalszych dniach 

walk objęły  także ludność innych dzielnic Warszawy.  

 

Rys. 14. Mogiła w Miejscu Mordów na dziedzińcu fabryki 
Franaszka przy ulicy Wolskiej 41 [16]. 
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Niemcy po wypędzeniu i wymordowaniu mieszkańców 

plądrowali puste domy i mieszkania w poszukiwaniu 

kosztowności oraz alkoholu. Według relacji uratowanych 

świadków już na placach mordów, ale jeszcze przed 

rozstrzelaniem, oprawcy okradali też ofiary z biżuterii i 

innych cennych przedmiotów. Jest relacja, jak w Szpitalu 

św. Stanisława na Wolskiej jeden z podoficerów przekazuje 

kilka kilogramów biżuterii swojemu przełożonemu. Była to 

zorganizowana grabież, w której uczestniczyli też 

oficerowie. 

Ci warszawiacy, którzy przeżyli i byli wypędzani, 

opuszczali swoje miasto jako bezdomni nędzarze tracąc 

dorobek całych pokoleń. Teraz bowiem, podczas rewizji na 

kolejnych punktach kontrolnych, oni również byli okradani 

z kosztowności mając czasem w kieszeni jedynie klucz do 

nieistniejącego już mieszkania w podpalonym i 

wyburzonym domu. 

5.2. Zagłady etap siódmy – 110 dni po Powstaniu i 

wypędzeniu ludności 

5.2.1. Grabież wyludnionego miasta 

Materialna i kulturowa Zagłada Miasta prowadzona była 

na gigantyczną skalę. Ostatni, znaczący etap Zagłady 

Warszawy prowadzony był już po kapitulacji Powstania 

dnia 2.10.1944 i po wygnaniu z miasta całej ludności aż do 

wejścia do Warszawy Rosjan w dniu 17.01.1945.  

Wbrew gwarancjom zapisanym w akcie kapitulacji 

Powstania i nadziejom na ocalenie i zabezpieczenie ocalałej 

jeszcze tkanki miasta i uratowanego od zniszczeń dobytku 

mieszkańców postępowała metodyczna, systematyczna 

grabież i celowe niszczenie. 

Najpierw na ul. Żelaznej Niemcy zorganizowali sztab 

kierujący demontażem, grabieżą i pozyskaniem surowców z 

wyburzanego miasta. Potem, gdy Raümungsstab 

zainstalowano w Pałacu Saskim, usprawniono cały ten 

proces. Czyniono to  metodycznie i planowo oraz 

dokumentowano pozyskane zasoby co do asortymentu i 

ilości.  

W bogatszych domach prowadzono planową grabież 

wyposażenia mieszkań. Bardzo zasobnych, wytwornie 

urządzonych mieszkań w Warszawie było wiele (ok. 48 000, 

tj.16% [14]). Dla ich grabieży zorganizowano 

wyspecjalizowane komanda opróżniające kolejne domy z 

wybranych kategorii przedmiotów. Najpierw tylko cenne 

drobiazgi i przedmioty, w kolejnej turze np. obrazy i 

tekstylia, a w ostatniej np. meble itp. Każdy dom był więc 

kilka razy nawiedzany przez kolejne komanda, czasem 

przez kilka dni. Transporty zrabowanych rzeczy były więc 

wyspecjalizowane, zawierały ładunek wyselekcjonowany.  

Był opracowany specjalny system znakowania farbą 

domów, który miał zapobiec chaosowi i usprawnić cały 

proces grabieży – „Ordnung muss sein”.  

Pomimo to szaber i rabunek przybierał czasem formy 

niekontrolowane. Dochodziło do sporów i protestów 

pomiędzy dowódcami różnych jednostek. Kradli oficerowie 

i żołnierze a nawet  najwyżsi urzędnicy, każdy inną metodą i 

w innej skali. Gubernator Fischer skarżył się, że namiestnik 

Kraju Warty Arthur Greiser „już około połowy sierpnia 

przywiózł z Warszawy do Poznania olbrzymie kolumny 

transportowe towarów, mebli, tekstyliów i urządzeń 

lekarskich wozami tramwajowymi i wszystkimi innymi 

środkami, jakie tylko można sobie wyobrazić”. Są 

dokumenty mówiące, że z przedmiotów skradzionych w 

Warszawie robiono też prezenty dla niemieckich 

dostojników. Między innymi żonie Himmlera wysyłano 

znalezione w Warszawie instrumenty muzyczne, a jemu 

samemu kolekcje znaczków pocztowych. 

Równocześnie z grabieżą bogatych mieszkań inne 

komanda demontowały i wywoziły składniki majątku 

miasta. Opróżniano z wyposażenia siedziby urzędów i 

instytucji, zakłady przemysłowe oraz szpitale. Wywieziono 

tabor komunikacji miejskiej i służb miejskich. Niemcy 

prowadzili też demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych, 

silników i narzędzi oraz zgromadzonych surowców. 

Demontowano również urządzenia infrastruktury miejskiej 

np. transformatory i podstacje elektryczne, zrywano jako 

surowiec tramwajową i kolejową sieć trakcyjną. Burzono 

pomniki i wycinano ogrodzenia w parkach. Niemcy 

wyrywali nawet ciągnikami ze studzienek w ziemi kable 

telekomunikacyjne, które następnie cięli na odcinki po 5-6 

m jako złom miedzi i ołowiu – materiały te traktowano jako 

surowce wtórne.  

Odnalezione są tylko fragmentaryczne, niekompletne, ale 

bardzo szczegółowe wykazy kradzionego dobra. Na 

przykład w jednym z nich wymieniane są z podaniem ilości: 

tkaniny sukienkowe, ubrania męskie, fraki, suknie balowe, 

rodzaje bielizny, dywany, kilimy, ręczniki, futra, kołdry, 

obrusy. W innych: silniki, maszyny piekarnicze i młyńskie, 

różne narzędzia rolnicze, piece, przewody elektryczne, 

kable, skóra, papier, świece, parafina, mydło, lekarstwa, 

powrozy, żelazo, mosiądz, aluminium, miedź. 

Przez prawie 6 miesięcy, Niemcy ogołocili miasto ze 

wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość i co można było 

wywieźć. Jeszcze w sierpniu meldowali, że wysyłają 

każdego dnia z Warszawy po 200-300 wagonów dobytku. 

Tylko do 15-go września 1944, według danych Wehrmachtu 

„wywieziono 23 300 wagonów dóbr ewakuacyjnych”, choć 

wtedy trwało jeszcze Powstanie. Gdy po upadku Powstania 

wypędzono całą ludność z Warszawy, dużo łatwiej było 

prowadzić grabież i cały proces nabrał tempa, a trwał 

jeszcze ponad 100 dni. Ogółem, z Warszawy wywieziono, 

jak się szacuje, około 45 tysięcy wagonów (około 1000 

pociągów) wszelkiego dobra oraz trudną do określenia ilość 

transportów samochodowych.  

Do tego trzeba dodać ogromną, nie oszacowaną ilość 

biżuterii i innych kosztowności odbieranej najpierw 

mordowanym Żydom, a teraz Polakom, która była 

wywożona w kieszeniach i plecakach niemieckich 

oprawców oraz ich przełożonych udających się na urlop. To 

też była, tym razem ich prywatna, „inwestycja na 

przyszłość”, która pozwoliła im lub ich rodzinom jakoś się 

urządzić w trudnych latach powojennych.   

5.2.2. Niszczenie substancji materialnej miasta 

Po ograbieniu domów, zakładów  i zwartych fragmentów 

miasta przystąpiono na większą już skalę do niszczenia, tego 

co pozostało. Zajmowało się tym Verbrennungs- i 

Vernichtungskommando. Były to trzy grupy niszczycielskie, 

przygotowane i wyspecjalizowane w paleniu i w 

wysadzaniu w powietrze zabudowy i urządzeń. Ich działania 

były dokumentowane i filmowane, a specjalny album 

ilustrujący ich dokonania został sprezentowany Hitlerowi.  

Domy wypalano i dopiero potem burzono metodycznie i 

zgodnie z planem. Na niemieckich filmach dokumentalnych 

widać, jak żołnierz z miotaczem płomieni podpala kolejne 

ograbione wcześniej secesyjne kamienice, a jego kolega 

notuje numery podpalanych kamienic – porządek musi być - 
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Rys. 15 i Rys. 16.  Po dwu dniach ponownie podpalano to, 

co się wcześniej nie do końca spaliło.  

Burzenie zabytkowych obiektów i fasad secesyjnych 

kamienic już po ich spaleniu wymagało znacznego wysiłku 

oraz czasu. Granaty wrzucane do piwnic przed paleniem 

domów tu nie wystarczały. Potrzebni byli saperzy i ich 

metody oraz znaczne ilości materiałów wybuchowych, na co 

też skarżył się w swoich meldunkach Wehrmacht 

odczuwający brak tych środków, podobnie jak paliw 

zużywanych do palenia miasta. Mimo to odziały 

Wehrmachtu usilnie starały się doprowadzić całą Warszawę 

do stanu, jaki przybrał teren dawnego getta - Rys. 8.  

Polacy, negocjując warunki kapitulacji Powstania, poza 

ochroną i ewakuacją ludności oraz uznaniu praw dla 

żołnierzy powstańczych kładli wysoki nacisk na ochronę 

zachowanych jeszcze wtedy, ocalałych dóbr kultury, 

architektury i pamiątek narodowych. Takie gwarancje 

uzyskali. Dostali też pozwolenie na ewakuację zachowanych 

dóbr kultury. Okazało się jednak wkrótce, że Niemcy nie 

zamierzali tego dotrzymać. Wszystko miało być zniszczone.  

 

Rys. 15. Podpalanie domów na ul. Leszno [17].  

 

Rys. 16. Płonąca Marszałkowska [17]. 

Planując Zagładę Warszawy i ograniczenie jej wg Planu 

Pabsta do roli węzła komunikacyjnego myśleli Niemcy o 

Wielkiej Rzeszy. W ich planach wymagało to fizycznej 

likwidacji Polski, polskich elit oraz polskiej Stolicy.  

Realizacja ostatniego decydującego etapu tego planu 

nastąpiła w czasie, kiedy o Wielkiej Rzeszy raczej należało 

by zapomnieć skupiając się na ratowaniu własnych zasobów 

ludzkich i gospodarczych. Wojna przecież miała wkroczyć 

na niemieckie ziemie.  

Poza tym, po ograbieniu i pozyskaniu surowców samo 

niszczenie milionowego miasta wymagało czasu oraz 

nakładu olbrzymich sił i środków, co na tym etapie wojny 

wydaje się irracjonalne. W warunkach wojny, odwrotu, 

konieczności szykowania linii obrony i umacniania swoich 

miast przed spodziewanym natarciem Armii Czerwonej 

znaleziono czas i środki, by w warszawskich zabytkowych 

ruinach wiercić tysiące otworów dla założenia ładunków w 

celu ich zrównania z ziemią. Może Niemcy widzieli w tych 

murach jakąś siłę, której zniszczenie było ważne dla 

przyszłości Niemiec. 

Jak wyjaśnił prof. Jan Zachwatowicz: „….Odpowiedź 

znajdziemy w haśle przez nich samych głoszonym. Naród 

żyje tak długo, jak długo żyją jego dzieła kultury. To jest bez 

wątpienia uzasadnienie niszczycielskiej pasji. Zniszczenie 

Warszawy, to jedna z prób zniszczenia narodu polskiego” 

[17]. To by znaczyło, że Niemcy nawet przegrywając tę 

wojnę podejmowali wysiłek i działania z myślą o kolejnej 

przyszłej wojnie, którą po zgładzeniu Warszawy, będzie im 

łatwiej wygrać, bo jak napisał Hans Frank w swoim 

Dzienniku w grudniu 1943 „bez Warszawy mieli byśmy 4/5 

problemów mniej”.  

 

Rys. 17. Fragment wnętrza pałacu Łazienkowskiego z 
wykonanymi otworami na ładunki wybuchowe [16].  

W końcu grudnia 1944 wysadzono Pałac Saski i 

rokokowy Pałac Brühla. Ocalały natomiast ograbione i 

spalone ruiny Pałacu na Wodzie w Parku Łazienkowskim – 

perły architektury klasycystycznej, w którego murach 

otwory strzałowe były już wykonane (Rys. 17). Podobnie 

ocalał Belweder, Pałac pod Blachą, Gmach Opery i kilka 

kościołów – otwory wykonano, nie założono jedynie 

ładunków.  

W wysadzonym Zamku Królewskim, ocalał na parterze, 

w Sieni Poselskiej, ceglany relikt gotyckich murów 

zamkowych. W tym fragmencie pierwotnej ściany z Zamku 

Książąt Mazowieckich jeszcze dziś widać dwa rzędy 

wywierconych przez niemieckich saperów głębokich 

otworów strzałowych o znacznej średnicy. Tu zapewne coś 
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nie kontaktowało i ładunki nie odpaliły. Ten mały fragment 

zamku ocalał.  
Z istniejących przed wojną w Warszawie 957 budynków 

zabytkowych, aż 782 zostało całkowicie zniszczonych, 141 

zostało poważnie uszkodzonych, a 34 względnie dobrze 

zachowane, bo pomimo poczynionych przygotowań już ich 

nie wysadzono w powietrze. Z 31 warszawskich pomników 

aż 22 zostały zniszczone. 

Oprócz niszczenia wartościowych obiektów zabytkowych 

burzono też obiekty infrastruktury miejskiej - betonowe 

estakady kolejowej linii średnicowej na Powiślu (Rys. 18), 

tunel średnicowy i okazały Dworzec Główny - po 

dokończeniu budowy miał być najnowocześniejszym w 

Europie. Zburzono też pozostałe dworce kolejowe. 

 

Rys. 18. Zniszczony wiadukt kolejowej linii średnicowej[18]. 

Zniszczono wszystkie niezbędne dla życia miasta 

obiekty. Np. elektrownie miejską i tramwajową, stacje 

pomp, gazownię i stacje filtrów. Zniszczono też tabor 

komunikacji miejskiej oraz zburzono zajezdnie.  

Celowo wyburzono w okresie po Powstaniu 30% 

najcenniejszej, a do tej pory nie zniszczonej zabudowy – 

więcej niż podczas walk, bombardowań i ostrzału w czasie 

Powstania.  

Sumując ze zniszczeniami getta i września 1939 - ogólne 

straty majątku miasta sięgnęły 85%, a w mieście zalegało 

prawie 20 milionów m
3 

gruzu i ruin. Z zabudowy o 

kubaturze 103 mln m
3
 całkowicie zniszczono 73 mln m

3
. W 

„Raporcie o stratach wojennych Warszawy” z roku 2004 

[14] oszacowano całość strat materialnych poniesionych 

przez miasto i jego mieszkańców podczas II wojny 

światowej na 18,20 miliarda przedwojennych złotych 

(według wartości złotówki z sierpnia 1939), czyli  na 45,3 

miliardów dolarów według wartości obecnej. Poza tym nie 

do oszacowania są niewymierne straty bezcennych 

zabytków i archiwaliów. 

5.2.3. Niszczenie archiwaliów i księgozbiorów 

Szczególnie dotkliwą startą dla polskiej kultury jest 

celowe spalenie zawartości archiwów oraz bibliotek. 

Zwłaszcza w wypadku archiwów są to straty bezpowrotne. 

Te straty nigdy nie będą odzyskane, a zapisana tam była 

nasza historia – kopii nie ma i nie było. Straty te wynoszą 

dla Archiwum Głównego -1 400 000 pozycji (80% stanu), 

Archiwum Akt Dawnych – 600 000 (85% stanu), Archiwum 

Skarbowe – 809 000 – (100% stanu), Archiwum Oświecenia 

– 40 000 (100% stanu), Archiwum Akt Nowych – 1 200 000  

(95% stanu), Archiwum Miejskie – 363 000 (100% stanu), 

razem około 4,5 miliona dokumentów (około 90% stanu). 

Straty bibliotek dotyczą bogatych księgozbiorów, ale też 

unikalnych rękopisów, dyplomów, rycin, map i 

dokumentów archiwalnych zgromadzonych w bibliotekach 

Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Krasińskich, 

Bibliotece na Koszykowej i Bibliotece Braci Załuskich. 

Była to pierwsza publiczna biblioteka narodowa w Europie, 

wówczas jedna z największych bibliotek świata, 

funkcjonująca od 1747 roku, kiedy to udostępniono 

publiczności zbiory liczące już wtedy około 200 tysięcy 

woluminów zajmujących 29 sal. Posiadała światowej sławy 

kolekcje rękopisów i druków.  

Najcenniejsze zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich na 

ulicy Okólnik jeszcze podczas okupacji upakowano w 

piwnicach ciasno po sam sufit, aby brakło powietrza dla 

ognia. Te cenne zbiory w całości od piwnic po strych spalili 

Niemcy 25 października 1944 roku. Wbrew warunkom 

układu kapitulacji nakładającym na okupanta obowiązek 

zachowania dóbr kultury miasta. Aby tego dokonać 

najpierw przez wiele dni drążono w ciasno upakowanej 

masie książek ciasny korytarz dla dostępu powietrza, potem 

pompowano oleje, ropę i inne palne płyny, a następnie 

podpalono tak przygotowane zbiory. Ogień trawił je przez 

wiele tygodni pomału je wyżarzając. Łącznie na Okólniku 

unicestwiono wówczas 26 000 rękopisów, 2500 

inkunabułów, 80 000 starych druków, 100 000 rysunków i 

grafik, 50 000 nut i teatraliów, obszerne kolekcje map i 

atlasów oraz dużą część katalogów i inwentarzy.  

W Bibliotece Ordynacji Zamojskich, Niemcy spalili 100 

000 starych druków, map, atlasów, rycin, numizmatów. 

Spalono wówczas bibliotekę króla Zygmunta Augusta, 

kroniki Długosza, Galla i Wincentego Kadłubka. 

W dniu 16.01.1945, dzień przed wkroczeniem do 

Warszawy wojsk sowieckich, spalono jeszcze 300 tysięcy 

książek Biblioteki Publicznej oraz wysadzono w Babicach 

anteny, budynki i urządzenia jednej z największych na 

świecie (10 masztów każdy po około 130 m wysokości) 

Transatlantyckiej Centrali Radionadawczej do łączności 

międzykontynentalnej. Były to jedne z ostatnich aktów 

Zagłady Miasta. 

6. WYJĄTKOWY CHARAKTER ZAGŁADY 

WARSZAWY 

Na tle innych, znanych na świecie niemieckich zbrodni, 

Zagłada Warszawy i jej mieszkańców jest zbrodnią wojenną 

bez precedensu. Poniżej wymieniono szereg cech 

wyróżniających ją od innych zbrodni wojennych. 

1. Był to akt ludobójstwa. Zagłada dotknęła 

milionowego miasta i wszystkich jego mieszkańców. 

Pomijając ofiary barbarzyńskich nalotów z września 1939 

do czasu Powstania wymordowano około 300-350 tysięcy 

żydowskich mieszkańców, obywateli polskich często nie 

znających innego języka niż polski. Jeszcze przed 

Powstaniem wymordowano kilkadziesiąt tysięcy 

warszawiaków narodowości polskiej w egzekucjach i 

obozach koncentracyjnych.  Podczas Powstania poległo 

około 12-16 tysięcy powstańców, a pod gruzami oraz w 
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wyniku rzezi zginęło około  120-180 tysięcy cywilnych 

mieszkańców. Znaczną część z tej liczby bestialsko 

zamordowano. Był to bez wątpliwości akt ludobójstwa. Ci 

co przeżyli Powstanie, zostali wypędzeni tracąc cały 

dobytek, a często też zdrowie lub życie w obozach 

koncentracyjnych Auschwitz, Ravensbruck, Mauthausen, 

Dachau, Sachsenhausen i innych, gdzie trafiło około 60 

tysięcy spośród wypędzonych. Około 90 tysięcy wygnanych 

warszawiaków po selekcji wywieziono do pracy w 

niemieckich fabrykach (też kobiety z dziećmi). Z czasem 

tracili życie pracując tam o głodzie ponad siły lub ginęli w 

alianckich bombardowaniach. Nie wszyscy wrócili do 

Warszawy. Łącznie wojenne straty miasta to ponad 670 

tysięcy zabitych mieszkańców. 

2. Powszechność ofiar. Hekatomba dotknęła wszystkie 

warstwy społeczeństwa. Mordowano mieszkańców bez 

względu na ich status społeczny, czy zaangażowanie w 

walkę.  

3. Zdemoralizowani oprawcy. Jako narzędzi mordu 

użyto ludzi  zdegenerowanych, wyzbytych ludzkich 

odruchów, również niemieckich kryminalistów. Mordu 

dokonywały niemieckie umundurowane formacje wojskowe 

działające w imieniu Państwa Niemieckiego. Dowodzili 

nimi niemieccy oficerowie. W uznaniu ich zasług dla 

niemieckiego państwa oficerowie ci zostali potem 

uhonorowani wysokimi odznaczeniami: – Erich von dem 

Bach-Zelewski otrzymał Krzyż Rycerski, Oskar 

Dirlewanger –Krzyż Rycerski Żelaznego Krzyża, Heinz 

Reinefarth- Liście Dębowe do swojego Krzyża Rycerskiego. 

4. Zwyczajni Niemcy – współsprawcy. Jako eskorta 

Polaków palących trupy służyli „zwyczajni Niemcy”. Wg 

relacji Tadeusza Klimaszewskiego przymuszonego do pracy 

w Verbrennungskommando Warschau, któremu udało się 

zbiec i przeżyć, w jego eskorcie służyli wymienieni z 

nazwiska: muzyk, nauczyciel, prawnik, student botaniki i 

sportowiec. Zwyczajni Niemcy, którzy np. „biwakowali” w 

cieniu ogrodu, grali w karty, opowiadali o rodzinie, o swoim 

życiu i żartowali wybuchając gromkim śmiechem. W tym 

czasie, w tym samym ogrodzie Polacy zbierali 

zakrwawione, zmasakrowane ciała nosząc je do drewutni, 

która za godzinę miała stać się krematorium. Ci zwyczajni, 

ale umundurowani Niemcy strzelali do gołębi, do 

bezdomnych kotów i psów - mieli w sobie jakąś potrzebę 

zabijania i niszczenia.  

5. Bezkarność sprawców. Oprawcy byli i pozostali do 

końca życia bezkarni. Zbrodni nie osądzono w 

Norymberdze, ani nie wydano Polsce zidentyfikowanych 

zbrodniarzy. Gen. Heinz Reinefarth wiódł dostatnie życie 

jako prawnik i burmistrz jednego z miast niemieckich oraz 

deputowany do lokalnych władz. 

6. Planowe działanie. Działania zmierzające do Zagłady 

Warszawy były wykonywane zgodnie z planem 

opracowanym wcześniej i realizowanym w kolejnych 

etapach od samego początku wojny. 

7. Gigantyczna grabież majątku miasta oraz jego  

mieszkańców. Pozyskanie wszelkich dóbr i surowców 

poprzez zorganizowany demontaż, dewastację i grabież. To 

bezprecedensowy aspekt Zagłady Warszawy.  

8. Niszczenie substancji materialnej, archiwaliów i 

dóbr kultury. W sposób planowy i metodyczny niszczono 

to, co pozostało po ustaniu walk i ograbieniu poprzez 

palenie i burzenie z nakładem dużych sił i środków 

technicznych. To bezprecedensowy, ideologiczny, 

irracjonalny aspekt Zagłady. 

9. Długotrwałość. Mordowanie ludności, grabież i 

niszczenie miasta trwały przez całą okupację, czyli łącznie 

przez 5,5 roku, natomiast ostatni brutalny etap to dwa 

miesiące Powstania, a następnie jeszcze 3,5 miesiąca 

trwająca grabież, demontaż, burzenie i palenie miasta po 

wygnaniu z niego wszystkich mieszkańców. 

10. Środki i metody. Do zniszczenia miasta użyto 

wszelkich militarnych i technicznych, specjalnie 

sprowadzonych, dostępnych środków (por. Rys. 19). 

Niemiecki generał Heinz Guderian, w dniu 14 sierpnia, 

komentując stosowanie min samobieżnych typu Goliath i 

Tajfun stwierdził, że „Naczelne Dowództwo przywiązuje 

szczególną wagę do użycia tego sprzętu (…), celem 

zniszczenia miasta bez reszty”. W czasie Powstania Niemcy 

bombardowali oznakowane szpitale, a na zajętych terenach 

mordowali nie tylko ludność cywilną, lecz również rannych 

w powstańczych szpitalach. Dla uśmiercania ludzi nie 

rezygnowali też z najprostszych środków jak palenie 

żywcem, masakrowanie kolbą czy bagnetem, a zwłaszcza 

stosowanie granatów wobec cywilów zgrupowanych na 

placach i w piwnicach lub salach szpitalnych. Po wygnaniu 

ludności użyto też saperskich metod wysadzania budynków 

od fundamentów, z wierceniem dwu rzędów otworów w 

ścianach piwnic zabytkowych, czy też wartościowych 

budowli. 

 

Rys. 19. Niemiecki moździerz Karl Moser, kaliber 610 mm 
ostrzeliwuje Warszawę [19]. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Zagłada Warszawy wskazuje na zgodność celów 

niemieckiego okupanta i sowieckiego „sojusznika”. Dla obu 

agresorów z roku 1939 Zagłada Warszawy była wspólną 

„inwestycją na przyszłość”. Opinia światowa w ogóle nic nie 

wie o losie, jaki zgotowali Warszawie obaj ci agresorzy. Co 

więcej,  również sami Polacy nie upamiętnili do tej pory 

Zagłady Warszawy  dokonanej przez Niemców, ale przy 

biernym przyzwoleniu Rosjan. Brak tego upamiętnienia 

wynikał pierwotnie z powodów politycznych, 

niewygodnych dla narzuconej Polakom obcej władzy, ale 

współcześnie jest trudny do wytłumaczenia.  

Oddolne, społeczne próby upamiętnienia często nie 

znajdują odpowiedniego wsparcia czy choćby zrozumienia 

ze strony władz miasta, czy administracji państwowej w 

wolnym już i niepodległym kraju - Rys. 20, Rys. 21. Na tym 

tle chlubny wyjątek stanowi IPN oraz nieżyjący już rzecznik 

praw obywatelskich Janusz Kochanowski.  

Tymczasem następuje nieświadome, a czasem 

intencjonalne usuwanie i zacieranie materialnych śladów po 

dokonanych mordach. Stawiane są budowle na nie do końca 

zebranych prochach (Rys. 22, Rys. 23). Z kilkuset 

postawionych po wojnie tzw. tablic Karola Tchorka, 
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upamiętniających miejsca mordów do dziś pozostało tylko 

około 160 i to często w nie najlepszym stanie. Nawet 

oznakowane miejsca mordów bywają profanowane, jak np. 

ohydnie zbrukane podwórko Fabryki Franaszka, które 

oczyszczono społecznie z inicjatywy pana Macieja 

Czaplińskiego.  Odnowił on też tablicę i zorganizował tam 

skromną uroczystość. 

   

 

Rys. 20. Społecznie postawiony krzyż pamięci na placu 
mordów, koło reliktu hali warsztatów kolejowych tzw. „Szopy” 
- Górczewska 53 (fot. W. Gardoliński). 

Jest też wiele znaczących, spektakularnych miejsc i 

śladów mordów nieoznaczonych, niezabezpieczonych i 

niechronionych prawnie, przez co grozi im dewastacja i 

profanacja. Przykładem może być plac mordów koło 

wiaduktu przy Górczewskiej 53 i zachowane na nim ze 

śladami ognia murowane relikty zaplecza - drewnianej, 

spalonej hali warsztatów kolejowych, tzw. „szopy”, która 

opierała się o ścianę zachowanego budynku Rys. 24 .  

Ten pusty, nieoznaczony plac, centralne miejsce zbrodni 

w sierpniu 1944, obecnie ruchliwy, eksponowany  punkt 

Woli, a wkrótce też węzeł przesiadkowy (metro, kolej 

miejska, MZA) – szczególnie nadaje się na zlokalizowanie 

tu znaczącego upamiętnienia Zagłady Miasta, a w 

zachowanym budynku urządzenia Muzeum Zagłady. 

 

Rys. 21. Społecznie zorganizowana uroczystość na podwórku 
Fabryki Franaszka - ul. Wolska 45,  w dniu 10.08.2017 , a przy 
okazji wystawa i prezentacja społecznego projektu Placu 
Pamięci Zagłady Miasta (fot. W.Gardoliński). 

 

Rys. 22. Wykop pod pomnik Górczewska 32, w lipcu 2014 r. 
Zbliżenie na miejsce, gdzie w warstwie spalenizny, został 
znaleziony  kolejny przepalony, przerdzewiały  klucz oraz werk 
damskiego zegarka. Klucze takie znajdowano w popiołach na 
miejscach kaźni - cały materiał z wykopu, bez nadzoru 
archeologa wywieziono na zwałkę. (fot. W.Gardoliński). 

 

Rys. 23. Przedmioty, w tym też stopione szkiełka, podniesione z 
warstwy spalenizny, z krawędzi wykopu, pod pomnik 
Górczewska 32, w lipcu 2014 r. Widać znaleziony  kolejny 
przepalony, przerdzewiały  klucz oraz obok werk damskiego 
zegarka. Klucze takie znajdowano w popiołach na miejscach 
kaźni - cały materiał z wykopu, zawierający zapewne znaczną 
ilość takich przedmiotów, pomimo apeli i pism do 
odpowiednich instytucji, współcześnie, bez nadzoru archeologa 
wywieziono na zwałkę.  (fot. W.Gardoliński). 
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Tak utrwalona pamięć należy się tym tysiącom 

bezimiennych, niewinnych ofiar, którym odebrano nawet 

tożsamość i prawo do grobu tym samym skazując je na 

unicestwienie.  Jesteśmy winni utrwalić pamięć o nich  i o 

naszym zgładzonym mieście w sposób znaczący, 

odpowiedni do skali tej tragedii. Tu jest na to odpowiednie, 

uświęcone ich krwią, godne i eksponowane  miejsce. 

Pamięć Zagłady musi być godnie utrwalona i 

upamiętniona. Jak kiedyś napisał prof. Jan Żaryn "Stolica 

polski to miejsce, w którym zarówno Polacy jak i turyści 

uczą się naszej historii, poznają najważniejsze jej karty 

umieszczone na mapie miasta w formie pomników, muzeów 

...". Tymczasem fakt, że Warszawy przez kilka miesięcy nie 

było, zatrzymano i cofnięto jej historię burząc miasto i 

mordując mieszkańców, nigdzie nie jest upamiętniony ! 
Zniszczenia  dokonane w Warszawie pomimo odbudowy 

części zabytków są w dużej mierze nieodwracalne.  

Warszawa jest urbanistycznie zupełnie innym miastem. 

Choć sprawniejszym komunikacyjnie, to zupełnie innym. 

Nowi mieszkańcy chyba mało się identyfikują ze swoim 

miastem i mało o nim wiedzą. Przerwane więzi z 

poprzednimi mieszkańcami, przerwana ciągłość pokoleń 

skutkuje obojętnością wobec nie tak odległej tragedii 

Warszawy i jej poprzednich mieszkańców. To tak jak np. 

mało nas dzisiaj wzrusza los mieszkańców Kartaginy. 

Wyjątki są bardzo nieliczne. 

 

Rys. 24. Ściana budynku – reliktu hali warsztatów kolejowych 
tzw. „Szopy” na  - placu mordów Górczewska 53. Na ścianie 
odpadł tynk - ślad płomieni z sierpnia 1944 roku, kiedy spalono 
halę i wg relacji ciała zamordowanych w niej około 500 osób. 
Kilkaset osób zamordowano i spalono też obok hali (fot. W. 
Gardoliński). 

Zważywszy na niewyobrażalną skalę barbarzyństwa, 

jakiego doznali mieszkańcy Warszawy oraz samo miasto i 

jego zasoby za sprawą Niemców realizujących podczas całej 

okupacji już od roku 1939 aż do 16.01.1945 zbrodniczy plan 

Zagłady Miasta, jest zdumiewające, że nie ma jeszcze w 

Warszawie miejsca poświęconego pamięci i dokumentacji 

tej zbrodni.  

Można jeszcze przywracając pamięć przekreślić, 

zniwelować w sferze duchowej skutki Zagłady Miasta. Jest 

jeszcze nadzieja, by wymordowani nasi sąsiedzi wrócili 

choć symbolicznie tu, między domy gdzie mieszkali i żyli 

Rys. 25. Tylko tak zniweczymy zamiar unicestwienia ofiar 

Zagłady. Jeżeli nasze pokolenie tego nie dokona, to nawet w 

sferze świadomości skutki Zagłady pozostaną 

nieodwracalne. 

 

Rys. 25. Hasło na jednym z budynków na Ursynowie w 2017 
roku (fot. W. Gardoliński). 
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Abstract 

The author presents information concerning 4 stages of 
the annihilation of Warsaw during the German occupation 
in years 1939 - 1945. Estimated values of material losses of 
Warsaw calculated by the War Compensation Office (Pol. 
acronym: BOW) are given. Little known cases of Soviet air 
raids on German-occupied Warsaw are described. The data 
concerning fatalities among the population of the capital 
city and the repercussions of the German occupation on the 
health of the surviving Warsaw population are presented. 
The basic facts connected with the activity of the transit 
camp in Pruszków are recalled, which was organized by the 
German authorities after the capitulation of the Warsaw 
Uprising. 

Keywords - World War II, German policy, Warsaw 
population losses, material losses of Warsaw. 

Streszczenie 
Autor przedstawia informacje dotyczące 4 etapów 

niszczenia Warszawy w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1939 – 1945. Podane są szacunkowe wartości strat 
materialnych Warszawy wyliczone przez Biuro 
Odszkodowań Wojennych (BOW). Opisane zostały mało 
znane przypadki nalotów lotnictwa radzieckiego na 
Warszawę zajętą przez Niemców. Przytoczono dane 
dotyczące ofiar śmiertelnych wśród ludności Stolicy oraz 
reperkusje okupacji niemieckiej w obszarze stanu zdrowia 
ocalałej populacji warszawskiej. Przypomniano podstawowe 
fakty związane z działalnością obozu przejściowego w 
Pruszkowie, zorganizowanego przez władze niemieckie po 
kapitulacji Powstania Warszawskiego 

Słowa kluczowe – II Wojna Światowa, polityka Niemiec, 
straty ludnościowe Warszawy, straty materialne Warszawy. 

1. STRATY MATERIALNE WARSZAWY 

Niszczące działania Niemiec wobec Warszawy w czasie 

II Wojny Światowej  obejmowały cztery etapy. Były to: 

wojna obronna 1939 r. (straty wyniosły 10 % zabudowy), 

powstanie w getcie warszawskim w 1943 r. oraz zburzenie 

dzielnicy żydowskiej po zlikwidowaniu getta (straty 

wyniosły 15 % zabudowy), Powstanie Warszawskie w 

1944 r.  które było największą bitwą miejską, jaka rozegrała 

się w czasie II Wojny Światowej (straty wyniosły 25 % 

zabudowy), a następnie niszczenie miasta po kapitulacji 

Powstania (straty wyniosły 30 % zabudowy). W sumie 

stanowiło to ponad 80 % przedwojennej zabudowy miasta 

na lewym brzegu Wisły. Zniszczenia prawobrzeżnej 

Warszawy były, z oczywistych względów, znacznie 

mniejsze. 

                                                           
Mgr inż. Józef Menes, w latach 2004-2005 sekretarz zespołu ds. strat 
wojennych Warszawy, ekspert parlamentarnego zespołu ds. odszkodowań 

należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II Wojny 

Światowej. 

W liczbach bezwzględnych jest to 20 408 nieruchomości 

zniszczonych lub poważnie uszkodzonych o kubaturze 92 

mln metrów sześciennych [1]. Przed 1939 r. w Warszawie 

było 25 tys. budynków. 

Warszawa poniosła najwyższe procentowo straty w 

następstwie II Wojny Światowej wśród wszystkich miast 

europejskich. 

W rezultacie prac Biura Odszkodowań Wojennych 

(należy podkreślić słowo „ odszkodowań” w nazwie organu) 

prowadzonych w latach 1945-1946 ustalono, że jeśli chodzi 

o straty rzeczowe w całości szkód krajowych (w granicach 

Polski z 1945 r. bez Ziem Północnych i Zachodnich) to 

udział Warszawy wynosi 34,5 % [2].
.
 

W wymiarze finansowym stanowi to 21 398 mln zł 

według wartości złotówki z 1939 roku. Kurs dolara 

amerykańskiego wynosił w 1939 r. 5,31 złotego, a więc w 

przeliczeniu na dolary straty rzeczowe Stolicy wyniosły 

4030 mln przedwojennych USD. 

Na sumę tę składały się szkody w nieruchomościach wraz 

z obiektami zabytkowymi, w przemyśle, budynkach 

państwowych i gminnych, szkolnictwie wyższym, 

szpitalnictwie, infrastrukturze miejskiej, środkach transportu 

oraz w wyposażeniu instytucji publicznych i mieszkań 

prywatnych. Zniszczone zostały wszystkie dworce i mosty.  

Szczegółowe rachunki wykonał Wydział Strat 

Wojennych Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy na 

polecenie BOW. Wydział ten zbierał też formularze 

indywidualnych strat wojennych składane przez 

mieszkańców Warszawy (złożono ich ok. 90 tys.) w sześciu 

punktach zorganizowanych na terenie miasta. Straty osób 

fizycznych wyniosły 7500 mln zł wg wartości z 1939 r. [3]. 

Trzeba pamiętać patrząc na zdjęcia przedstawiające 

morze ruin warszawskich w 1945 r., że w zdecydowanej 

większości nie są to nieruchomości skarbu państwa czy 

gminy Warszawa. Ponad 90 % nieruchomości w Warszawie 

przedwojennej było własnością prywatną. Zresztą, stało się 

to m.in. przyczyną wprowadzenia tzw. dekretu Bieruta, 

który miał na celu wywłaszczenie przedwojennych 

właścicieli gruntów i budynków. Elementem tej polityki 

warszawskich władz Polski Ludowej było zburzenie, w imię 

walki z wrogiem klasowym, kilkuset budynków, które 

przetrwały wojnę w dobrym stanie, ale należały do 

mieszczaństwa warszawskiego i reprezentowały styl nie 

przystający do nowych, socjalistycznych kanonów 

architektury. Wyburzenie te trwały wiele lat po wojnie, a 

koncentrowały się głównie w Śródmieściu. 

Ogromnym osłabieniem potencjału gospodarczego kraju 

były straty w przemyśle warszawskim. Miasto skupiało 

przed II wojną światową ok. 40 % dużych, krajowych 
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fabryk. Szkody zostały oszacowane na ok. 3 mld zł wg 

wartości z 1939 r. [4].
    

 

Poruszając problem skutków wojny dla Warszawy, trzeba 

też wspomnieć o sporadycznych nalotach lotnictwa 

radzieckiego, które miały miejsce w okresie, gdy miasto 

było zajęte przez Niemców i nastąpiło zerwanie sojuszu 

niemiecko-radzieckiego. Skutkowały one niewielkimi 

stratami niemieckimi, ale powodowały istotne straty 

materialne i osobowe wśród cywilnych mieszkańców 

miasta.  

Największy nalot na miasto lotnicy radzieccy wykonali w 

nocy z 12 na 13 maja 1943 r. Jak szacowano śmierć 

poniosło 300 osób narodowości polskiej, a 1000 zostało 

rannych. Gubernator dystryktu warszawskiego 

poinformował, że zginęło 14 Niemców, a bomby uszkodziły 

lub zburzyły ok. 800 mieszkań. Celem nalotu było 

zniszczenie warszawskiego węzła komunikacyjnego, ale 

ładunki spadły na budynki mieszkalne zamiast na cel 

zasadniczy [5]. 

2. STRATY OSOBOWE WARSZAWY 

Jak wynika z przedstawionych danych łączne straty 

materialne były ogromne, ale najtragiczniejsze pozostają  

straty osobowe wśród mieszkańców miasta. 

Według spisu powszechnego [6] z 1931 r. w Warszawie 

mieszkało wg kryterium narodowościowego 68,8 % 

Polaków, 30,1 %  Żydów oraz w ułamkach procenta 

Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. W 1939 r. 

mieszkańców Warszawy było 1289 tys., a w lutym 1946 r. 

zaledwie 479 tys. [7]. 

Według historyka Krzysztofa Dunina-Wąsowicza [8] 

szacunkowe liczby zgonów ludności Warszawy, do których 

doszło w różnych okolicznościach były następujące – por. 

Tab. 1.  

Tab. 1. Zgony ludności Warszawy według przyczyny 

Przyczyna zgonu Liczba ofiar 

Działania wojenne we wrześniu 1939 r. 20 000 

Egzekucje i mordy 32 000 

Eksterminacja Żydów w lecie 1942 310 000 

Eksterminacja Żydów wiosną 1943 60 000 

Powstanie Warszawskie - żołnierze 16 000 

Powstanie Warszawskie - ludność cywilna 150 000 

Zgony w obozach koncentracyjnych 45 000 

Zgony podczas pracy przymusowej w III Rzeszy 52 000 

Razem 685 000 

Bardzo zbliżone dane podało Biuro Odszkodowań 

Wojennych określając liczbę ofiar śmiertelnych 

mieszkańców Warszawy na ok. 700 tys. Jak widać ofiary, 

które utraciły życie w rezultacie działań wojskowych są 

najmniej liczne. Przyczyną jest to, iż Niemcy masowo 

dopuszczali się aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych 

takich jak na Woli oraz na Ochocie w 1944 roku. 

Należy zauważyć, że polityka represji w sposób 

szczególny dotykała różnych grup inteligencji. 

Poza utratą życia setek tysięcy osób, nastąpiło ogromne 

pogorszenie stanu zdrowia ludności, która ocalała. Ciężkich 

uszkodzeń ciała i trwałej utraty zdrowia doznało 165 tys. 

osób. 

Martyrologia mieszkańców Warszawy nie zakończyła się 

po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Niemcy nakazali 

opuszczenie miasta pozostałym przy życiu mieszkańcom. 

Przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło ponad 550 

tys. Warszawiaków oraz około 100 tys. osób z okolic 

podmiejskich. Według różnych rachunków od 90 do 165 

tys. osób z powyższej liczby skierowano do obozów pracy, 

ponad 50 tys. osób wysłano do obozów koncentracyjnych 

[9]. 

3. INNE STRATY WARSZAWY 

Obok strat zasygnalizowanych powyżej, Warszawa i jej 

mieszkańcy ponieśli ogromne straty w innych dziedzinach 

jak np. służba zdrowia, nauka i oświata, dobra kultury i 

dzieła sztuki, kościoły (25 świątyń zniszczono całkowicie), 

handel, rzemiosło, sądownictwo, zbiory archiwalne (92 % 

zasobów), biblioteki i zieleń miejska.  

Po kataklizmie wojennym Warszawa potrzebowała wielu 

lat na swoją odbudowę, natomiast w wymiarze społecznym i 

kulturowym ciągłość rozwoju miasta została przerwana, 

czego skutki pozostały na zawsze. 
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Abstract 

The paper presents the history of the investigation of Nazi 
crimes committed in and around Warsaw during the 
Warsaw Uprising. The investigation initiated in 1975 by the 
Main Commission for the Investigation of Nazi Crimes in 
Poland the Branch Commission for the Prosecution of 
Crimes against the Polish Nation in Warsaw. Initially, the 
three separate investigations conducted in 2015 were 
merged into one with the following file number: S 
20.2010.Zn. The investigation concerns crimes committed 
against the civilian population of Warsaw - children, 
women, men, including the sick and infirm, as well as 
insurgents taken prisoner. According to international law, 
these crimes are not time-barred. The investigation is not 
limited to determining the persons responsible for the 
crimes committed, but is also set on determining the 
wronged parties and clarify the circumstances of individual 
events covered by the scope of the proceedings. 

Keywords - Institute of National Remembrance, Warsaw 
Uprising, Genocide Wola, investigation, war crimes. 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono historię śledztwa dotyczącego 

zbrodni hitlerowskich popełnionych w Warszawie i w 
okolicach Warszawy w okresie trwania Powstania 
Warszawskiego. Śledztwo rozpoczęte w roku 1975 przez 
Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
zostało podjęte po zawieszeniu w Instytucie Pamięci 
Narodowej - Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Prowadzone 
początkowo trzy odrębne śledztwa w roku 2015 zostały 
połączone w jedno o sygnaturze S 20.2010.Zn. Dotyczy ono 
zbrodni popełnionych na ludności cywilnej Warszawy - 
dzieciach, kobietach, mężczyznach, w tym na osobach 
chorych i niedołężnych, a także na powstańcach wziętych do 
niewoli. Zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnie te 
nie ulegają przedawnieniu. Śledztwo nie ogranicza się do 
ustalenia osób odpowiedzialnych za popełnione zbrodnie, 
lecz ma również ustalić osoby pokrzywdzone i wyjaśnić 
okoliczności poszczególnych zdarzeń objętych zakresem 
postępowania. 

Słowa kluczowe – Instytut Pamięci Narodowej, 
Powstanie Warszawskie, Rzeź Woli, śledztwo, zbrodnie 
wojenne.  

1. ŚLEDZTWA PROWADZONE W INSTYTUCIE 

PAMIĘCI NARODOWEJ 

W Instytucie Pamięci Narodowej - Oddziałowej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

                                                           
Mgr Jolanta Chankowska - prokurator Instytutu Pamięci Narodowej - 
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Warszawie 

 

Warszawie toczy się postępowanie dotyczące zbrodni 

hitlerowskich popełnionych w Warszawie i w okolicach 

Warszawy w okresie trwania Powstania Warszawskiego. 

Postępowanie, któremu została nadana sygnatura S 

20.2010.Zn, dotyczy zbrodni popełnionych na ludności 

cywilnej Warszawy - dzieciach, kobietach, mężczyznach, w 

tym na osobach chorych i niedołężnych, a także na 

powstańcach wziętych do niewoli. W prowadzonym 

postępowaniu została przyjęta kwalifikacja prawna czynu z 

art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze 

kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych 

zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz 

zdrajców Narodu Polskiego [1].  

Ponadto zgodnie z treścią art. 3 Ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu [2] przedmiotem wskazanego 

postępowania są zbrodnie przeciwko ludzkości, w 

szczególności zbrodnie ludobójstwa w rozumieniu 

Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 

ludobójstwa, przyjętej w dniu 9 grudnia 1948 r. [3, 4, 5].   

Przedmiotowe śledztwo stanowi kontynuację 

postępowania wszczętego w dniu 5 września 1975 r. w 

sprawie o sygnaturze Ds. 4/75 byłej Głównej Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w zakresie zbrodni 

hitlerowskich popełnionych w szpitalach, punktach 

sanitarnych oraz domach opieki podczas Powstania 

Warszawskiego (por. Rys. 1). 

Postępowanie to było wszczęte na podstawie art. 1 pkt 1 

Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. [1]. Postępowanie 

sygnatura Ds. 4/75 zostało zawieszone w dniu 31 grudnia 

1989 r. wobec uznania, iż „dostępne w kraju środki 

dowodowe zostały wyczerpane, a osoby odpowiedzialne za 

popełnienie zbrodni nie przebywają na terenie Polski”. 

Postępowanie to podjęto w dniu 5 lutego 2010 r. i nadano 

sygnaturę S 20.2010.Zn.   

Do roku 2015 pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddziału Warszawskiego prowadził jeszcze dwa obszerne 

śledztwa dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnionych w 

okresie Powstania Warszawskiego - o sygnaturze S 

21.2010.Zn oraz sygnaturze S 46.2008.Zn. 

Śledztwo o sygnaturze S 21.2010.Zn toczyło się w 

sprawie zbrodni hitlerowskich zaistniałych w czasie trwania 

Powstania Warszawskiego w Warszawie i okolicy w okresie 

od dnia 1 sierpnia 1944 r. do dnia 17 stycznia 1945 r., 

których ofiarami byli spośród ludności cywilnej dzieci, 
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kobiety i mężczyźni oraz żołnierze – powstańcy wzięci do 

niewoli, zaś sprawcami zbrodni żołnierze Wehrmachtu oraz 

funkcjonariusze hitlerowskiego okupanta.  

 

Rys. 1. Postanowienie o wszczęciu śledztwa sygnatura Ds 4/75. 

W śledztwie znajdują się materiały odnośnie do szeregu 

zdarzeń, które miały miejsce w różnych miejscach i 

dzielnicach Warszawy. Dla przykładu z terenu dzielnicy 

Śródmieście opisane są zdarzenia, które miały miejsce przy 

ul. Błońskiej/Powązkowskiej, ul. Młocińskiej, w Halach 

Mirowskich, przy Placu Żelaznej Bramy, Placu Mirowskim, 

ul. Siennej, ul. Złotej, Alei Szucha, ul. Trębackiej, ul. Focha. 

W aktach znajdują się materiały dotyczące zdarzeń na 

terenie dzielnicy Wola – na przykład ul. Wolskiej, ul. 

Górczewskiej róg ul. Moczydło, ul. Ogrodowej, ul. 

Chłodnej, ul. Działdowskiej, Placu Opolskim.  Duży zakres 

informacji dotyczy też terenu Mokotowa: ul. Belgijskiej, ul. 

Puławskiej, ul. Dolnej, ul. Zajączkowskiej, ale również 

terenu dzielnicy Ochota: ul. Akademickiej, ul. 

Mochnackiego, ul. Wawelskiej, Zieleniaka; czy też zbrodni 

popełnionych na terenie Starego Miasta, na przykład w 

szpitalu przy ul. Długiej 7 lub ul. Kilińskiego. 

Śledztwo to było wszczęte w dniu 23 marca 1981 r. w 

sprawie o sygnaturze akt Ds. 1/81 (Rys. 2), po czym 

postępowanie zawieszono, a następnie podjęto w 

określonym zakresie w dniu 5 lutego 2010 r. i nadano mu 

numer S 21.2010.Zn.  

Natomiast śledztwo o sygnaturze akt S 46.2008.Zn 

toczyło się w sprawie zbrodni hitlerowskich dokonanych w 

sierpniu 1944 r. w Warszawie – w czasie Powstania 

Warszawskiego – w dzielnicy Ochota, na polskiej ludności 

cywilnej. Również w tym przypadku były to przestępstwa z 

art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. [1]. 

Postępowanie zawieszono w dniu 30 czerwca 1998 r. i 

ponownie podjęto w zakresie dzielnicy Ochoty w dniu 7 

kwietnia 2008 r.    

2. POŁĄCZENIE  ŚLEDZTW 

W dniu 30 września 2015 r. wydano postanowienie o 

połączeniu trzech opisanych wyżej postępowań z uwagi na 

związek podmiotowo – przedmiotowy oraz tożsamość 

kwalifikacji prawnej czynu.  

Śledztwo sygnatura S 20.2010.Zn zmierza do ustalenia 

zdarzeń mających charakter zbrodni hitlerowskich 

popełnionych w okresie Powstania Warszawskiego w 1944 

r. na terenie Warszawy. Ponadto czynności zmierzają do 

ustalenia osób pokrzywdzonych oraz osób 

odpowiedzialnych z punktu widzenia prawa karnego za 

wskazane zbrodnie.    

 

Rys. 2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa sygnatura Ds 1/81. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 45 ust. 3 

Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [2] celem śledztwa 

w sprawach o zbrodnie ścigane przez IPN jest wyjaśnienie 

okoliczności sprawy, w szczególności ustalenie osób 

pokrzywdzonych. 

W tradycyjnym postępowaniu karnym dotyczącym 

ścigania osób, które popełniły przestępstwo, śmierć sprawcy 

– zgodnie z art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego 

– powoduje konieczność zakończenia postępowania. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku 

zbrodni ściganych przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy o Instytucie Pamięci 
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Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu [2] okoliczność, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 

5 Kodeksu postępowania karnego, nie stanowi przeszkody 

do dalszego prowadzenia postępowania i realizacji celów 

postępowania wskazanych powyżej. Jak zaznaczono, cele 

tego postępowania są szersze. Nie ograniczają się do 

ustalenia tożsamości sprawców, lecz mają również ustalić 

osoby pokrzywdzone i wyjaśnić okoliczności sprawy. 

Warto podkreślić i wskazać na jeszcze jedną istotną 

okoliczność i cechę charakterystyczną prowadzonego 

postępowania. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Ustawy o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu [2] - zbrodnie stanowiące 

według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko 

pokojowi, ludzkości, zbrodnie wojenne nie ulegają 

przedawnieniu. 

Postępowanie toczące się pod sygnaturą S 20.2010.Zn 

dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie 

trwania Powstania Warszawskiego na ludności cywilnej 

Warszawy - dzieciach, kobietach, mężczyznach, w tym na 

osobach chorych i niedołężnych, a także na powstańcach 

wziętych do niewoli, jest postępowaniem bardzo 

obszernym. Obejmuje ono szereg zdarzeń mających miejsce 

w Warszawie i w okolicach Warszawy. W zgromadzonych 

dotychczas materiałach dowodowych śledztwa znaczące 

miejsce zajmują dokumenty dotyczące „Rzezi Woli”.  

Istotne dla prowadzonego śledztwa materiały dowodowe 

dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnionych na Woli 

w okresie trwania Powstania Warszawskiego na ludności 

cywilnej Warszawy, a także na powstańcach wziętych do 

niewoli zostały zgromadzone jeszcze w sprawach 

prowadzonych przez Komisję Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce, tj. Ds. 4/75, jak również Ds. 1/81. 

Z uwagi na czasookres pozyskanych wówczas materiałów, 

tj. lata 70. i 80. XX wieku, dokumenty te stanowią 

nieoceniony materiał dowodowy. Zgromadzono także 

informacje o licznych miejscach masowych egzekucji 

dokonanych na Woli (por. Rys. 3). 

W aktach śledztwa sygnatura S 20.2010.Zn znajdują się 

opisy zdarzeń dotyczących np. ulic: Wolska, Górczewska 

róg ul. Moczydło, Ogrodowa, Chłodna, Działdowska, Plac 

Opolski, Bema, itd. W aktach śledztwa znajdują się opisy 

zdarzeń i zbrodni popełnionych na terenie szpitali 

znajdujących się na Woli: Szpitala przy ul. Płockiej 26; 

Szpitala Św. Łazarza, Szpitala Zakaźnego Św. Stanisława 

przy ul. Wolskiej 37; Szpitala Dziecięcego Karola i Marii 

przy ul. Leszno 30; Szpitala Św. Ducha przy ul. Elektoralnej 

12, itd. 

3. CHARAKTER NIEMIECKICH ZBRODNI 

Analizując zgromadzone materiały dowodowe, w sposób 

jednoznaczny należy wskazać, że działanie sprawców w 

zakresie realizowanej polityki masowego mordowania 

ludności cywilnej Woli, jak również całej Warszawy, nie 

było spontanicznym i nieukierunkowanym działaniem. 

Działania sprawców były zaplanowane – ludność cywilna 

najczęściej była wypędzana z kamienic lub innych 

budynków w których przebywała. Następnie hitlerowcy lub 

osoby pozostające pod ich rozkazami zabijali ludność 

cywilną na podwórzach okolicznych kamienic lub zapędzali 

w odpowiednie miejsca mogące zgromadzić znaczną liczbę 

osób i tam dokonywano ich rozstrzelania. Ludność cywilną 

zabijano z broni maszynowej, osoby które przeżyły, 

dobijano w bestialski sposób z broni krótkiej. Ciała zabitych 

najczęściej palono wykorzystując do tego procederu 

mieszkańców Warszawy. Ludność cywilną wykorzystywano 

w walkach tworząc tzw. „żywe tarcze”.  

 

Rys. 3. Okładka akt sygnatura Ds 1/81 – materiały dotyczące 
Woli. 

Nie sposób pominąć innych brutalnych zdarzeń - 

dochodziło do masowych zgwałceń. Na porządku dziennym 

były grabieże - kobietom i mężczyznom zabierano cenne 

przedmioty, niejednokrotnie przy tym w bestialski sposób 

ich okaleczając. Na koniec liczną część mieszkańców 

Warszawy wywieziono z miasta, wykorzystując uprzednio 

obozy przejściowe do gromadzenia w nich tysięcy ludzi. 

Część opisanych czynów była spontaniczna lub inspirowana 

przez poszczególne osoby, niemniej ogólny zarys działań 

jawi się jako zorganizowane i ukierunkowane działania 

zmierzające do wyniszczenia Narodu Polskiego.   

Niezwykle istotne znaczenie przy ustalaniu stanu 

faktycznego zdarzeń mających miejsce w tamtym okresie 

mają zeznania świadków, pokrzywdzonych. Wymagają one 

w tym miejscu szerszego omówienia, gdyż relacje osób 

będących świadkami bezpośrednimi zdarzeń tamtego okresu 

są nieocenione w zakresie odtwarzania obrazu dni 

Powstania Warszawskiego.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustalenie jak dokładnie 

wyglądały zdarzenia z okresu Powstania Warszawskiego 

jest w dużej mierze możliwe dzięki zeznaniom świadków. 

Kluczowe znaczenie mają przeprowadzane przez 

prokuratora przesłuchania osób ustalonych poprzez różne 

czynności procesowe lub ogłoszenia w mediach, które 

zgłaszają się do Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
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w Warszawie. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę upływ 

czasu od zdarzeń z okresu Powstania Warszawskiego, liczba 

osób, które zgłaszają się do OKŚZpNP w Warszawie jest 

ograniczona. Lecz nie tylko upływ czasu ma wpływ na 

liczbę osób, które są przesłuchiwane. Ważna w tym 

przypadku jest sama decyzja świadków o skonfrontowaniu 

się z bolesną, często traumatyczną przeszłością, o której 

większość z nich w naturalny sposób chce zapomnieć. 

Niezwykle trudny jest powrót do zdarzeń odległych, 

połączonych ze wspomnieniami dramatycznej wręcz 

przeszłości, która dotyczyła danej osoby lub osób jej 

najbliższych. Świadkowie zdarzeń przychodząc do 

prokuratora, muszą opowiedzieć o tym jak ocalały, jak 

wyglądały okoliczności śmierci ich bliskich: rodziców, 

męża, żony, dzieci, całych rodzin, opowiedzieć w jaki 

sposób zachowywał się wobec nich sprawca – czy bił, 

zgwałcił, czy mierzył z broni.  

Właściwe podejście do osób przesłuchiwanych powinno 

uwzględniać zrozumienie istniejącej u świadka traumy 

wynikającej już z samego faktu życia w okresie stanu 

wojny, wynikającego stąd strachu i nieustannego 

emocjonalnego napięcia potęgowanego obrazami zabijanych 

w okrutny sposób ludzi, widoku ciał zabitych, woni 

palonych ciał, w końcu śmierci osób najbliższych.   
Znaczenie ma również kondycja psychiczna osoby, która 

jest przesłuchiwana, ale przede wszystkim chęć podzielenia 
się posiadaną wiedzą i przeżyciami z prokuratorem, a tym 
samym z innymi osobami. Osoby przesłuchiwane bowiem 
mają świadomość, iż złożone przez nich zeznania 
przeczytają kiedyś inne osoby, w tym rodziny ofiar, 
historycy, dziennikarze, itd. Niejednokrotnie zeznania 
świadków są wstrząsające. Dlatego dla realizacji takiego 
przesłuchania niezbędne jest wstępne przeprowadzenie 
rozmowy, wskazanie na zrozumienie wyjątkowości sytuacji, 
o której będzie opowiadał prokuratorowi świadek.  
Wspomnienia przeszłości często okazują się na tyle trudne, 
że jak wynika z późniejszej rozmowy, zdarza się, że taka 
osoba nie rozmawiała z nikim na wskazany temat lub 
rozmawiała lakonicznie. Dlatego też przesłuchanie w tego 
typu postępowaniu musi być przeprowadzone językiem 
opartym na zrozumieniu i wrażliwości dla specyficznej 
sytuacji, w jakiej znalazł się świadek. Jednocześnie powinna 
zostać dokonana przez prokuratora obiektywna ocena takich 
zeznań, które mają stanowić podstawę dla ustalenia stanu 
faktycznego.  

Z uwagi na długi upływ czasu od okresu Powstania 

niezwykle cenne stają się relacje żyjących świadków 

zbrodni. Jest to być może ostatni moment dla zdobycia 

wiedzy o tamtym okresie. Dzięki relacjom świadków rysuje 

się nam obraz tragedii polskiego społeczeństwa okresu 

Powstania Warszawskiego. 

Osobowe źródła dowodowe są uzupełniane innymi 

dowodami w toku wykonywanych czynności procesowo-

dowodowych.  

Przyznać należy, iż przesłuchania świadków w 

połączeniu z innym materiałem dowodowym - na przykład 

dokumentami archiwalnymi - umożliwia określenie 

charakteru i sposobu popełnienia zbrodni, często ustalenie 

danych osobowych ofiar, czasami również sprawców.  

W trakcie trwania śledztwa zarządzono liczne kwerendy - 

w zakresie ustalania poszczególnych zdarzeń dotyczących i 

związanych z Powstaniem Warszawskim oraz kwerendy 

dotyczące dokumentów, zapisów i informacji odnośnie do 

niemieckich rozkazów. Kwerendy te realizowane są przez 

pracowników Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz 

Historyka Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Warszawie. Pozyskiwane jednostki 

archiwalne poddawane są oględzinom procesowym, a 

uzyskany w ten sposób materiał dowodowy załączany do 

akt sprawy. Niecenioną pomoc w zakresie gromadzenia 

materiału dowodowego uzyskano z takich instytucji jak 

Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony 

Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Archiwum 

Państwowe w Warszawie  (Uprzednio Archiwum M. St. 

Warszawy), Urząd M. St. Warszawy. 

Dane pozyskane z Muzeum Powstania Warszawskiego, 

w szczególności Baza Ofiar Cywilnych Powstania 

Warszawskiego licząca prawie 54 tys. ofiar 

zidentyfikowanych z imienia i nazwiska oraz dane 

Polskiego Czerwonego Krzyża Biura Informacji i 

Poszukiwań w postaci przekazanych kopii protokołów 

ekshumacji przeprowadzonych w okresie powojennym na 

terenie Warszawy, pozwalają na poczynienie ustaleń w 

zakresie osób pokrzywdzonych.  

Śledztwo dotyczące zbrodni popełnionych na ludności 

cywilnej Warszawy w okresie Powstania Warszawskiego z 

uwagi na ich skalę, liczbę ofiar oraz potencjalnych 

sprawców, potrzebę ustalenia przebiegu zdarzeń mających 

miejsce w tamtym okresie, w oczywisty sposób wpływa na 

problemy związane z prowadzeniem tego śledztwa.  

Jedną z najtrudniejszych kwestii w zakresie 

prowadzonego w OKŚZpNP w Warszawie postępowania 

jest określenie liczby osób zabitych spośród ludności 

cywilnej Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. 

Istnieją obliczenia szacunkowe, tymczasem ustalenia 

śledztwa zmierzają doprecyzować te dane. Osoby 

przesłuchiwane, będące naocznymi świadkami zdarzeń 

często podają przybliżoną liczbę osób zamordowanych. 

Analiza różnego typu dowodów daje podstawy do przyjęcia 

wersji najbardziej prawdopodobnej. Analogicznie 

przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o miejsca i daty 

zdarzeń.  

Podawana liczba ofiar cywilnych w dostępnych źródłach 

historycznych to 150 tys. – 180 tys. osób (liczby wahają się 

od 120 tys. do nawet 200 tys.). Masakra ludności cywilnej 

na Woli osiągnęła swój szczytowy punkt eksterminacji w 

dniach 5 – 7 sierpnia 1944 r. Według źródeł historycznych 

zginęło 30 – 65 tys. osób spośród ludności cywilnej. Na 

podstawie zgromadzonych dotąd dowodów udało się ustalić 

wiele miejsc masowych egzekucji  (por. Rys. 4). 

Podczas masowych mordów cywilnej ludności Woli 

szczególną rolę pełnił Kościół Św. Wojciecha przy ul. 

Wolskiej. Niemcy po wypędzeniu ludności z mieszkań 

kolumnami zapędzali ją do wnętrza Kościoła i na otaczający 

go teren (Rys. 5). We wnętrzu Kościoła Niemcy urządzili 

dla wypędzonej ludności obóz przejściowy.  

Początkowo  w Kościele dokonywano egzekucji. W 

dalszym okresie czasu jedynie więziono w nim ludzi, a w 

jego wnętrzu lekarze nawet starali się ratować rannych. W 

tym czasie Niemcy przekształcili otoczenie Kościoła w 

miejsce masowych egzekucji. Rozstrzeliwano ludzi 

wyciąganych partiami z Kościoła jak również grupy osób 

bezpośrednio przypędzanych z miasta. Łącznie obok 

Kościoła rozstrzelano około 400 cywilnych mieszkańców 

Warszawy.  

Dla upamiętnienia tej potwornej zbrodni, na frontonie 

kościoła umieszczono po wojnie pamiątkową tablicę (Rys. 

1), a we wnętrzu Kościoła urządzono kaplicę poświęconą 

pamięci pomordowanych (Rys. 7).  
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Rys. 4. Masowe egzekucje mieszkańców warszawskiej Woli [6]. 

 

Rys. 5. Ludność cywilna pędzona do Kościoła Św. Wojciecha (materiały z akt śledztwa sygnatura S 20.2010.Zn). 
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Rys. 6. Tablica na frontonie Kościoła Św. Wojciecha 
upamiętniająca masowe mordy dokonane przez Niemców na 
cywilnych mieszkańcach Woli. 

 

Rys. 7. Kaplica w Kościele Św. Wojciecha poświęcona ofiarom 
Rzezi Woli. 

4. ZAKOŃCZENIE  

Wobec ogromu ofiar tamtego okresu czynności dotyczące 
ustalenia osób pokrzywdzonych nadal są kontynuowane. 
Istotna w tym względzie może okazać się opinia 
opracowywana na zlecenie prokuratora OKŚZpNP w 
Warszawie przez Biuro Badań Historycznych Instytutu 
Pamięci Narodowej na temat liczby ofiar z okresu 
Powstania Warszawskiego. Dodatkowo poddawane są 
analizie przez historyka Oddziałowej Komisji w Warszawie 
zespoły akt archiwalnych Archiwum Państwowego w 
Warszawie - materiały akt spraw sądowych o uznanie za 
zmarłych osób zamordowanych lub zaginionych w okresie 
Powstania Warszawskiego. 

Dowody gromadzone w sprawie są również wzbogacane 

o dodatkowe informacje pozyskiwane z dostępnych 

publikacji, których pojawia się coraz więcej na polskim 

rynku.  

Niewątpliwie ogromne znaczenie dla toku śledztwa 

prowadzonego w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie ma 

współpraca z Centralą Badań Zbrodni 

Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – Zentrale 

Stelle der Landesjustizverwaltungen.  

Upływ czasu od zdarzeń wpływa na trudności w zakresie 
odnalezienia świadków zdarzeń. Nie mniejszy problem 
nastręcza odnalezienie dokumentów dotyczących zdarzeń z 
1944 r.  Dlatego też za znaczące należy uznać pozyskanie w 
toku śledztwa z Centrali w Ludwigsburgu fragmentów akt 
Bundesarchiv dotyczących Heinza Reinefartha, czy też 
decyzji w sprawie dotyczącej działań specjalnej jednostki 
Waffen-SS pod dowództwem Oskara Dirlewangera.   

W toku śledztwa przetłumaczono materiały znajdujące 
się w aktach pozyskanych z Centrali w Ludwigsburgu. 
Dodatkowo oczekuje się na realizację wniosku 
skierowanego do Centrali w Ludwigsburgu o 
międzynarodową pomoc prawną na początku 2018 r. w 
zakresie danych odnośnie do niemieckich rozkazów 
dotyczących Powstania Warszawskiego. Chodzi w 
szczególności o rozkazy mające wpływ na losy ludności 
cywilnej Warszawy, jakie znajdują się lub mogą się 
znajdować w zasobach archiwów niemieckich. Zasadnicze 
znaczenie dla śledztwa będzie miało uzyskanie odpowiedzi 
na tenże wniosek.  

Ustalenia śledztwa sygn. S 20.2010.Zn w zakresie stanu 
faktycznego dotyczącego okresu Powstania Warszawskiego 
niewątpliwie mają znaczenie zarówno prawne jak i 
historyczne. 

Wykazanie skali zbrodni tamtego okresu, sposobu ich 
popełnienia ma ogromne znaczenie edukacyjne. Stanowi 
symbol w zakresie rozliczenia się z brutalnością reżimu III 
Rzeszy oraz jest swoistą szansą na godne upamiętnienie 
jego  ofiar – w tym tych bezimiennych.  
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Abstract 

During first couple of days of Warsaw Uprising, German 
soldiers murdered tens of thousands helpless polish civilians 
from the territory of Wola district. This massacre, commonly 
known as a Wola Slaughter (in Polish: Rzeź Woli), is 
considered as a one of the most ferocious war crimes which 
happened during World War II. The author of this article 
deals with topic of Wola Massacre which up to this  day was 
not reflected in fair and worthwhile scientific publications. 
Today we can read some accounts devoted to these tragic 
events, most of which are memories of survivors, editions of 
documents or tour guides mentioning about places where 
war crimes were commited. However, these publications can 
not compensate the lack of information. Without sufficient 
research, every other publication devoted to Wola 
Slaughter, would be imperfect and could not be serving as a 
good source of information.  

Keywords: exhumation protocols, Wola Massacre, war 
crime, witness interrogation 

Streszczenie 
W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego oddziały 

armii niemieckiej wymordowały kilkadziesiąt tysięcy 
bezbronnej cywilnej ludności warszawskiej dzielnicy Wola. 
Była to jedna z największych zbrodni wojennych w czasie II 
Wojny  Światowej i znana jest pod nazwą Rzeź Woli. W 
referacie omówiono stan badań naukowych nad Rzezią 
Woli. Temat ten nie znalazł do tej pory właściwego 
odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu. Zagadnieniu 
temu poświęcone są jedynie wspomnienia i relacje żyjących 
świadków, edycje dokumentów oraz przewodniki po 
miejscach pamięci. Publikacje te nie są w stanie 
zrekompensować braku rzeczowego i całościowego 
opracowania tematu. Referat wskazuje konieczność 
przeprowadzenia dogłębnych badań Rzezi Woli. Bez takich 
badań kolejne publikacje poświęcone temu wydarzeniu będą 
ułomne i w warstwie faktograficznej nie wykroczą poza 
ustalenia poczynione w dotychczasowych opracowaniach.  

Słowa kluczowe - Protokoły ekshumacyjne, Rzeź Woli, 
zbrodnia, zeznania świadków 

1. WSTĘP 

Literatura związana z Powstaniem Warszawskim jest 

ogromna. Dotyczy ona różnych jego aspektów, począwszy 

od zagadnień strategiczno-operacyjnych, problemów 

politycznych, uwarunkowań wewnętrznych i 

międzynarodowych, analizy militarnych działań Powstania, 

reakcji na Powstanie, po zburzenie miasta. Mimo takiego 

bogactwa literatura powstańcza zawiera wiele luk i 

rozbieżności, mnóstwo zagadnień czeka na bardziej 

obszerne zbadanie i opracowanie. Jednym z takich tematów, 

który nie znalazł właściwego odzwierciedlenia w literaturze 

przedmiotu jest bez wątpienia Rzeź Woli (największa 

zbrodnia popełniona przez Niemców podczas tłumienia 

Powstania Warszawskiego i jednocześnie jedna z 

największych  zbrodni  przeciwko  ludzkości  popełnionych  

                                                           
Mgr Katarzyna Utracka, Muzeum Powstania Warszawskiego 

 

podczas II wojny światowej). Istnieje wprawdzie literatura 

poświęcona temu zagadnieniu. Są to jednak głównie 

wspomnienia i relacje, edycje dokumentów (protokołów) z 

przesłuchań świadków oraz przewodniki po miejscach 

pamięci, które nie są w stanie zrekompensować braku 

rzeczowego i całościowego opracowania tego tematu.  

2. ŚWIADECTWA ZBRODNI  

2.1. Dowody zebrane podczas okupacji 

Już podczas trwania walk powstańczych, z inicjatywy 

Delegatury Rządu na Kraj (pionu cywilnego Polskiego 

Państwa Podziemnego) jej pracownik, Edward Serwański, 

rozpoczął w Brwinowie pod Warszawą akcję 

dokumentacyjną zbierania materiałów do dziejów 

Powstania. Do akcji tej, o kryptonimie „Iskra Dog” – 

Documenta Occupationis Germanicae, włączyli się m.in. 

profesor Uniwersytetu Poznańskiego Zygmunt 

Wojciechowski (przewodniczący akcji) i Irena Trawińska. 

Akcja zbierania relacji uczestników Powstania i osób 

cywilnych o jego przebiegu i o zbrodniach okupanta 

popełnionych na ludności, w tym również na Woli, objęła 

inne miejscowości podwarszawskie, a pod koniec okupacji 

niemieckiej także Piotrków, Częstochowę i Kraków. Od 

połowy sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. zebrano 314 

protokołów i relacji. Rękopisy były przepisywane na 

maszynie i częściowo szyfrowane. Przykład takiego 

protokołu przedstawia Rys. 1. 

Archiwum trafiło do Instytutu Zachodniego w Poznaniu 

[1, s. 26-30] i stało się podstawą wydania kilku istotnych 

prac. Jedną z nich był wydany w 1946 r., w ramach serii 

„Documenta Occupationis Teutonicae”, zbiór „Zbrodnia 

niemiecka w Warszawie 1944 r.”[2]
1
, zawierający blisko 

150 protokołów. Pierwszy rozdział, pod znamiennym 

tytułem „Rzeź Woli”, zawierał 43 protokoły przesłuchań 

osób, które były świadkami tej zbrodni. 

2.2. Dowody zgromadzone przez GKBZNwP w latach 

1945-1949 

Kolejne świadectwa zbrodni niemieckich popełnionych 

na Woli w sierpniu 1944 r. stanowią materiały gromadzone 

przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w 

Polsce w latach 1945-1949 (najbardziej intensywne prace 

                                                           
1 W 2016 r. nakładem Instytutu Zachodniego ukazało się drugie wydanie 

książki w formie reprintu. Opatrzono je wstępem autorstwa prof. Marii 

Rutowskiej i prof. Stanisława Żerki, omawiającym m. in. historię akcji 
„Iskra – Dog” oraz genezę Instytutu Zachodniego. Dołączono również 

reprodukcje kilku stron oryginalnych dokumentów oraz kilkanaście 

fotografii z Powstania, znajdujących się w zbiorach Archiwum IZ. 
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toczyły się w latach 1946-1947). Powstał w ten sposób 

pokaźny zbiór protokołów oględzin miejsc zbrodni oraz 

przesłuchań osób, które były świadkami wydarzeń. Duża 

część z tych materiałów znajduje się w jednostce 

archiwalnej „Akta w sprawie zbrodni hitlerowskich w 

okresie Powstania Warszawskiego i zburzenia Warszawy”. 

Inne można znaleźć w mniejszych zbiorach przypisanych do 

konkretnych miejsc zbrodni (szpitali czy określonych 

posesji). Ze względu na czas, w którym spisywano relacje 

(fakty nie zatarły się jeszcze w pamięci) jak i formy 

(zeznania sądowego) materiały te posiadają ogromną 

wartość historyczną.  

 

Rys. 1. Fotokopia protokołu nr 14 sporządzonego w ramach 
akcji „Iskra Dog” z zaszyfrowanym imieniem i nazwiskiem 
świadka wydarzeń [3].   

Zeznania świadków zawierają drastyczne szczegóły 

dotyczące sposobu przeprowadzania egzekucji. Pokazują 

one bezwzględność katów i dramat ich ofiar, nierzadko 

całych rodzin mordowanych bez wyjątku. Na podstawie 

dokumentów możemy również stworzyć swoistą mapę 

miejsc zbrodni. Niejednokrotnie poznajemy też nazwiska 

ofiar.  

Symbolem martyrologii mieszkańców Woli stała się 

postać Wandy Felicji Lurie, zwanej „polską Niobe”. Kobieta 

ta będąc w dziewiątym miesiącu ciąży przeżyła zbiorową 

egzekucję, w której straciła troje dzieci. W piśmie 

skierowanym do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 

Niemieckich w Warszawie podaje kilkadziesiąt nazwisk 

swoich sąsiadów zamordowanych podczas Rzezi Woli (Rys. 

2).  

  

Rys. 2. Fotokopia pisma Wandy Felicji Lurie do Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie z 9 
kwietnia 1945 r. [4]. 

Poniżej tekst listu Wandy Lurie. 

Do  

Komisji Badania Zbrodni Niemieckich  

w Warszawie 

 

W dniu 5 VIII [19]44 r. między godz. 11.00 a 12.00 

wkroczyli Niemcy na ul. Działdowską, paląc domy 

i wyprowadzając ludzi. Wyprowadzono nas na ul. Wolską 55 

do fabryki Ursus i tam po ustawieniu nas czwórkami 

rozstrzeliwano. Strzelano z rewolwerów w marszu, z bardzo 

bliskiej odległości, oddając strzał w kark. Jestem jedną, która 

wyszła [z tego] cudem [cało], chociaż otrzymałam cztery 

strzały. Trzy dni leżałam w kałuży krwi między trupami. Kto 

żył jeszcze, to go dobijano, strzelając w tył głowy. W ten 

sposób zamordowano tam przeszło 4 tys. ludzi. Oto lista osób 

z domu, w którym mieszkałam (ul. Wawelberga 18): 

Jastrzębski Jan i Marianna (dozorca) z dziećmi Krystyną, lat 

11, i Kazimierzem, lat 5. 

Kuśmierski z żoną i córką Marysią, lat 8. 

Piątkowska i syn, [lat] 35 (tramwajarz). 

Małżeństwo Gąsiorków, synek lat 4 Jędruś i rodzice pani 

Gąsiorek. 

Czekalińska Wilhelmina z córką Hanią, lat 8. 

Ostrowski z synem Michałem, lat 12. 

Gałecka. 

Cieślińscy małżeństwo; córkę Wandę, lat 16, uprowadzili 

Ukraińcy. 

Andrzejewski z żoną. 

„Mała czarna”, mieszkała w suterynie, handlowała pieczywem. 

Wieczorek małżeństwo, córka z mężem, syn i synowa oraz 

troje dzieci: Grażyna, lat 7, [pozostałe] lat 4 oraz 

trzymiesięczne. 

Rodzina z parteru, [spod] nr. 18. 

Przewłodzki z żoną (administrator). 

Urlich Zygmunt i Helena, syn Zygmunt, lat 12 i trzymiesięczny 

Janusz. 

Kuczyński Czesław i Jadwiga oraz matka staruszka Graba. 

Szymański z żoną. 

Kurkowiak z córką Krystyną, lat 16. 

Staworzyńska Alina, lat 12. 

Sikorski Janusz (krawiec). 

Waniska (pracowała u „Phillipsa”). 

Kamiński. 

Kaczmarek Krystyna, lat 12. 

Lurie Wiesław, lat 11, Ludmiła, lat 5 i Lech, 3,5 roku. 

Błaszkiewicz Jerzy i Jadwiga, córka Joasia, lat 8. 

Gulle Tadeusz z żoną, córką Basią, lat 8, wychowankiem 

sierotą Tadeuszem Adamem (nazwiska nie znam), siostrą 

i kuzynką pani Gulle oraz służącą Anną, lat 17. 

Iwanowska (matka inż. Dyrekcji Tram[wajów] Miejsk[ich]). 
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Warto podkreślić, że przesłuchaniom towarzyszyły wizje 

lokalne, z których sporządzano protokoły. W ten sposób 

weryfikowano wiarygodność świadków. Przykładem 

takiego dokumentu jest protokół z oględzin rejonu Parku im. 

gen. Józefa Sowińskiego z załączonym szkicem 

sytuacyjnym terenu (Rys. 3, Rys. 4). W pierwszych dniach 

sierpnia 1944 r. przy ogrodzeniu parku Niemcy 

przeprowadzali masowe egzekucje. Szacuje się, że 

rozstrzelano wówczas około 1 500 osób. Następnie na 

terenie parku palono zwłoki pomordowanych. Przymusowi 

robotnicy z Verbrennungskommando Warschau znosili tam 

ciała również z sąsiednich ulic. Po wojnie z trzech 

zbiorowych mogił ekshumowano blisko 1 120 kg ludzkich 

prochów. 

  

Rys. 3. Fotokopia protokołu z oględzin rejonu Parku im. gen. 
Józefa Sowińskiego przeprowadzonych 28 maja 1948 r. w 
obecności świadków (Zofii Bekier, Wacławy Gałka, Edwarda 
Kucharskiego, Aleksandry Matysiak, Wacławy Szlachety, 
Apolonii Żabickiej) przez członka Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Niemieckich w Warszawie [5]. 

Poniżej przedstawiono tekst sporządzonego protokołu. 

Miejsca, o których mowa w protokole zaznaczone są na 

szkicu przedstawionym na Rys. 4. 

Konicka Wiktoria (żona przedsięb[iorcy] przewozow[ego]) 

z dziećmi: Tadeuszem, lat 11, Wojciechem, lat 8 i Jędrusiem, 

lat 6. 

Koziorowski Jan i Zofia (elektrotechnik). 

Holenderski z żoną, fabrykant na Wolskiej. 

Bratowa pani Konickiej, która była w stanie odmiennym. 

Znajoma pani Urlich Heleny, także brzemienna, z synem 

Andrzejem, lat 13; mieszkała w domu hrabiego na Wolskiej 

53. 

Dwie sublokatorki w suterynie u „Małej Czarnej”. 

Mieszkańcy domu z ul. Działdowskiej 10. 

Zych z żoną, córka z mężem i troje czy czworo dzieci. 

Tkaczyk (Traczyk), duża rodzina rzeźnika oraz nieznana mi 

rodzina z tegoż domu. 

Kilka osób, które przypadkowo znalazły się u nas w schronie, 

wszyscy młodzi ludzie. 

Jabłkowski z żoną, synem Zdzichem, lat 8, córką Bronką, lat 6, 

dwie siostry pani Jabłkowskiej oraz staruszka matka 

wyniesiona na plecach przez zięcia. 

Kwiatek Joanna z matką staruszką.  

/-/ Wanda Lurie 

Podkowa Leśna k. Grodziska 

ul. Dębowa, dom p. Krügiera 

Warszawa, 9 kwietnia [19]45 r. 

Protokół oględzin 

Dnia 28 maja 1948 r. w Warszawie, Członek Okręgowej 

Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, sędzia 

grodzki Halina Wereńko, działając na mocy dekretu z dnia 10 

listopada 1945 r. (DzU RP nr 51, poz. 293), w obecności 

referenta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 

w Warszawie Andrzeja Janowskiego i wezwanych: Wacławy 

Szlachety, Edwarda Kucharskiego, Apolonii Żabickiej, Zofii 

Bekier, Wacławy Gałk i Aleksandry Matysiak, 

dokonała oględzin i opisu terenu przyległego do Parku 

Sowińskiego od strony ul. Wolskiej i Elekcyjnej, gdzie, jak 

wynika z przeprowadzonego dochodzenia w sprawie Parku 

Sowińskiego OKMW III/I L. 4 (Wola 5), w dniu 5 sierpnia 

1944 r. niemieckie oddziały żandarmerii i SS dokonały 

masowych mordów ludności cywilnej (mężczyzn, kobiet 

i dzieci), doprowadzonej z domów przy ul. Wolskiej 129, 132, 

Elekcyjnej 4, 6, 8, grupy ludności z ul. Ordona oraz grup bliżej 

nie ustalonych, razem w liczbie określonej przez świadków na 

ponad 1500 osób. Na polecenie sędzi referent Janowski 

w toku oględzin sporządził szkic sytuacyjny wyżej 

wymienionych terenów. Szkic stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. Sędzia stwierdziła, że siatka ogradzająca 

Park Sowińskiego od strony ul. Wolskiej na odcinku między 

bramą parku a ul. Elekcyjną na długości 50 m jest w wielu 

miejscach poreperowana drutem. Przerwania znajdują się na 

różnej wysokości, od 160 cm do 25 cm nad ziemią. Ogrodzenie 

między pierwszym a drugim, drugim a trzecim i dwunastym 

a trzynastym słupkiem ogrodzenia, licząc od ulicy Elekcyjnej, 

posiada siatkę inną niż pozostałe odcinki, nowszą, mniej 

pokrytą rdzą oraz nieposiadającą miejsc poreperowanych. 

Obecny przy oględzinach Edward Kucharski zapodaje, iż 

w dniu 5 sierpnia 1944 r. widział, że w tych miejscach siatka 

była przecięta. Śladów kul na młodych krzewach rosnących 

w parku przy siatce nie stwierdzono. Wacława Szlacheta, 

zgodnie z zeznaniem złożonym w dniu 28 maja 1948 r. 

zapodała, iż w dniu 5 sierpnia 1944 r. przed godziną 

10.00 w grupie ponad 500 mieszkańców domu nr 129 przy ul. 

Wolskiej (domu Hankiewicza), została przez żandarmerię 

niemiecką doprowadzona pod siatkę Parku Sowińskiego. Idąc, 

widziała trzy karabiny maszynowe ustawione na podstawach, 

na przeciwległym chodniku przy ul. Wolskiej. Jeden stał na 

rogu ul. Wolskiej i Ordona, drugi na ul. Wolskiej przy domu 

Hankiewicza, w odległości około 5 m od pierwszego, przy 

drzewie, trzeci dalej w kierunku ul. Prądzyńskiego, miejsca 

określić nie umie. W chwili, gdy Niemcy zaczęli strzelać do 

grupy z wyżej opisanych karabinów maszynowych, upadła, nie 

będąc ranną. Okazuje miejsce przy bramie parku, gdzie upadła. 

Leżąc, nie widziała nowych grup ludności doprowadzanych na 

rozstrzelanie. Sędzia stwierdziła, iż z miejsca, gdzie Wacława 

Szlacheta leżała twarzą do ziemi, nie można było widzieć 

mordów dokonywanych przy siatce bliżej ul. Elekcyjnej. 

Edward Kucharski, Apolonia Żabicka, Wacława Gałka i Zofia 

Bekier zapodają zgodnie z zeznaniami złożonymi przez 

Edwarda Kucharskiego 6 marca 1946 r., Apolonię Żabicką 21 

lutego 1946 r., Wacławę Gałkę 25 marca 1946 r. i Zofię Bekier 

9 marca 1946 r. W grupie około 400 mieszkańców domu przy 

ul. Elekcyjnej 1/3 (Wolskiej 132) w dniu 5 sierpnia 1944 r. 

około godziny 10.00 zostali wyprowadzeni przez żandarmerię, 

SS-manów i Ukraińców furtką od strony ul. Elekcyjnej 

oznaczonej na szkicu literą F. Grupę wyprowadzono na ul. 

Wolską i wszystkich razem – mężczyzn, kobiety i dzieci – 

stłoczono przy siatce Parku Sowińskiego na przestrzeni od 

rogu ul. Elekcyjnej do drzew za krzyżem kamiennym. Wszyscy 

widzieli, iż od krzyża do bramy Parku Sowińskiego leżały 

zwłoki ludności cywilnej. Edward Kucharski wskazuje 

miejsce, gdzie widział wtedy karabiny maszynowe ustawione 

na podstawach. Jeden stał na rogu ul. Ordona i Wolskiej 

w miejscu oznaczonym na szkicu literami KM „D”, drugi na 

placu przy ul. Elekcyjnej 2, obok rogu budynku przy ul. 

Wolskiej 130, w miejscu oznaczonym na szkicu literą KM „B”  
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Do zacierania śladów ludobójstwa Niemcy utworzyli 

specjalny oddział Verbrennungskommando Warschau 

złożony z polskich zakładników. Robotnicy układali ciała 

pomordowanych w stosy, a następnie polewali benzyną i 

podpalali. Jeden z członków oddziału, Franciszek Zasada, 

złożył wstrząsające zeznania w tej sprawie (Rys. 5). 

 

Rys. 4. Szkic terenu dołączony do omawianego protokołu 
oględzin miejsca zbrodni [6]. 

 

Rys. 5. Fotokopia pierwszej strony przesłuchania członka 
Verbrennungskommando Warschau. Franciszka Zasady. przed 
Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w 
Warszawie w dniu 23 maja 1947 r. [7]. 

Poniżej tekst zeznania świadka Franciszka Zasady. 

Z tych karabinów maszynowych mordowano grupę 

przyprowadzoną z domu magistrackiego. Świadkowie okazują 

miejsca, gdzie upadli nie będąc rannymi, z wyjątkiem Zofii 

Bekier, która otrzymała postrzał w biodro. Aleksandra 

Matysiak zgodnie z zeznaniem złożonym w dniu 17 stycznia 

1946 r. zeznała, iż w dniu 5 sierpnia 1944 r. około 10.00, gdy 

palił się dom magistracki przy ul. Elekcyjnej 1/3 (Wolska 132), 

została przez SS-manów i Ukraińców doprowadzona w grupie 

około 80 mieszkańców domu przy ul. Elekcyjnej 8 na chodnik 

położony przy domu magistrackim na rogu Elekcyjnej 

i Wolskiej. Gdy przyszła, przy ścianie domu magistrackiego na 

chodniku, na odcinku od rogu domu, od strony ul. Wolskiej 

wzdłuż domu na przestrzeni oznaczonej na szkicu literami X, 

Y, leżały już zwłoki, pośród których rozpoznała zwłoki kilku 

osób znanych [jej] z widzenia lokatorów domów nr 4 i 6 przy 

ul. Elekcyjnej. Domy nr 4 i 6 przy ul. Elekcyjnej miały mniej 

więcej taką samą wielkość jak dom nr 8, zatem mieszkańców 

mogło być do 150 osób. Sędzia stwierdziła, iż na ścianie domu 

nr 1/3 przy ul. Elekcyjnej znajdują się gdzieniegdzie ślady kul. 

Edward Kucharski zapodał, iż tego samego dnia mężczyźni 

z grupy zatrudnionej przy paleniu zwłok, znosząc ciała, zabrali 

go i zanieśli do Parku Sowińskiego, na skwerek oznaczony na 

szkicu literą S I. Uważając, by Niemcy nie zauważyli, iż żyje, 

przyłączył się do grupy i razem znosił trupy z miejsc mordu 

przy parku, z ul. Wolskiej na odcinku od bramy parku do rogu 

ul. Wolskiej oraz z ul. Elekcyjnej sprzed domu magistrackiego. 

Gdy zaczął znosić zwłoki, zobaczył, iż pod siatką parku na ul. 

Wolskiej zwłoki leżały warstwami, sięgały aż na jezdnię. 

Zwłok mogło być ponad 1500. Wszyscy obecni świadkowie 

oświadczają zgodnie, iż po wstaniu wieczorem w dniu 

5 sierpnia 1944 r. widzieli, iż zwłoki leżały przy siatce Parku 

Sowińskiego na ul. Wolskiej. Zwłoki układano na skwerku 

w Parku Sowińskiego oznaczonym na szkicu literami S I i S II. 

Na skwerkach palono zwłoki na dwóch paleniskach. Sędzia 

stwierdziła, iż na obu wyżej wymienionych skwerkach grunt 

jest dotychczas ciemniejszy i, że w toku ekshumacji z 31 lipca 

– 2 sierpnia 1946 (protokół ekshumacji z 31 lipca i 1, 

2 sierpnia 1946 r.) na tych skwerkach zostały rozkopane dwie 

mogiły i wyjęto prochy oraz niedopalone kości. Edward 

Kucharski zapodaje, iż ponadto kilka zwłok na rozkaz 

żołnierzy niemieckich robotnicy wrzucili do ustępu w parku 

(oznaczonego na szkicu literą V) a około 30 zwłok do piwnic 

płonącego domu magistrackiego. Wezwani okazali wał w głębi 

Parku oznaczony na szkicu literą W, skąd – według zeznania 

złożonego w dniu 8 marca 1946 r. przez nieżyjącą obecnie 

Janinę Słupczyńską – miała ona obserwować egzekucję. Sędzia 

stwierdziła, iż z wału (oznaczonego na szkicu literą W) nie 

można było widzieć dokładnie miejsca mordów ani tego, co się 

działo na skwerku, z uwagi na to, iż widoczność zasłaniały 

drzewa. Odnośnie mogiły w głębi parku, oznaczonej na szkicu 

cyfrą 4 dopisaną w protokole ekshumacyjnym z dnia 21 lipca 

1946 r., świadkowie nie umieją podać bliższych wiadomości. 

Świadek Kucharski oświadcza, iż zwłok z ulicy Wolskiej 

i Elekcyjnej tam nie znosił, powtarza pogłoskę, iż mieli tam 

być rozstrzelani mieszkańcy z okolicznych domów złapani 

przez Niemców na cmentarzu prawosławnym w czasie 

ucieczki. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zał. szkic sytuacyjny 

Członek Okręgowej Komisji 

Sędzia Grodzki 

(Halina Wereńko) 
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Protokół przesłuchania świadka 

Warszawa, 23 maja 1947 r. Członek Okręgowej Komisji 

Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, p.o. sędzia Halina 

Wereńko, działając na mocy Dekretu z dnia 10 listopada 1945 

r. o Głównej i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni 

Niemieckich w Polsce (Dz.U. RP, nr 51, poz. 293) przesłuchała 

niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań oraz o treści art. 107 i 115 kpk – poczem 

świadek zeznał, co następuje: 

Imię i nazwisko Franciszek Zasada 

Imiona rodziców Franciszek i Antonina z d. Sochańska 

Data urodzenia 10 sierpnia 1898 r. w Warszawie 

Wyznanie rzym[sko]kat[olickie] 

Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Tyszkiewicza 30 m. 3 

Wykształcenie cztery klasy gimnazjum 

Zawód ekspedytor Miejskich Zakładów 

 Komunikacyjnych w Warszawie 

Od lipca 1940 r. byłem poszukiwany przez władze 

niemieckie za przynależność do Korpusu Ochrony Polskości 

i [ukrywałem się], używając fałszywych dokumentów na 

nazwisko Zaremba. W czasie powstania warszawskiego 

wziąłem udział w akcji, bijąc się na barykadach przy ulicach 

Młynarska i Górczewska. 

W dniu 3 sierpnia 1944 r., gdy usiłowałem przedostać się do 

rodziny mieszkającej przy ul. Wolskiej 49, zatrzymał mnie 

żołnierz z Wehrmachtu. Wydał rozkaz, by podnieść ręce do 

góry, następnie, po przeprowadzeniu rewizji osobistej 

i sprawdzeniu moich dokumentów, odprowadził mnie na ul. 

Sokołowską do dawnych zakładów Glassa, gdzie nad drzwiami 

znajdował się napis w języku niemieckim „Rosyjski obóz 

jeńców wojennych”. Później zorientowałem się, iż zarówno 

obóz przejściowy dla ludności cywilnej w kościele św. 

Wojciecha, jak i dom przy ul. Sokołowskiej znajdują się pod 

kontrolą gestapo warszawskiego, że gestapowcy oraz zarząd 

Pawiaka mieszkają na plebanii kościoła naprzeciwko byłych 

zakładów Glassa. W czasie doprowadzania mnie na 

Sokołowską z wylotów ulic Bema, Skierniewickiej, 

Górczewskiej i Płockiej żandarmeria doprowadziła grupami 

mężczyzn, w sumie około 5000.  

Zostali ustawieni czwórkami, oficer gestapo sprawdził 

dokumenty, mnie po powtórnym sprawdzeniu dokumentów 

dołączono także do tej grupy. Nieco później udało mi się 

odłączyć od niej, dowiedziałem się też, iż tych mężczyzn 

zabrano na roboty pod Modlin. Ja ukryłem się przy ul. 

Moczydło 30, w domu zajętym przez grupę pancerną „Herman 

Göring”. Grupa ta prowadziła akcję w terenie, widziałem, jak 

wieczorem żołnierze wracali obciążeni łupami.  

Nocą z 6 na 7 sierpnia 1944 r. artyleria niemiecka okopała 

się na polu między ul. Górczewską i Moczydło. Rano 

7 sierpnia 1944 r. oddział z dywizji „Herman Göring” wyjechał 

z Warszawy, a do naszego domu po jego odejściu przybył 

oddział żandarmerii, wołając raus i strzelając na oślep. 

Popędzono ludność pod kościół św. Wojciecha, tu rozdzielono 

mężczyzn, których skierowano do dawnych zakładów Glassa 

przy Sokołowskiej i kobiety, które zaprowadzono do kościoła. 

Gdy znalazłem się koło domu przy Sokołowskiej, zastałem tam 

już wielu innych mężczyzn. Widziałem, jak gestapowcy 

i żandarmi kręcili się w tłumie, wybierali po 25 mężczyzn na 

oko, ładowali na samochody, które odjeżdżały, a po kilku 

minutach wracały próżne. Ile samochodów tak odesłano, nie 

zauważyłem. Mężczyzn posiadających dowody zatrudnienia 

w firmach niemieckich, mnie w tej liczbie, gestapo skierowało 

na trzecie piętro budynku. Razem ze mną znalazła się grupa 50 

mężczyzn. Między innymi byli tam: Jakubowski, obecnie 

sekretarz czy przewodniczący Związku Pracowników 

Tytoniowych (adres obecny ul. Ogrodowa 39 dzielnica PPS) 

i Tomasz Rozental zatrudniony obecnie w MZK, Młynarska 2. 

Zamknięto nas w pokoju, a obok zamknięto drugą taką samą 

grupę 50 osób. Później dowiedziałem się iż był w tej drugiej 

grupie między innymi Miniewski. 

Część innych mężczyzn pomieszczono na pierwszym 

i drugim piętrze, a potem popędzono na Dworzec Zachodni. 

Z obu grup zamkniętych na trzecim piętrze utworzono 

komando do palenia zwłok. Komisarzem jego był oficer 

gestapo Neuman (miał na ramieniu jedną gwiazdkę), 

pochodzący z Berlina. Zaraz 7 sierpnia rano wyprowadzono 

nasze grupy na podwórze, kazano się rozebrać, a ubranych 

tylko w spodnie popędzono ulicą Sokołowską do Wolskiej, 

zatrudniając przy paleniu zwłok. Razem z moją grupą paliłem 

zwłoki w następujących miejscach: 

Przy Wolskiej po stronie nieparzystej, nr 21 w podwórzu, 

zastaliśmy zwłoki około 100 mężczyzn rozstrzelanych. Zwłoki 

spaliliśmy na miejscu. W składzie narzędzi maszyn rolniczych 

przy ul. Wolskiej 85 zastaliśmy około 300 zwłok w sutannach 

oraz około 80 w ubraniach cywilnych. Wszyscy byli 

zastrzeleni. Zwłoki spaliliśmy na miejscu. 

Po tej samej stronie co skład narzędzi rolniczych parę 

domów dalej, przy ul. Wolskiej 83, zastaliśmy około 50 zwłok 

zastrzelonych mężczyzn. Wiele ciał miało pozakładane 

opatrunki. 

Przy ul. Wolskiej 60, w fabryce makaronów, na środku 

podwórza zastaliśmy stos zwłok wysokości około dwa metry, 

długości około 20 m, szerokości około 15 m. Były to 

w większości zwłoki mężczyzn, częściowo tylko kobiet 

i dzieci. Przy paleniu stosu pracowaliśmy wiele godzin. Sądząc 

na oko mogło być tam ponad 2 000 zwłok.  

W czasie, gdy paliliśmy zwłoki, gestapowiec mający trzy 

gwiazdki na kołnierzu, blondyn o śniadej twarzy, średniego 

wzrostu (nazwiska nie znam) doprowadził z ulicy kilku 

mężczyzn ubranych po cywilnemu i natychmiast ich 

rozstrzelał. Zwłoki spaliliśmy razem. 
Na rogu ulicy Płockiej kazano naszej grupie usiąść, po 

czym jeden z gestapowców przemówił do nas, iż darowuje się 
nam życie za pracę przy paleniu zwłok. Następnie posłał 
sześciu ludzi po żywność do okolicznych domów. Po 
przyniesieniu żywności wróciliśmy na ul. Sokołowską. Tu 
znów dano nam 50 bochenków chleba, 50 paczek papierosów 
i kawę. W nocy słychać było salwy wystrzałów. Nazajutrz, po 
zebraniu nas na podwórzu, ogłoszono, iż znalezione przy 
zwłokach złoto należy oddawać Niemcom, oraz że należy 
meldować, gdy znajdzie się w piwnicy żywego człowieka. 
W obu wypadkach za niewykonanie rozkazu grozi kara 
śmierci. Po przemówieniu popędzono nas do palenia zwłok. 

Przybyliśmy do fabryki „Ursus” dużą bramą od strony ul. 
Wolskiej. Podwórze, poczynając od bramy aż po wnękę idącą 
do ul. Skierniewickiej, było zasłane zwłokami mężczyzn, 
kobiet i dzieci. Mogło być około 5 000. Pracowaliśmy przy 
paleniu zwłok cały dzień. Na środku dużego podwórza od 
strony ul. Wolskiej urządziliśmy palenisko. Na ziemi 
układaliśmy belki, na nich zwłoki, które okładaliśmy deskami, 
by znów ułożyć warstwę trupów. Następnie oblewaliśmy stos 
płynem palnym, który Niemcy dawali nam w bańkach 20-
litrowych. Jaki to był płyn, nie wiem, na bańkach nie było 
napisów. Znacznie później widziałem na palenisku resztki 
kości i czaszek. Czy ktoś zabrał te prochy, nie wiem. 

Wieczorem przy ul. Wolskiej nr 47, 49 i 54 zebraliśmy 

mniejsze ilości zwłok. Z nr 47 około 100 zwłok, znad dołu 

z wodą z nr 49 – 3 zwłoki. Tego wieczoru dano nam środki 

opatrunkowe, mydło, ręczniki i bieliznę, wszystko zrabowane 

z sąsiednich domów. Poza tym pozwolono dwu ludziom 

gotować posiłek. Nazajutrz chodziliśmy po bramach ul. 

Wolskiej, zbierając mniejsze ilości zwłok. 

W dniu 9 sierpnia 1944 r. przybyliśmy do fabryki 

Franaszka. Na głównym podwórzu oraz z boku, od schronu aż 

do bramy, leżały tam zwłoki mężczyzn w liczbie na oko 6 000. 

Pracowaliśmy przy paleniu tych trupów cały dzień. Widziałem 

tam zwłoki tramwajarzy, strażników i policjantów. W schronie 

głównego budynku fabryki Franaszka Niemcy znaleźli 

kosztowności i drogie produkty jak sardynki, wódka itp. Dwie 

platformy z końmi wywoziły rzeczy. Neuman zabrał wtedy 

kolię wartości ponad 200 000 zł. Od tego czasu wiedzieliśmy, 

iż gestapowcy kradną na swoją rękę. 
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2.3. Dowody powstałe w wyniku ekshumacji 

Szczególnym świadectwem zbrodni są protokoły 

ekshumacyjne sporządzane po wojnie przez pracowników 

Polskiego Czerwonego Krzyża. W większości przypadków 

są one lakoniczne, zawierają podstawowe informacje o 

ekshumowanej osobie (opis odzieży, wygląd zwłok, 

odniesione rany itp.). Niejednokrotnie zdarza się, że ofiary 

egzekucji są anonimowe. Lektura dokumentów pozostawia 

wstrząsające wrażenie. Mówią one znacznie więcej o tym, 

co wydarzyło się na Woli w pierwszych dniach sierpnia 

1944 r., niż jakiekolwiek inne materiały. Ten pokaźny zbiór, 

na który składa się kilkadziesiąt teczek, opatrzonych 

inicjałami protokolantów, przechowywany jest w Archiwum 

Biura Informacji i Poszukiwań PCK. Dzięki danym 

zawartym w tych materiałach, dowiadujemy się, gdzie 

zginęła bądź została pochowana dana osoba. Dokumenty 

pozwalają również niejednokrotnie sprostować losy wielu 

warszawiaków. Przykładowy protokół z ekshumacji 

przedstawia Rys. 6. 

 

Rys. 6. Fotokopia protokołu z ekshumacji przeprowadzonej 30 
maja 1947 r. przy ul. Wolskiej 24 [8]. 

W ekshumacjach, obok rodzin i pracowników PCK, 

uczestniczyło wielu byłych żołnierzy AK, którzy w ten 

sposób pragnęli wypełnić swój ostatni obowiązek wobec 

poległych kolegów i koleżanek. Pracę jednej z ekip 

ekshumacyjnych przedstawia Rys. 7.  

Starano się za wszelką cenę ustalić personalia 

ekshumowanych osób. W tym celu spisywano wszelkie 

dane z krzyży, ustawionych na grobach jeszcze w czasie 

Powstania, wypytywano okoliczną ludność, szukano 

dokumentów, które mogły zachować się przy zwłokach. Nie 

zawsze jednak identyfikacja była możliwa. Dotyczyło to 

W dniu 10 sierpnia 1944 r. przybyliśmy do remizy MZK. 

Obok warsztatów głównych leżało tam około 300 zwłok. 

Następnie przeszliśmy na Wolską 29, do pałacu hr. 

Biernackiego. Tu w ogrodzie zastaliśmy około 600 zwłok, 

kobiet, dzieci i starców, w tym trzech księży, jak później 

słyszałem, oo. redemptorystów z ul. Karolkowej. Cztery czy 

pięć ciał leżało koło samego parkanu. Zwłoki spaliliśmy na 

miejscu. 

Na posesji przy Wolskiej 24, w miejscu, gdzie obecnie stoi 

skład desek, a gdzie dawniej była karuzela i sala tańca, 

zastaliśmy około 1 000 zwłok mężczyzn, kobiet i dzieci. 

Zwłoki spaliliśmy na miejscu, a nazajutrz szczątki zwieźliśmy 

do olbrzymiego leja po wybuchu bomby. Przy znoszeniu zwłok 

widziałem 5-6 zwłok świeżo zamordowanych mężczyzn. 

Zwłoki te także zwieźliśmy do dołu i zakopaliśmy na 

głębokości około 10 m. Następnie udaliśmy się do Szpitala św. 

Łazarza i tam na pierwszym podwórku, z całego terenu, z łóżek 

i nawet stołów operacyjnych, zebraliśmy około 5 000 zwłok. 

Zakładaliśmy paleniska trzy razy. Oprócz zwłok spalonych 

wiele zostało zakopanych. 

Ze Szpitala św. Łazarza przy Wolskiej udaliśmy się 

Karolkową do ul. Leszno, gdzie na rogu ul. Karolkowej 

i Leszno w fabryce znaleźliśmy około 42 zwłok kobiet 

i mężczyzn. Stamtąd udaliśmy się ul. Żytnią do Młynarskiej 

i na cmentarz ewangelicki. Na cmentarzu, ku tyłowi zwłaszcza, 

leżało bardzo wiele pojedynczych zwłok powstańców, 

Niemców i ludności cywilnej. Na ul. Wolskiej 6, na terenie 

fabryki pasów, znaleźliśmy na podwórzu i w ogrodzie około 

500 zwłok. Stąd udaliśmy się ul. Wolską za wiaduktem i po 

stronie parzystej wybieraliśmy zwłoki z każdego podwórza. 

W parku Sowińskiego zastaliśmy około 6 000 zwłok. Leżały 

jakby zwalone koło siatki parku od strony ul. Wolskiej, 

wysoko na około 1,40 m, długości około 25 m, szerokości 

około 25 m. Stosy po spaleniu układaliśmy na skwerku 

w parku. 

Z domu Hankiewicza naprzeciwko parku, z domów przy ul. 

Elekcyjnej i Ordona koledzy znieśli trupy do parku 

Sowińskiego. Sam nie chodziłem tam zbierać, więc nie wiem 

dokładnie ile ich było. Potem zbieraliśmy po 20-30 i 50 zwłok 

z podwórek przy ul. Ogrodowej, Lesznie i Solnej. 

W czasie palenia zwłok przy ul. Ogrodowej 43 czy 45 

Niemcy złapali dwóch mężczyzn lat 54 i lat 22, ojca i syna, 

i obu rozstrzelali. Na Elektoralnej 11 gestapowcy zabili 

w obecności Gutkowskiego osiem kobiet wyciągniętych 

z mieszkania. Z Elektoralnej 18 zabraliśmy 18 zwłok, 

z Ogrodowej 58 około 40 zwłok, z ul. Leszno 20 z podwórza 

około 100 zwłok, z Ogrodowej 5 czy 7 (dokładnie nie 

pamiętam) z podwórza około 30 zwłok kobiet i dzieci. Z ul. 

Górczewskiej 25 z podwórza, mieszkań, klatki schodowej 

i ogrodu około 200 zwłok. Z ul. Płockiej od numeru 31 do 26 

(szpitala Wolskiego) około 200 zwłok, w tym dużo rannych 

z chirurgii, z rękami i nogami w łupkach. Zbieraliśmy zwłoki 

ze schodów, korytarza i ulicy. Ze składu ryb Franc i Janc na 

placu koło Hali Mirowskiej i ul. Ciepłej około 40 zwłok, oraz 

z piwnic Hali Mirowskiej około 150 zwłok. Z ul. Wolskiej od 

numeru 102 do Elekcyjnej z każdego domu wybraliśmy po 

kilkanaście zwłok. Na ul. Przechodniej (numeru nie pamiętam) 

wybraliśmy około 20 zwłok kobiet i dzieci.  

W dniu 2 września 1944 r., gdy poddała się Starówka, 

kazano nam umyć kubły i nosić wodę do kościoła dla 

ewakuowanej ludności Starówki. 

W dniu 4 września 1944 r. razem z Gutkowskim 

Mieczysławem, zam. przed powstaniem przy ul. Krochmalnej 

90 (obecnego adresu nie znam), zostaliśmy wywiezieni do 

Pruszkowa przez gestapowca, którego nazwiska nie znam, za 

18 rubli w złocie, znalezione w czasie palenia zwłok. 

Na tym protokół zakończono i odczyt 

      (Franciszek Zasada) 

Członek Okręgowej Komisji 

p.o. Sędzia (Halina Wereńko)  
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zwłaszcza masowych ekshumacji, przeprowadzanych na 

Woli, gdzie Niemcy dla zatarcia śladów palili zwłoki. 

Wśród prochów znajdowano osobiste przedmioty 

pomordowanych: klucze, metalowe sprzączki itp. (Rys. 8).   

 

Rys. 7. Warszawa, lata powojenne. Ekipa Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy pracach ekshumacyjnych [9]. 

 

Rys. 8. Klucze i inne drobne metalowe przedmioty znalezione 
po wojnie w popiele w rejonie ul. Kolskiej. Fot. Józef Jerzy 
Karpiński „Jerzy” [10]. 

Szczątki pomordowanych na Woli spoczęły w 

zbiorowych mogiłach na Cmentarzu Powstańców Warszawy 

przy ul. Wolskiej. Większość z nich pochowano 

bezimiennie. Jeden z takich pochówków przedstawia Rys. 9. 

Należy wspomnieć również o pokaźnym zbiorze 

wizualno-dźwiękowych relacji (ok. 3500 osób) zebranych 

przez Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach 

projektu „Archiwum Historii Mówionej”. Wśród nagrań 

znajdują się relacje świadków zagłady Woli. Wszystkie 

zgromadzone relacje są dostępne w formie tekstowej na 

stronie internetowej Muzeum [11]. 

3. PUBLIKACJE 

Bezcenny materiał zgromadzony przez Główną Komisję 

Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce stał się podstawą do 

wydania kilku wartościowych prac źródłowych 

poświęconych zbrodniom niemieckim w Powstaniu 

Warszawskim, w których nie mogło zabraknąć zagłady 

Woli. Na początku lat 60. ukazał się cenny zbiór Zbrodnie 

okupanta w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 r., w 

którym jeden z podrozdziałów, zawierający 20 protokołów 

przesłuchań świadków, dotyczy zagłady Woli [12]. W latach 

70. ukazała się kilkutomowa publikacja źródłowa Ludność 

cywilna w Powstaniu Warszawskim pod redakcją prof. 

Czesława Madajczyka z Instytutu Historii PAN. Od strony 

dokumentalnej była plonem ogłoszonego w 1966 r. 

ogólnopolskiego apelu o przekazywanie relacji, 

pamiętników i dokumentów z okresu Powstania. W 

pierwszej części pierwszego tomu pierwszego  [13] znalazł 

się rozdział poświęcony zagładzie Woli. Zawiera on blisko 

20 dokumentów, z czego jedynie siedem to relacje i 

fragmenty wspomnień nadesłanych na apel. Pozostałe 

stanowią zeznania świadków składane po wojnie przed 

Warszawską Komisją Badania Zbrodni Niemieckich.  

 

Rys. 9. Rok 1946. Tablice nagrobne na tzw. kurhanie na 
Cmentarzu Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej 
informujące o złożeniu „Prochów męczenników polskich 
zamordowanych i spalonych przez Niemców w sierpniu 1944 
r.” m.in. na terenie Szpitala Wolskiego, w Parku Sowińskiego 
oraz przy ul. Okopowej i Wolskiej 60 i 124. Fot. Wacław 
Matejczuk [14].  

Obecnie popularyzowaniem świadectw zbrodni z okresu 

II wojny światowej zajmuje się Instytut Pileckiego 

(Instytucja powstała w 2018 r. z połączenia Ośrodka Badań 

nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz Instytutu 

Solidarności i Męstwa). W 2017 r. w ramach serii „Zapisy 

Terroru” wyszedł tom poświęcony zbrodniom na Woli [15]. 

Zamieszczone w książce relacje to ponad 70 zeznań 

świadków złożonych przed Warszawską Komisją Badania 
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Zbrodni Niemieckich. Transkrypcje ich zostały 

udostępnione w dwóch wersjach językowych (polskiej i 

angielskiej) w internetowej bazie świadectw 

(ZapisyTerroru.pl) wraz ze zdigitalizowanymi kopiami 

oryginalnych dokumentów.  

Wartościowy materiał faktograficzny prezentuje również 

literatura pamiętnikarska i wspomnieniowa, pisana przez 

świadków i uczestników wydarzeń. Jedną z bardziej 

wstrząsających pozycji są wspomnienia Tadeusza 

Klimaszewskiego członka tzw. Verbrennungskommando 

Warschau, oddziału utworzonego przez Niemców z polskich 

zakładników do zacierania śladów ludobójstwa. Jego 

wspomnienia ukazały się w formie książkowej po raz 

pierwszy w roku 1959 (por. Rys. 10). W latach następnych 

były kilkakrotnie wznawiane, również w językach obcych. 

 

Rys. 10. Okładka pierwszego wydania wspomnień Tadeusza 
Klimaszewskigo [16]. 

Pozycją godną uwagi są również wspomnienia i zapiski 

dr. Zbigniewa Woźniewskiego ze Szpitala Wolskiego [17]. 

Kilka lat temu ukazały się również poruszające 

wspomnienia Anny Danuty Sławińskiej „Przeżyłam to. 

Wola 1944” [18]. Autorka w pierwszych dniach sierpnia 

1944 r. znalazła się w Szpitalu św. Stanisława na Woli jako 

sanitariuszka AK. Obok nadludzkiego wysiłku i heroizmu 

polskiego personelu szpitalnego, ratującego pacjentów i 

przygodnych uciekinierów, pokazała katów, których 

działania obserwowała z bliska.  

Na uwagę zasługują również liczne publikacje napisane 

w formie przewodników. Jedna z nich, która ukazała się z 

serii „Warszawskie Termopile 1944” to popularno-

historyczny przewodnik po powstańczej Woli [19], inna – to 

znakomita publikacja GKBZpNP-IPN opracowana na 

podstawie bogatego materiału źródłowego, będąca rejestrem 

miejsc zbrodni popełnionych w Powstaniu na terenie całej 

Warszawy [20]. 

W ostatnich latach temat rzezi Woli wrócił do przestrzeni 

publicznej. Stało się to za sprawą m.in. książki Piotra 

Gursztyna „Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona” [21]. 

Książka, która ma charakter bardziej popularny niż 

naukowy, odegrała ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o 

zagładzie Woli. Ważnym wydarzeniem była też 

międzynarodowa konferencja naukowa „Wola 1944. 

Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa” 

zorganizowana w 2016 r. przez Ośrodek Badań nad 

Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Kluczowym 

zagadnieniem dyskutowanym na konferencji stała się 

kwalifikacja prawna zbrodni popełnionej na Woli w 1944 r. 

Materiały z konferencji ukazały się w tym roku w formie 

publikacji [22].  

4. POSTULATY BADAWCZE 

Temat rzezi Woli wciąż jest niedostatecznie opracowany. 

Tak naprawdę jesteśmy na początku drogi badawczej. 

Podstawowym zadaniem stojącym przed historykami jest 

określenie liczby osób zamordowanych na Woli. Kiedy 

sięgniemy do literatury przedmiotu natrafimy na ogromne 

rozbieżności i przybliżenia. Taki stan rzeczy zainspirował 

Muzeum Powstania Warszawskiego do zajęcia się tym 

problemem. Chcemy przywrócić pamięć o mieszkańcach 

Warszawy, którzy zginęli lub zaginęli bez wieści w trakcie i 

po upadku Powstania. Parafrazując słowa Zbigniewa 

Herberta, chcemy zawołać ofiary po imieniu, przywracając 

im nazwiska. Od kilku lat Muzeum prowadzi intensywne i 

szeroko zakrojone kwerendy w archiwach i instytucjach 

kościelnych, gromadzi ankiety osobowe (zgłoszenie osoby 

poległej, zmarłej, zaginionej) celem ustalenia nazwisk 

cywilnych ofiar Powstania. Najobszerniejszym źródłem, z 

którego korzystamy jest zasób Biura Informacji i 

Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża (protokoły 

ekshumacyjne, karty poszukiwawcze). W archiwum PCK 

przeszukanych zostało ponad 2,5 tys. szuflad, co stanowi ok. 

3-4 mln kart. Na dzień dzisiejszy udało się ustalić nazwiska 

ponad 53 tys. osób; ponad 10 tys. z nich to pomordowani 

mieszkańcy Woli. Baza cywilnych ofiar Powstania, stale 

weryfikowana i uzupełniana, dostępna jest na stronie 

internetowej Muzeum [23]. Jest ona największym 

dostępnym zbiorem danych osób, które zginęły w Powstaniu 

Warszawskim. Mamy świadomość, że pełnej liczby 

cywilnych ofiar Powstania, w tym również rzezi Woli, nie 

da się ustalić ze względu na fragmentaryczność zachowanej 

dokumentacji, ale długofalowe i wielokierunkowe badania 

pozwolą ją uściślić.  

Od czerwca 2016 r. warszawiacy mają możliwość 

odwiedzenia przygotowanej przez MPW w Parku 

Powstańców Warszawy na warszawskiej Woli wystawy 

plenerowej pt. „Zachowajmy ich w pamięci”, poświęconej 

cywilnym ofiarom Powstania. Na 93 białych słupach 

widnieją ustalone nazwiska cywilów poległych, zmarłych 

lub zaginionych w Powstaniu – duża część z nich to ofiary 

Rzezi Woli (Rys. 11).  
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Rys. 11. Wystawa w Parku Powstańców Warszawy na Woli pt. 
„Zachowajmy ich w pamięci”, poświęcona cywilnym ofiarom 
Powstania Warszawskiego [24]. 

Aby zrozumieć i właściwie opisać „Rzeź Woli” 

niezbędna jest publikacja pokazująca to wydarzenie oczami 

wroga. Niestety takiej pozycji brakuje. Jest wprawdzie 

książka Tadeusza Sawickiego [25, 26] dotycząca sił 

niemieckich pacyfikujących Powstanie, która jednak tylko 

częściowo wypełnia tę lukę. Niezbędne jest 

przeprowadzenie dogłębnych kwerend w archiwach 

niemieckich. Kilka lat temu pracownicy Muzeum Powstania 

Warszawskiego
2
 przeprowadzili kwerendy w archiwach 

niemieckich (Bundesarchiv Koblenz, Bundesarchiv 

Ludwigsburg, Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg/ 

Breisgau) pod kątem dokumentów dotyczących Powstania 

Warszawskiego. Wśród pozyskanych materiałów znalazły 

się m.in. dokumenty ze śledztw prowadzonych przez 

niemieckie sądy przeciwko osobom podejrzanym o zbrodnie 

popełnione w Powstaniu Warszawskim (m.in. przesłuchania 

świadków i oskarżonych, jak również korespondencja 

Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z instytucjami niemieckimi, m.in. Centralnym 

Urzędem Administracyjnym Sądownictwa Krajowego w 

Ludwigsburgu). Niedawno w wyniku kwerend 

prowadzonych w Szlezwiku przez Instytut Pileckiego 

zostały odnalezione dokumenty źródłowe ze śledztwa z 

1967 r. w sprawie Woli i Heinza Reinefartha, 

odpowiedzialnego za pacyfikację dzielnicy. Są to m.in. 

fotografie, listy, pełne stenogramy przesłuchań Reinefartha i 

jego żołnierzy. Dokumentów istotnych dla historii Rzezi 

Woli, a nie wykorzystywanych przez badaczy, jest dużo 

więcej. Należy do nich dotrzeć i wydać w formie publikacji 

źródłowej.   

Niedopuszczalnym zaniedbaniem jest również brak 

monografii III Obwodu AK Wola, na terenie którego 

rozegrały się te dramatyczne wydarzenia. Zaległość tę stara 

się narobić Marek Strok, historyk-amator i pasjonat 

Powstania Warszawskiego, który przygotowuje publikację 

dotyczącą konspiracyjnych i powstańczych losów Woli. 

                                                           
2 Kilka lat temu pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego podjęli 

próbę dotarcia do żołnierzy niemieckich, którzy brali udział w pacyfikacji 
Powstania. Udało się przeprowadzić wywiady z trzema osobami: Belgiem 

Mathiasem Schenkiem oraz dwoma żołnierzami Wehrmachtu – Ludwigiem 

Kerstiensem i Josefem Mackiem. Na szczególną uwagę zasługują 
wstrząsające wspomnienia Mathiasa Schenka, który w Powstaniu walczył 

jako saper, czasowo przydzielony do złożonej z kryminalistów formacji 

Dirlewangera. Opowiada on m.in. o zbrodniach popełnionych na Woli w 
pierwszych dniach sierpnia 1944 r. Relację tę można odsłuchać na 

ekspozycji muzealnej w sali poświęconej Niemcom. Była ona również 

prezentowana na wystawie czasowej w Berlinie. 

Prowadzi on również żmudne prace nad zebraniem nazwisk 

mieszkańców Woli.  

Nadal też istnieje potrzeba napisania pełnej i rzetelnej 

syntezy „Rzezi Woli”. Bez spełnienia jednak powyższych 

postulatów badawczych kolejne publikacje poświęcone 

temu wydarzeniu będą ułomne i w warstwie faktograficznej 

nie wykroczą poza ustalenia poczynione w 

dotychczasowych opracowaniach. Rzeź Woli to również 

ciekawy temat do prowadzenia badań socjologicznych. 

Przed badaczami stoją więc ogromne wyzwania i zadania do 

wykonania. Jedynie długofalowe i wielokierunkowe badania 

pozwolą nadrobić lata zaniedbań. 
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Abstract 

In the introduction, the author distinguishes between 
knowledge of the past and (social) memory of the past. The 
first is knowledge of facts related to a given event; 
knowledge may be incomplete (untrue), it can be relatively 
easily corrected. Social memory of a event is an emotionally 
marked image that is an important way of experiencing the 
individual. 

Genocide Wola 44 - is a special (rare) case of non-
articulated (poorly articulated) memory. In the paper I 
analyze this phenomenon and point to two basic reasons for 
this. The first is the inability of semantic independence of 
Genocide Wola 44  from the Warsaw Uprising 44, the 
second is the traumatic nature of this event, which is still 
insurmountable. It blocks the discourse on this subject. 

In conclusion, I discuss the consequences of this state of 
affairs for the functioning of the memory of Genocide Wola 
44  in the social space: as an event about which memory is 
not fully articulated, commemorative initiatives should be 
stimulated by „knowledge guards” (scientists, politicians), 
because wide public opinion has little to decide on these 
issues 

Keywords - Genocide Wola 44, History, Non-articulated 
Memory, Social Memory. 

Streszczenie 
W części wstępnej charakteryzuję dwa różne, a często 

utożsamiane ze sobą pojęcia: wiedzę o przeszłości i 
(społeczną) pamięć przeszłości. Pierwsza to znajomość 
faktów związanych z danym wydarzenie, wiedza może być 
niekompletna (nieprawdziwa), może być stosunkowo łatwo 
korygowana. Pamięć społeczna o wydarzeniu to 
emocjonalnie nacechowany jego obraz stanowiący istotny 
sposób doświadczenia jednostki. 

Rzeź Woli - to szczególny (rzadko spotykany) przypadek 
pamięci niewyartykułowanej (słabo wyartykułowanej). W 
referacie analizuję to zjawisko. Wskazuję na dwie 
podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza to 
niemożność semantycznego uniezależnienia się Rzezi Woli 
od Powstania Warszawskiego, druga to traumatyczność do 
dziś nieprzezwyciężona, która blokuje dyskurs na ten temat. 

 W zakończeniu omawiam konsekwencje takiego stanu 
rzeczy dla funkcjonowania pamięci o Rzezi Woli w 
przestrzeni społecznej; jako wydarzenie, o którym pamięć 
nie jest w pełni wyartykułowana, inicjatywy upamiętniające 
i obrachunkowe stymulowane winny być przez strażników 
wiedzy (naukowców, polityków), szeroka opinia publiczna, 
podmiot pamięci społecznej, ma bowiem mało w tych 
kwestiach do powiedzenia. 

Słowa kluczowe – Historia, pamięć niewyartykułowana, 
pamięć społeczna, Rzeź Woli. 

1. WIEDZA O PRZESZŁOŚCI A PAMIĘĆ 

PRZESZŁOŚCI 

Rzeź mieszkańców stołecznej Woli trwała od 5 do 7 

sierpnia 1944 r. W masowych egzekucjach zginęło – według 

różnych szacunków – od 40 do 60 tys. mieszkańców 

                                                           
Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk 

dzielnicy. Ludność była rozstrzeliwana, a ciała zabitych 

palono. Eksterminacja na dużą skalę zakończyła się 7 

sierpnia, jednak w mniejszym stopniu trwała aż do 12 

sierpnia, kiedy gen. Erich von dem Bach-Zelewski wydał 

zakaz mordowania ludności cywilnej.  Rzeź Woli jest jedną 

z największych zbrodni ludobójstwa w wieku XX. Mimo to 

wydarzenie to słabo funkcjonuje w potocznej pamięci 

społeczeństwa polskiego, jest rzadkim przypadkiem pamięci 

niewyartykułowanej. W artykule próbuję wskazać na 

przyczyny takiego stanu rzeczy, a także zanalizować jego 

konsekwencje dla współczesnych praktyk upamiętniających 

(polityki historycznej).  

By uniknąć nieporozumień zacznę jednak od kilku 

wyjaśnień w kwestii różnic pomiędzy pamięcią (o pewnych 

wydarzeniach z przeszłości) i wiedzą (o pewnych 

wydarzeniach z przeszłości). Zagadnienia te badali m.in. 

Nina Assodorobraj-Kula [1], Barbara Szacka [2] oraz 

Andrzej Szpocinski [3] i Piotr Tadeusz Kwiatkowski [4]. 

Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych różnic 

między pamięcią i wiedzą. 

1. Historia (w znaczeniu rerum gaestarum) jest tworzona 

przez historyków zgodnie z obowiązującymi w tej 

dyscyplinie regułami pozyskiwania wiedzy.  

 

...Historia (w znaczeniu rerum gaestarum) jest tworzona przez 
historyków... 

Pamięć społeczna tworzy się natomiast żywiołowo jako 

efekt rozprzestrzeniania się i przyswajania informacji w 

procesach komunikacji. Posiłkując się terminologią Jana 

Assmana [5] można by powiedzieć, że jest to proces 

przechodzenia od pamięci komunikacyjnej do pamięci 

kulturowej. Źródłami informacji o wydarzeniach mogą być 

zarówno opracowania naukowe i popularno-naukowe jak i 

różnego rodzaju relacje osób, z którymi się spotykamy, przy 

czym za najcenniejsze uznaje się relacje bezpośrednich 

świadków wydarzeń [6]. 

2. Podstawowym celem badań historyków jest dążenie do 

prawdy historycznej. Podstawowe funkcje pamięci 

RZEŹ WOLI W PAMIĘCI SPOŁECZNEJ 
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społecznej, to podtrzymywanie zasobu wartości istotnych z 

punktu widzenia wspólnoty (funkcje integracyjne) oraz 

zasobu symboli umożliwiających wspólnotowe budowanie 

tożsamości. 

3. Nie znaczy to, że historia-nauka nie pełni funkcji 

integracyjnych. Pełni je zwłaszcza wtedy, gdy w 

społecznym obiegu wycieka z murów uczelni i instytutów 

na ulice i place, do zwykłych zjadaczy chleba. Nie znaczy to 

też, że pamięć społeczna może w dłuższym okresie bazować 

na fałszu. Interpretacja zdarzeń uznawana w potocznej 

świadomości za fałszywą nie pełni żadnych funkcji. Nie 

może stanowić uzasadnienia dla takich, czy innych decyzji. 

Nie pełni też funkcji integracyjnych, ani tożsamościowych.  

4. Wiedza o przeszłości jest zbiorem informacji o danym 

zdarzeniu, książkową erudycją, neutralną pod względem 

emocjonalnym. Z pamięcią o wydarzeniach historycznych 

mamy do czynienia wówczas, gdy stanowią one dla 

jednostek i grup źródło egzystencjalnie ważnych 

doświadczeń, to jest - są istotne przy podejmowaniu przez 

jednostki określonych działań. Pamięć jest silnie nasycona 

emocjami. 

5. Wiedza o przeszłych wydarzeniach i potoczna 

(społeczna) pamięć o nich mają inną strukturę. Fakty z 

przeszłości o tyle, o ile włączane są w obszar pamięci, 

funkcjonują jak znaki, czyli dwuelementowe konstrukcje 

składające się z nośnika (znaczący, signifiant) i 

symbolizowanej przezeń treści (znaczone, signifié). 

Znaczącym jest w tym wypadku nazwa zdarzenia, np. Rzeź 

Woli, Powstanie Warszawskie. Znaczonym - wartości - 

idee, wzory zachowań z  danym wydarzeniem wiązane. 

6. W obszarze wiedzy obowiązuje chronologia i 

przyczynowość, w obszarze pamięci powinowactwo 

wartości (idei, przekonań), które one symbolizują. Przykład: 

w obszarze wiedzy Bolesław Chrobry jakoś związany jest z 

Mieszkiem I (jest jego synem i następcą). W porządku 

pamięci potocznej, jako symbol siły państwa polskiego i 

sukcesów militarnych, będzie kojarzony z Władysławem 

Jagiełłą lub Stefanem Batorym.  Barbara Szacka korzystając 

z materiału empirycznego wykazała [7], że w pamięci 

społecznej funkcjonują syndromy tradycji zbudowane na 

powinowactwie wartości reprezentowanych przez 

wydarzenia i postacie, a nie na chronologii. 

2. RZEŹ WOLI JAKO PRZYPADEK PAMIĘCI 

NIEWYARTYKUŁOWANEJ 

O ile uwagi poczynione w punktach 1 - 3 należą do 

„żelaznego repertuaru” teoretycznych rozważań nad 

funkcjonowaniem pamięci społecznej, o tyle konstatacje z 

punktów 4 - 6 we współczesnych badaniach rzadko są 

opisywane. Wprowadzam je dlatego, bo stanowią dobre 

narzędzie pozwalające mi wyjaśnić przypadek 

„niewyartykułowanej pamięci” Rzezi Woli. 

W wymiarze faktograficznym (porządku wiedzy) Rzeź 

Woli jest elementem składowym szerszego wydarzenia, 

jakim było Powstanie Warszawskie. Rzeź Woli była zemstą 

Niemców za wybuch powstania. Była tez okazją do 

zniszczenia znienawidzonego przez nich miasta i jego 

mieszkańców. 

Generalny Gubernator Hans Frank w grudniu 1943 r. 

zapisał w swoim dzienniku (cytuję za Maciejem 

Żuczkowskim) „Mamy w tym kraju jeden punkt, z którego 

pochodzi wszystko zło: to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli 

Warszawy w Generalnym Gubernatorstwie, to nie 

mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. 

Warszawa jest i pozostaje ogniskiem zamętu, punktem, z 

którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju”. Z 

rozkazu Heinricha Himmlera: „każdego mieszkańca należy 

zabić (w tym również kobiety i dzieci), nie wolno brać 

żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w 

ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla 

całej Europy”. Wykonanie tego zadania zlecono SS-

Obergruppenführerowi i generałowi policji Erichowi von 

dem Bach-Zelewskiemu, któremu podporządkowano 

oddziały Wehrmachtu, SS i policji. 

W wymiarze pamięci społecznej Powstanie Warszawskie 

i Rzeź Woli to odrębne, nieprzystające do siebie 

wydarzenia, ponieważ symbolizują różne nieprzystawalne 

do siebie wartości/idee. Powstanie Warszawskie oprócz 

martyrologii symbolizuje bohaterstwo, patriotyzm, 

umiłowanie wolności (godność), przy czym - na co także 

należy zwrócić uwagę - martyrologii przydaje się tu wyższy 

sens. Jest to bowiem martyrologia „w imię” patriotyzmu, 

umiłowania wolności i godności osobistej. 

Rzeź Woli pod względem znaczeniowym jest bardziej 

zawężona - jako element pamięci społecznej symbolizuje 

niewyobrażalne wręcz cierpienia ludności cywilnej (w tym 

kobiet i dzieci) zadane przez zezwierzęconych najeźdźców, 

przy czym jest to cierpienie, które nie ma żadnego wyższego 

sensu, które nie służy, jak ma to miejsce w przypadku 

Powstania Warszawskiego, obronie wyższych wartości.  

Jako elementy pamięci społecznej Powstanie 

Warszawskie i Rzeź Woli funkcjonują w innych 

konstelacjach tradycji. Powstanie Warszawskie w układzie z 

innymi powstaniami narodowymi od konfederacji barskiej 

począwszy przez Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, 

Styczniowe, Powstanie w Wielkopolsce i Powstania Śląskie. 

Wszystkie one są nośnikami podobnych tradycji - 

bohaterstwa i poświecenia życia w imię obrony 

imponderabilii. Rzeź Woli to bezsensowny mord (o ile mord 

w ogóle może być sensowny). W historii Polski może być 

kojarzony tylko z  Rzezią Pragi 1794 roku Rzezią 

Wołyńską, a w wymiarze historii powszechnej Rzezią 

Ormian i Holocaustem.  

Łatwo zauważyć, że o ile w kulturze polskiej pierwsza z 

tych konstelacji tradycji - heroiczno-powstańcza - jest 

bardzo dobrze osadzona, czasami wręcz uznawana za jej 

kwintesencję, o tyle ta druga jest w kulturze polskiej w 

zasadzie nieobecna. W kulturze polskiej, w odróżnieniu na 

przykład od kultury żydowskiej nie mamy kodów 

umożliwiających upamiętnienie ofiar niepojętego mordu. 

Jeżeli mówimy, a zdarza się to często, o tym że tradycje 

martyrologiczne są charakterystyczne dla kultury polskiej, 

to mamy na myśli właśnie tradycje heroiczno-powstańcze, a 

nie masowy, pełen okrucieństwa mord. 

W moim przekonaniu są to najważniejsze powody słabej 

artykulacji pamięci o Rzezi Woli. Co rozumiem przez "słabe 

wyartykułowanie pamięci o Rzezi Woli"? Jakie argumenty 

przemawiają za taką hipotezą?  

W badaniach na temat pamięci społecznej Rzeź Woli, 

jako przedmiot owej pamięci nie pojawia się. Na pytanie, 

czy rozmawia Pana/Pani o przeszłości z członkami rodziny, 

znajomymi, przyjaciółmi, a jeżeli tak, to o jakich 

wydarzeniach, wymieniano II Wojnę Światową (ogólnie) 

lub poszczególne zdarzenia wojenne. Rzeź Woli nie pojawia 

się w nich wcale, choć Powstanie Warszawskie ma ok. 3-4 

% wskazań. Co bardziej znaczące wspomnienia o Rzezi 
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Woli nie pojawiają się nie tylko w badaniach ilościowych 

prowadzonych na reprezentatywnych dla społeczeństwa 

polskiego próbach, lecz także w badaniach prowadzonych 

metodami jakościowymi (wywiady grupowe - focusy), które 

pozwalają wychwycić sądy/opinie wprawdzie nieistotne 

statystycznie, ale ważne w określonych środowiskach, na 

przykład wśród pasjonatów przeszłości.  

Mam na myśli dwa duże badania, w których 

uczestniczyłem i wyniki których opracowywałem: badanie z 

roku 2003/04 „Współczesne społeczeństwo  polskie wobec 

przeszłości” zrealizowane  przez Instytut Studiów 

Politycznych PAN i Pentor Instytut Badania Opinii i Rynku 

SA oraz badania z roku 2009 „II  wojna światowa w pamięci 

współczesnego społeczeństwa polskiego” realizowanego 

przez Muzeum II Wojny Światowej i Pentor Research 

International S.A. 

Być może, gdyby przeprowadzono badania ankietowe, w 

których pojawiałoby się wprost pytanie o Wolę, niewielki 

procent udzieliłby odpowiedzi, zwłaszcza gdyby badania 

takie prowadzono w Warszawie, wśród rodowitych 

mieszkańców miasta. Ale badań takich nie przeprowadzono 

i, szczerze mówiąc, nie byłbym ich zwolennikiem. Przy 

takiej procedurze - czy wie Pan/Pani coś o Rzezi Woli? - 

byłoby to badanie wiedzy (erudycji historycznej), a nie 

żywej pamięci.  

 

Ogólny widok sali obrad. Osoba stojąca to naczelnik Centrum 
Edukacyjnego IPN Tomasz Morawski. 

Mimo to twierdzę, że pamięć o Rzezi Woli jest żywa, ale 

żywa w środowiskach lokalnych, wśród rodowitych 

mieszkańców Warszawy, niekoniecznie związanych z Wolą 

i Ochotą (ale wśród nich szczególnie). Jest także żywa 

wśród tych napływowych mieszkańcach Woli, którzy wrośli 

już w tę dzielnicę. Dowodem żywej pamięci Rzezi są także 

spisywane (w wielkiej traumie) wspomnienia tych, którym 

udało się przeżyć. Problemem jest przełamanie lokalności 

pamięci o tym wydarzeniu.  Chciałbym się mylić, ale sądzę, 

że są na to niewielkie szanse. Powód pierwszy to ten, o 

którym pisałem wcześniej - w kulturze polskiej nie ma 

stosownego repertuaru kodów do celebracji zdarzeń, których 

jedyną treścią jest tragedia ofiar zdziczałego mordu. 

Po drugie, wspomnienia o Rzezi Woli do dziś 

naznaczone były i są traumatycznością. O tej zbrodni dziś, 

jak i kiedyś trudno jest rozmawiać. Zwraca na to uwagę 

Aleida Assman [8]. Przygotowując to wystąpienie 

wspomniałem o jego treści kilkunastu osobom. Cztery z 

nich w jakiś sposób związane były z tym wydarzeniem. Ich 

reakcje były lakoniczne: „wiesz, że ja to przeżyłam”, „cała 

rodzina mojego ojca tam zginęła". I na tym urywa się 

rozmowa. Czegoś podobnego doświadczyłem jako 

kilkuletnie dziecko. Moi dziadkowie, rodzice i ja sam 

przeżyliśmy wojnę w Warszawie. W moim domu bardzo 

dużo mówiło się o wojnie, szczególnie o Powstaniu. Nie 

stroniono od szczegółów. W jednym wypadku rozmowa 

jednak urywała się. Było to wtedy, gdy ktoś stwierdzał „to 

było na Woli”, „on zginał na Woli”. Kiedyś nie 

wytrzymałem i spytałem: „Mamo, co było na  Woli?” 

Odpowiedziała: „Piekło, nie pytaj”. Zapamiętałem to i do 

dziś z trudem pytam o to, co się tam zdarzyło. 

3. ZAKOŃCZENIE 

Słabe wyartykułowanie pamięci o Rzezi Woli nie wynika 

ani ze złej woli ani z ignorancji, czy niewiedzy, lecz jest 

uwarunkowane całym splotem uwarunkowań kulturowych i 

psychologicznych. Innych niż te, które działają w wypadku 

wypierania ze świadomości pamięci o jakimś wydarzeniu 

(por. [9]).  

Na zakończenie należałoby zapytać, jakie są 

konsekwencje takiego stanu rzeczy, że pamięć o Rzezi Woli 

pozostaje słabo wyartykułowana?  

W przypadku zdarzeń dobrze wyartykułowanych w 

pamięci społecznej, a takimi są na przykład Powstanie 

Warszawskie, 11 Listopada, 3 Maja, strażnikiem pamięci 

jest społeczeństwo. Dzieje się tak dlatego, że pamięć o tych 

wydarzeniach jest elementem składowym tożsamości 

narodowej. Zaniechanie celebracji któregoś z tych wydarzeń 

może być poczytane za narodowe zaprzaństwo. Rola 

liderów (polityków, uczonych, artystów) sprowadza się w 

tym wypadku  jedynie do korygowania (modelowania) tego, 

co przenika do świadomości potocznej. W przypadku Rzezi 

Woli, a do pewnego stopnia jest to też przypadek Rzezi 

Wołyńskiej, chociaż została ona o wiele bardziej 

nagłośniona, jest inaczej. Lokalni strażnicy pamięci o tym 

wydarzeniu są zbyt słabi, aby przedrzeć się ze swym 

posłaniem do szerokiej opinii publicznej. Muszą mieć silne 

wsparcie liderów instytucjonalnych - polityków, uczonych i 

artystów. Niebagatelna rola przypada zwłaszcza tym 

ostatnim, których obowiązkiem jest znaleźć odpowiednie 

formy narracji tych niedających się opowiedzieć w 

codziennym języku wydarzeń. W przeciwnym razie – obym 

się mylił – pamięć o wydarzeniach z pierwszych dni sierpnia 

na Woli w roku 1944 podzieli los pamięci o wydarzeniach, 

które miały miejsce w pierwszych dniach listopada na  

Pradze w roku 1794. 
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Abstract 

The Wola Manslaughter constituted the most horrible 
German crime during the Second World War. This crime 
never was elucidated, and its perpetrators never were 
prosecuted – neither before the Nuremberg Tribunal, nor  
before the Polish Supreme National Tribunal. From the 
legal point of view, this crime revealed character of war 
crime, crime against humanity, and crime of genocide, 
simultaneously. The issue of responsibility for the Wola 
Slaughter is full of present interest. From the scientific, 
historical point of view, there is a great need for Historical 
Truth. From the legal point of view, we see admirable 
manifestation of omission in the both above mentioned 
courses of prosecution of German crimes. And this crime is 
imprescriptible. 

May be, it is too late to prosecute and punish yet living 
perpetrators of the Slaughter, but there is a strict necessity 
to examine this  crime, to identify its perpetrators, to 
adjudge their criminal deeds, and to condemn them, legally 
and morally,  There is another actual problem of 
responsibility of Germany, as a State, for the criminal  
deeds of members of German armed forces, for the harms 
and losses of the Polish State and Polish Nation. It is a  
responsibility towards Polish State, and Poles, victims of 
Crime or their descendants.  

Key words – The Wola Manslaughter, crime of genocide, 
responsibility of Germans/perpetrators,   responsibility of 
Germany/State. 

Streszczenie 
Rzeź Woli stanowiła najstraszliwszą zbrodnię niemiecką 

podczas II Wojny Światowej. Zbrodnia ta  nigdy nie została 
wyjaśniona, a jej sprawcy nigdy nie zostali pociągnięci do 
odpowiedzialności – ani przed Trybunałem Norymberskim, 
ani przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym. Z 
prawnego punktu widzenia zbrodnie ta przejawiała cechy 
zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości i 
ludobójstwa, równocześnie. Zagadnienie odpowiedzialności 
za Rzeź Woli jest jak najbardziej aktualne. Z naukowego, 
historycznego punktu widzenia istnieje wielka potrzeba 
Prawdy Historycznej. Z prawnego punktu widzenia, 
dostrzegamy przedziwne zaniechanie w obydwu wyżej 
wspomnianych trybach ścigania zbrodni niemieckich. A ta 
zbrodnia nie ulega przedawnieniu.  

Być może za późno jest na ściganie i karanie jeszcze 
żyjących sprawców Rzezi,, ale istnieje ścisła konieczność 
zbadania tej zbrodni, zidentyfikowania jej sprawców, 
osądzenia ich zbrodniczych czynów oraz potępienia ich, 
prawnie i moralnie. Istnieje drugi aktualny problem 
odpowiedzialności Niemiec, jako państwa, za zbrodnicze   
czyny członków ich sil zbrojnych, za krzywdy  i straty 
Państwa i Narodu Polskiego. Jest to odpowiedzialność 
wobec Państwa Polskiego i wobec Polaków, ofiar Zbrodni 
lub ich potomków.  

Słowa kluczowe – Rzeź Woli, zbrodnia ludobójstwa, 
odpowiedzialność Niemców/sprawców, odpowiedzialność 
Niemiec/państwa.  

                                                           
Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz; 1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2) 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, emeryt 

1.  „RZEŹ WOLI” – STUDIUM POJĘCIA, 

ROZMIARY I CHARAKTER ZBRODNI 

Wola – zachodnia przemysłowa dzielnica Warszawy – 

jak cała Stolica była objęta Powstaniem Warszawskim i 

stanowiła obszar ważnych operacji sił niemieckich. Walki 

powstańcze i zbrodnicze działania agresora niemieckiego 

datowały się od samego początku Powstania i były 

kontynuowane później, tyle że ściśle pojęta „Rzeź Woli” 

odnoszona jest do z góry zaplanowanej i realizowanej z 

zimną krwią specjalnej eksterminacyjnej akcji, głównie SS i 

policji hitlerowskiej, w dniach 5-7 sierpnia 1944 roku [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8].  

2. WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WYJĄTKOWY 

CHARAKTER ZBRODNI „RZEŹ WOLI” 

Rzeź Woli była oczywiście składnikiem zbrodni 

niemieckich na Narodzie Polskim w okresie II Wojny 

Światowej w ogóle, a zbrodni w trakcie Powstania 

Warszawskiego w szczególności. Z racji swojej koncentracji 

geograficznej (konkretna dzielnica) i czasowej (3 dni, 5-7 

sierpnia), a zwłaszcza skrajnie zmasowanego, zbrodniczego 

i eksterminacyjnego charakteru, wyróżnia się ona i 

wyodrębnia się z tych szerszych  niemieckich zjawisk 

zbrodniczych, domagając się jej indywidualnego 

rozpoznania, zbadania, oceny i potępienia, w tym z 

perspektywy prawa międzynarodowego w ogóle, a  

międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 

zbrojnych w szczególności. Tym bardziej zdumiewa fakt, że 

próżno by szukać choćby najmniejszej wzmianki o Rzezi 

Woli w polskich podręcznikach prawa międzynarodowego 

[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], a nawet w opracowaniach 

szczegółowych [17, 18 s.457-478, 19 s145-162, 20, 21].  

Jest rzeczą wielce znamienną, że w bogatym dorobku 

teoretycznym i dokumentacyjnym T. Cypriana i J. 

Sawickiego dotyczącym problemów odpowiedzialności za 

zbrodnie niemieckie z okresu II Wojny Światowej,  w ogóle 

się nie pojawia problem Rzezi Woli i odpowiedzialności za 

nią [22, 23, 24]. 

Sporo użytecznego światła dla niniejszych badań rzuca 

numer „Biuletynu Głównej Komisji Badania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu” specjalnie poświęcony 

„50. rocznicy Powstania Warszawskiego”, aczkolwiek 

dotyczą one Powstania w ogóle i nie zawierają żadnego 

opracowania poświęconego właśnie Rzezi Woli [25 s.19-

32], [26 s.133-162 ]. 

AKTUALNE PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

NIEMIEC I NIEMCÓW ZA RZEŹ WOLI 
Tadeusz Jasudowicz 
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3. KWALIFIKACJA „RZEZI WOLI” JAKO ZBRODNI  

MIĘDZYNARODOWEJ 

Jak widać z powyższego przeglądu, nie ma studium 

prawnomiędzynarodowego, w którym dokonano by prawnej 

oceny i kwalifikacji „Rzezi Woli” jako zbrodni 

międzynarodowej. Toteż w dostępnych opracowaniach 

stosuje się terminy „,masakra”, czy  „eksterminacja” nie 

stanowiące kwalifikacji ze stanowiska prawa 

międzynarodowego  [1 s. 1, 6, 13, 14], [3 s.1nn]. 

Zdarza się, że mówi się o „rzezi Woli” w kontekście 

zbrodni wojennych w ogóle [8
1
],  [27

2
 s.99nn., zwł. s.100, 

103]. Bywa  też ona kojarzona z pojęciem zbrodni 

przeciwko ludzkości. Tak np. Stefanek i Zaborowski na 

postawione przez siebie pytanie: „Czy najlepszym pojęciem 

dla opisu tego, co się wtedy stało, nie jest kategoria 

<ludobójstwa>”, odpowiadają, że „była to jedna z 

największych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych 

podczas II Wojny Światowej(...)” [7, 27].  

Najczęściej jednak Rzeź Woli jest kwalifikowana jako 

akt ludobójstwa, zazwyczaj bez żadnych dodatkowych 

wyjaśnień czy uzasadnienia, jako coś oczywistego [1 s. 17], 

[2 s 5], [7 s. 15,16,17,18], [8 s. 26, 33] . Tak też - jak się 

wydaje - kwalifikują Rzeź Woli organizatorzy niniejszej 

Konferencji Warszawskiej [28]. 

4. ZAGADNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

W pracach zajmujących się mniej lub bardziej 

bezpośrednio „Rzezią Woli” autorzy nie mają  

najmniejszych wątpliwości co do odpowiedzialności 

międzynarodowej za nią, mając jednak na myśli niemal 

wyłącznie odpowiedzialność karną konkretnych sprawców. 

Tymczasem, moim zdaniem, należy uwzględniać obok 

siebie zarówno odpowiedzialność  państwa niemieckiego 

(III Rzeszy; RFN i NRD; obecnie RFN/Niemiec), jak też 

indywidualnych sprawców. Tymi rodzajami 

odpowiedzialności będę się w dalszym ciągu zajmował. 

Już klasycy prawa narodów wyrażali świadomość tego, 

że w wojnie nie wszystko jest dopuszczalne i w swoich 

dziełach uwzględniali nakazy „zachowania miary” w swych 

poczynaniach wobec nieprzyjaciela [29, 30 ks.III, 

rozdz.VIII]. 

W Deklaracji Petersburskiej
3
 z 1868 r.  dążono do 

„pogodzenia konieczności wojennych z prawami ludzkości” i 

uzgadniano „granice  techniczne, w których konieczności 

wojenne muszą ustąpić wobec wymagań ludzkości” [31 

s.108nn.]. 

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 

zbrojnych zostało poddane gruntownej kodyfikacji w 

pracach I i II Konferencji Haskiej 1899 i 1907 r. 

Fundamentalna w badanym kontekście IV Konwencja 

Haska nie tylko, że zawierała podstawowe zasady i miała 

dołączony Regulamin Haski Praw i Zwyczajów Wojny 

Lądowej, ale ponadto w swojej preambule uwzględniła  

niezmiernie istotną Klauzulę Martensa głoszącą, że także w 

sprawach nie objętych skodyfikowanymi przepisami 

„ludność i strony wojujące pozostają pod opieką i władzą 

zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów 

                                                           
1 Autor skupia się na postrzeganiu Rzezi Woli jako aktu ludobójstwa. 
2 W ujęciu ogólniejszym. 
3 „Deklaracja Petersburska w sprawie zakazu używania małokalibrowych 

pocisków wybuchających” z 11.XII.1868 r., 

ustanowionych między narodami cywilizowanymi oraz z 

zasad ludzkości i wymagań sumienia publicznego” [31
4
, 32 

s.173nn]. 

Ta podstawowa kodyfikacja zasad wojny lądowej, 

stopniowo przezwyciężyła swój niedostatek w postaci 

klauzuli si omnes, ograniczającej zakres jej obowiązywania i 

stosowania do kręgu stron konwencji, ostatecznie 

odrzuconej w dwóch Konwencjach Genewskich z 1929 r. 
5
 

W skład zobowiązań wynikających z IV KH wchodził 

obowiązek państw-stron co do wydania „swym siłom 

zbrojnym lądowym instrukcji, zgodnych z Regulaminem 

dotyczącym praw i zwyczajów wojny lądowej, załączonym 

do niniejszej Konwencji”. Co więcej, w  razie naruszenia 

przepisów Regulaminu „strona wojująca...będzie 

pociągnięta do  indemnizacji” i będzie też „odpowiedzialna 

za każdy czyn osób wchodzących w skład jej sił zbrojnych” 
6
. 

Akcent padał zatem na odpowiedzialność państwa, która 

obejmowała  także odpowiedzialność za przekazanie 

odpowiedniej wiedzy członkom swoich sil zbrojnych, za 

przestrzeganie tych przepisów. 

Prawa i zwyczaje wojenne obejmowały nie tylko 

przepisy o charakterze ogólnym, ale  także sektorowe jakby, 

dotyczące konkretnych kategorii ofiar wojny, a  mianowicie 

jeńców wojennych oraz chorych i rannych 
7
.   Nie było co 

prawda w Regulaminie odrębnego rozdziału zajmującego 

się ochroną ludności cywilnej, niemniej jednak szereg jego 

przepisów de facto dla tej ochrony ma znaczenie i był 

powoływany po II Wojnie Światowej jako konkretna 

podstawa odpowiedzialności zbrodniarzy niemieckich 
8
. 

5. OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTWA DO 

MIĘDZYNARODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

KARNEJ JEDNOSTEK 

Aczkolwiek IV KH 1907 r. i załączony do  niej 

Regulamin mają na względzie li tylko odpowiedzialność 

państwa, jednakże implicite zawierają się w tym także ramy 

odpowiedzialności karnej jednostek, skoro 

odpowiedzialność państwa za czyny jednostek zakłada 

wydanie specjalnych przepisów karnych stających na straży 

przestrzegania norm humanitarnych i pociągania jednostek 

do odpowiedzialności karnej na wypadek braku 

przestrzegania tych norm. Odpowiedzialność taka ma 

charakter krajowy, ale wynika przecież z braku 

poszanowania norm międzynarodowych. 

Przebieg I Wojny Światowej prowadził do wypracowania 

reguł międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostek. 

Stosownie do uchwały Komitetu Odpowiedzialności, 

zwanego Komitetem Piętnastu, wszystkie osoby należące do 

państw nieprzyjacielskich, bez względu na zajmowane 

stanowisko, bez względu na stopień, w tym głowy państw, 

                                                           
4 IV Konwencja Haska dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z 18 X 

1907 r., , s.340nn. 
5 Stosownie do art.3 IV KH z 1907 r., przepisy  Konwencji i Regulaminu 

„obowiązują tylko w stosunkach pomiędzy Mocarstwami  układającymi się 

i tylko jeśli wszyscy wojujący należą do Konwencji”. 
6 Por. art.1i 3 IV KH, odpowiednio. 
7 Por. rozdz.II  dz.I Regulaminu „O jeńcach wojennych” (art.4-20) oraz 

rozdz. III „O chorych i  rannych” (art.21, odsyłający do wcześniejszej 
Konwencji Genewskiej). Wzbogacone to zostało w 1929 r. przyjęciem dwu 

odpowiednich Konwencji Genewskich kodyfikujących po I Wojnie 

Światowej ochronę tych kategorii ofiar. 
8 Por. rozdz.I dz.II Regulaminu „O sposobach szkodzenia 

nieprzyjacielowi(.….) (art.22-28) oraz rozdz.III „O władzy wojennej na 

terytorium państwa nieprzyjacielskiego” (art.42-58). 
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„które są winne przestępstw przeciwko prawom i zwyczajom 

wojennym, winny odpowiadać karnie” 
9
. 

Art. 227 Traktatu Wersalskiego z 28.06.1919 r. stawiał w 

stan publicznego oskarżenia cesarza Niemiec Wilhelma II 

Hohenzollerna „o najwyższą obrazę moralności 

międzynarodowej i świętej powagi traktatów”, zaś art.228 

dawał Mocarstwom Sprzymierzonym i Stowarzyszonym 

„prawo pociągania przed ich trybunały wojskowe osób, 

które zostały oskarżone o dokonanie czynów sprzecznych z 

prawami i zwyczajami wojennymi”[33 s.29 nn]. 

Jak twierdzą Cyprian i Sawicki, „Traktat  Wersalski 

określił już  trzy główne rodzaje przestępstw wojennych, a 

mianowicie zbrodnie przeciwko międzynarodowej 

moralności (w przybliżeniu zbrodnie przeciwko ludzkości 

wedle nomenklatury norymberskiej), zbrodnie  przeciwko 

nienaruszalności traktatów (późniejsze zbrodnie przeciwko 

pokojowi) oraz zbrodnie przeciwko prawom i zwyczajom 

wojny (późniejsze zbrodnie wojenne sensu stricto)” [22]. 

To prawda, że Holandia nie wydała cesarza Wilhelma II, 

że procedury ekstradycyjne nie zadziałały i zbrodniarze 

niemieccy nie zostali postawieni przed sądami wojskowymi 

mocarstw, a postawienie ich w stan oskarżenia przed sądami 

niemieckimi przypominało farsę.  Niemniej jednak, 

nieodwołalnie i niepodważalnie zrodziła się idea 

odpowiedzialności karnej jednostek za pogwałcenie praw i 

zwyczajów wojennych. 

Dalsze prace Komitetu Odpowiedzialności nad koncepcją 

przestępstw wojennych, bogate prace w okresie 

międzywojennym nad koncepcją międzynarodowego prawa 

karnego i stopniowe ugruntowywanie się w tym zakresie 

przekonania coraz szerszego kręgu państw i społeczności 

międzynarodowej w ogóle co do konieczności  uznania i 

urzeczywistniania międzynarodowej odpowiedzialności 

karnej jednostek winnych naruszeń  norm prawa wojny, 

przesądzały już przed wybuchem II Wojny Światowej o 

uznaniu w kontekście pogwałceń międzynarodowego prawa 

humanitarnego (obok tradycyjnej odpowiedzialności 

państw) także indywidualnej odpowiedzialności 

jednostek/zbrodniarzy wojennych. Postrzegano to w 

charakterze ukształtowanej i obowiązującej zwyczajowej 

normy prawa międzynarodowego [18 s.466-469, 22 

s.181nn] [34 s.54nn, 35]. 

6. ZAGADNIENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ JEDNOSTEK 

PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ – 

KSZTAŁTOWANIE PODSTAW PRAWNYCH 

Bezmiar pogwałceń norm prawa wojny podczas II Wojny 

Światowej nakazał państwom sojuszniczym, w tym 

zwłaszcza mocarstwom/przedstawicielom sojuszników, 

zajęcie się problemem pociągnięcia do odpowiedzialności 

niemieckich zbrodniarzy wojennych. Szczególnie istotna w 

tym względzie okazała się Deklaracja Trzech Mocarstw o 

okrucieństwach, która przewidziała dwojaki tryb ścigania  i 

karania zbrodniarzy: po pierwsze, tych, których zbrodnicza 

działalność skupiała się w konkretnym państwie i którzy 

przed sądami specjalnymi tego państwa  mieli odpowiadać; 

po drugie, głównych zbrodniarzy wojennych, „którzy będą 

                                                           
9 Wstępna Konferencja Pokojowa powołała do życia ów komitet 

25.01.1919 r. – por. T.Cyprian, J.Sawicki, Prawo Norymberskie..., s.6-7. 

ukarani na podstawie wspólnej decyzji Rządów 

Sojuszniczych”
10

 [17, 19, 22, 25, 27, 36 s.32-33]. 

W tymże czasie i nie bez związku z Deklaracją 

Moskiewską utworzono w Londynie Komisję Narodów 

Zjednoczonych ds. Zbrodni  Wojennych, która podjęła 

formalnie prace od 11.01.1944 r., w której pracach 

początkowo owocnie  uczestniczyła delegacja polska, 

zgłaszająca  m.in. 267 nazwisk do ogólnej listy 454 

zbrodniarzy niemieckich.  Z dniem uznania przez 

mocarstwa 6.07.1945 r. Tymczasowego Rządu Jedności 

Narodowej udział ten został przerwany, a potem 

przywrócony we wrześniu 1945 r. [22 s.115nn, zwł. s.149n]. 

Tzw. Umowa Jałtańska z 11.02.1945 r. deklarowała 

zdecydowanie „ukarać szybko i sprawiedliwie wszystkich 

zbrodniarzy wojennych i wymusić odszkodowania w  naturze 

za zniszczenia spowodowane przez Niemców” [20 Aneks, 

s.160-161] . 

Z  kolei w Deklaracji z 5.06.1945 r. dot. klęski  Niemiec i 

objęcia nad Niemcami najwyższej władzy przez rządy 

ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA i Francji przewidziano, że 

główni przywódcy narodowosocjalistyczni i inne osoby 

„podejrzane o popełnienie, podżeganie lub wydanie 

rozkazów odnośnie do popełnienia zbrodni wojennych lub 

analogicznych przestępstw, będą aresztowane i wydane 

Przedstawicielom Sojuszników” [20 s.165nn., s.169, art.11] .  

Wreszcie wśród Zasad politycznych dotyczących  

Niemiec w Umowie Poczdamskiej przewidziano, że 

„Zbrodniarze wojenni oraz osoby które brały udział w 

planowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć 

narodowosocjalistycznych pociągających za sobą lub  

przejawiających się w okrucieństwach albo zbrodniach 

wojennych, będą  aresztowani i oddani pod sąd” [36
11

]. 

8.08.1945 r. w Londynie  podpisano Porozumienie w 

przedmiocie ścigania i karania główny zbrodniarzy 

wojennych Osi Europejskiej, które  się opierało na 

Deklaracji Moskiewskiej 1943 r. i silnie do niego 

nawiązywało [36
12

]. Przewidziano w nim utworzenie  

Międzynarodowego Trybunału Wojskowego oraz ustalenie 

w załączonej Karcie „ustroju, kompetencji i działalności” 

Trybunału (art.1 i 2) [22 s.115nn.,150nn.,201nn.,272n],  [24 

s.22nn], [15 s.275], [17 s.30], [27 s.103], [25 s.19nn], [36
13

]. 

7. TYPOLOGIA ZBRODNI  MIĘDZYNARODOWYCH 

Z  punktu widzenia potrzeb niniejszego opracowania  

zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału były trojakiego typu. 

Po pierwsze, chodzi o zbrodnie przeciwko pokojowi, 

rozumiane jako „planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie 

lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny będącej 

pogwałceniem traktatów, porozumień lub przyrzeczeń 

międzynarodowych albo współudział w planie lub zmowie w 

celu dokonania jednego z wyżej wymienionych czynów” 

(art.6.s. Karty MTW) [22 s.225nn] [27 s.102-103], [21 

s.52nn] . Rzeź Woli  była następstwem zbrodni przeciwko 

pokojowi,  mianowicie agresji Niemiec na Polskę 1.09.1939 

                                                           
10 Deklaracja Moskiewska z 1.11.1943 r. głosiła m.in.  „Niemcy, którzy 

biorą udział w masowych rozstrzeliwaniach oficerów polskich(...), oraz ci, 

którzy uczestniczyli w mordowaniu ludu polskiego(...), będą wiedzieli, że 
zostaną odstawieni na miejsce, gdzie popełnili swe zbrodnie, i tam osądzeni 

przez ludy, które skrzywdzili”. 
11 Uchwały Poczdamskie z 2.08.1945 r., dz.III: Niemcy, A. Zasady 
polityczne, pkt ., s.15nn, na s.19. 
12 Por. preambuła, ust.,2 i 3 oraz art.4. 
13 Karta MTW z 8.08.1945 r, s.35nn. 
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r., sama w sobie jednak zbrodnią przeciwko pokojowi  nie  

była. 

Po drugie, Karta MTW wylicza zbrodnie wojenne, czyli 

„pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych”, co obejmuje 

(ale się do tego nie ogranicza) „morderstwa, złe obchodzenie 

się lub deportacje na roboty przymusowe albo w innym celu 

ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z tego 

obszaru, mordowanie lub złe obchodzenie się z jeńcami 

wojennymi lub osobami na morzu; zabijanie zakładników, 

rabunek własności publicznej lub prywatnej, bezmyślne 

burzenie osiedli, miast lub wsi albo spustoszenia nie 

usprawiedliwione koniecznością wojenną”( art.6.b. Karty 

MTW) [15 s.278], [16 s.26], [17 s.223]; [21 s.9-10, 48], [22 

s…263nn], [27 s.100, 103];  [37 t. II, s.105n]. Gdy 

przyglądamy się opisom zdarzeń składających się na pojęcie 

„Rzeź Woli”, dochodzimy do wniosku, że wypełniają one 

znamiona powyżej opisanych  zbrodni wojennych sensu 

stricto. Czy tylko? 

Po trzecie, w Karcie MTW po raz pierwszy w dziejach 

międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 

zbrojnych wyróżniono zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli 

„morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników 

deportacje i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się 

przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej przed wojną lub 

podczas wojny”, jak również „prześladowania ze względów 

politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu 

jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji 

Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy 

gwałciła ona, czy też nie prawo wewnętrzne państwa, gdzie 

ją popełniono”( art.6.c. Karty MTW) [15 s.276], [16 s.26],    

[17 s.223], [21 s.43nn],  [22 s.46, 153], [27 s.104]. Rzeź 

Woli w całym bogactwie swego okrucieństwa i sposobu 

jego realizacji całkowicie odpowiada  pojęciu zbrodni 

przeciwko ludzkości, tak z perspektywy owych „czynów 

nieludzkich”, daleko wykraczających poza pojęcie zbrodni 

wojennych, bo nie będących składową ściśle pojętych walk 

Powstania Warszawskiego, pośrednio li tylko z nimi 

powiązanych,  bądź zgoła nie mających z walkami żadnego 

związku, jak też w aspekcie owych „prześladowań” 

kojarzących się ze zbrodniami objętymi kompetencją 

Trybunału
14

. 

8. PROCES NORYMBERSKI A 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZEŹ WOLI 

Jak już wspomniano,  podczas prac Komisji Londyńskiej 

delegacja polska była niezwykle aktywna i wnosiła istotny  

wkład do prac nad podstawami odpowiedzialności 

zbrodniarzy niemieckich w II Wojnie Światowej, w tym do 

przygotowania listy głównych zbrodniarzy. Niestety, od 

chwili uznania przez mocarstwa zachodnie TRJN 

(6.07.1945 r.), ten udział został gwałtownie przerwany, a 

zbiegało się to w czasie z przygotowywaniem aktu 

oskarżenia w Procesie Norymberskim. W rezultacie w 

Procesie raczej ogólnikowo odnoszono się do zbrodni 

niemieckich popełnionych w Polsce, w szczególności nie 

były jego przedmiotem zbrodnie popełnione w związku z 

                                                           
14 Autorzy zbioru dokumentacji dotyczącej „zbrodni niemieckich na Woli w 

sierpniu 1944 r.”, aczkolwiek skupiają się na skojarzeniu Rzezi Woli z 

kategorią ludobójstwa, stwierdzają: „(...) była to jedna z największych 
zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych podczas drugiej Wojny 

Światowej, a jej sprawcy nigdy nie zostali  ukarani” – Zapisy terroru..., 

Wprowadzenie, s.17. 

Powstaniem Warszawskim, a w szczególności Rzeź Woli 

[22 s.149-151], [24 t.I, s.22], [ 25]. 

Proces i Wyrok Norymberski stały się epokowym 

osiągnięciem w dziejach prawa międzynarodowego. Nie 

pozostały na peryferiach powojennego międzynarodowego 

porządku prawnego, jako że w dniu 11.12.1946 r, 

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie podęło uchwałę 

zatwierdzającą „zasady prawa międzynarodowego uznane 

Statutem i Wyrokiem Międzynarodowego Trybunału 

Wojskowego w Norymberdze” [22 s.493nn., na s.512], [24 

t.II, s.291], [36
15

].   

9. POLSKIE SĄDY KRAJOWE A 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZEŹ WOLI 

Jak pamiętamy, zgodnie z Deklaracją Moskiewską, 

zbrodniarze których czyny można było powiązać z 

konkretnymi  miejscowościami i państwami, mieli być tym 

państwom wydani, by ponieść odpowiedzialność karną 

przed sądami specjalnymi tych państw. Jak najbardziej  

mogłoby to obejmować zbrodniarzy Woli. Zagadnienia tego 

nie da się przedstawić ani zrozumieć bez uwzględniania 

„prawdy sowieckiego wyzwolenia”, oznaczającego gwałt na 

suwerenności i integralności Państwa Polskiego, ofiarnego i 

zasłużonego sojusznika w całym toku II Wojny Światowej. 

To Stalin, „najlepszy sojusznik Hitlera” nie udzielił 

niezbędnego wsparcia Powstaniu Warszawskiemu, to on 

uniemożliwił efektywne wsparcie ze strony lotnictwa 

sojuszników zachodnich, to on zaflancował na ziemi 

polskiej PKWN i Rząd  Tymczasowy, a potem wymusił 

uznanie przez mocarstwa TRJN. To pod jego wpływem 

doszło do krwawego zwalczania i prześladowania 

najwierniejszych Synów Ojczyzny, którzy kontynuowali  

beznadziejną walkę o jej niepodległość, gdy  ta już została 

przez Sowiety przekreślona. To on wreszcie wpływał  na 

odpowiedni kształt norymberskiego aktu oskarżenia i sam 

przebieg Procesu Norymberskiego [38]. 

W wyroku Trybunału Norymberskiego  uznano również, 

że nie zamyka on drogi krajom stronom Porozumienia z 

8.08.1945 r., jeśli chodzi o  możliwość pociągnięcia do 

odpowiedzialności karnej zbrodniarzy niemieckich we 

własnym zakresie [25 s.8]. Istotnie doszło w Polsce do 

utworzenia na podstawie dekretu z 22.01.1946 r. 

Najwyższego Trybunału Narodowego [39], przed którym 

odbyło się siedem procesów. Jak twierdzą Cyprian i 

Sawicki, w ten sposób „nałożone nań zadania NTN wypełnił 

w całości”
16

 [23]. Jest to oczywista nieprawda.  W swej 

zdecydowanej większości procesy te nie miały wiele 

wspólnego ze zbrodniami z czasu Powstania 

Warszawskiego w ogóle, a z Rzezią Woli w szczególności – 

por. proces Greisera w Poznaniu [23 s.3nn], proces Rudolfa 

Hoessa w Warszawie [23 s.92nn], proces oświęcimski w 

Krakowie [23 s.137nn], proces Alberta Forstera w Gdańsku, 

[23 s.262nn].; proces Józefa Buhlera w Krakowie [23 

s.324nn].  

Można by się spodziewać, że problemy zbrodni 

Powstania Warszawskiego i Rzezi Woli zostaną zbadane w 

warszawskim procesie Ludwika Fischera, Ludwika Leista, 

Józefa Meisingera i Maksa Daumego [23 s.44nn]. 

Tymczasem, jeśli chodzi o Fischera, w procesie 

                                                           
15 Rezolucja 95/I ZO ONZ. s.96.   
16 Zdaniem autorów „Owe siedem procesów obejmuje więc całokształt 

problemów faktycznych i prawnych, związanych  z agresją i okupacją 

hitlerowską”, s.XII. 
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akcentowano jego odpowiedzialność za okres  sprzed 

Powstania oraz „po kapitulacji powstania warszawskiego”,  

jak również za przynależność do NSDAP (od 1926 r.) i SA 

(od 1929 r.). Samego Powstania, a zwłaszcza Rzezi Woli w  

ogóle w procesie  nie brano pod uwagę, jakby ich nie  było. 

Ewentualnie uwzględniano „niszczenie budynków na terenie 

Warszawy i urządzeń użyteczności publicznej”, ale winę za 

to ponosił nie Fischer [23 s.46-49, 66-67]. 

Dla ludzi, dla ofiar zbrodni w Warszawie w procesie 

zabrakło miejsca. Nie było problemu eksterminacji ludności 

cywilnej, kobiet i dzieci, chorych i rannych, personelu 

medycznego i duchownych. Straszliwa Rzeź Woli w ogóle 

w procesie - warszawskim przecież - nie zabrzmiała!  

Dlaczego te polskie procesy nie objęły głównych sprawców 

Rzezi Woli:  Reinefartha, von dem Bacha, Dirlewangera, 

Kamińskiego i innych? 
17

.  

Jak wynika z powyższego, sprawcy Rzezi Woli, zarówno 

ci rozkazujący i planujący, od Hitlera i Himmlera 

poczynając, jak i ci dowodzący  realnymi akcjami 

rozstrzeliwań, prześladowań i eksterminacji, od von dem 

Bacha i Reinefartha, a także bezpośredni realizatorzy z SS i 

policji niemieckiej oraz ze specjalnych formacji 

Dirlewangera i Kamińskiego, nie byli rozliczani ze zbrodni 

Rzezi Woli bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Ani w 

Procesie Norymberskim, ani w procesach przez sądami 

krajowymi, polskimi czy też niemieckimi. Chichotem 

historii można nazwać realia powojennej kariery, 

politycznej i prawniczej, Reinerfartha [25 s.22-30],  [40 

s.133nn., 150nn., 165-166]. 

Trzeba pamiętać, że w lipcu 1944 r. odnotowujemy 

ogłoszenie Manifestu PKWN, powstanie PKWN i zawarcie 

przezeń  pierwszych traktatów z Sowietami. Stalin w ten 

sposób gwałtem przepoczwarza Polskę na „ludową postać”. 

Zatem można postrzegać Powstanie Warszawskie także jako 

przedśmiertny zryw poniewieranej Polski dokumentujący 

brak jej zgody na dziejący się gwałt. Jakże zrozumiale staje 

się to, że Stalin na drugim brzegu Wisły wyczekuje, aż 

Powstanie się wykrwawi, aż Hitler zburzy Warszawę do 

cna. To wszystko jest mu na rękę.  Czy można się dziwić, że 

w swojej „ludowej postaci” stalinowska Polska nie będzie 

rozdrapywać rany Rzezi Woli i  Powstania w ogóle, że jej 

sądy – choćby i specjalnie na użytek ścigania i karania 

zbrodniarzy niemieckich stworzone – rzetelnie się nie zajmą 

wyjaśnianiem, ściganiem i karaniem m.in. za Rzeź Woli. 

Trzeba było puścić to w zapomnienie, nie zaś „ocalić od 

zapomnienia”. 

Trudno się też dziwić, że dopiero na pięćdziesięciolecie 

Powstania w 1994 r. przygotowano specjalny numer 

„Biuletynu Głównej Komisji”, w którym skądinąd próżno 

szukać jakiego specjalnego akcentu na Rzeź Woli. Owszem 

aktualizują się zbrodnie Powstania Warszawskiego w ogóle. 

10. RZEŹ WOLI JAKO ZBRODNIA LUDOBÓJSTWA  

Jak już wyżej wskazano, najczęściej Rzeź Woli kojarzona 

jest ze zbrodnią ludobójstwa. Czy zasadnie? Czy to 

właściwa kwalifikacja z punktu widzenia prawa  

międzynarodowego? 

Stosownie do Konwencji w sprawie zapobiegania i 

karania zbrodni ludobójstwa, „ludobójstwem jest 

którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze 

zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, 

                                                           
17 Co prawda, Dirlewanger w  tajemniczych okolicznościach (być może, za 

sprawą zemsty ofiar) dokonał swego żywota w 1945 r. 

etnicznych, rasowych lub religijnych jako  takich: a) 

zabójstwo członków grupy; b) spowodowanie poważnego 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego 

członków grupy; c) rozmyślne stworzenie dla członków 

grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich 

całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego; d) 

stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie 

urodzin w obrębie grupy; e) przymusowe przekazywanie 

dzieci członków grupy do innej grupy” [36 art. II Konwencji, 

s.205 i nast.]
18

. Rzeź Woli wypełniałaby znamiona 

ludobójstwa przynajmniej co do czynów określonych w pkt 

a) i b). 

Tragedia Woli oczywiście poprzedzała w czasie zawarcie 

Konwencji i wejście jej w życie. Czy to stanowi 

nieprzezwyciężalną przeszkodę prawną? Moim zdaniem, 

nie.  Zjawisko ludobójstwa nie było zjawiskiem nowym. W 

samej preambule Konwencji stwierdza się, że „we 

wszystkich okresach historycznych ludobójstwo wyrządzało 

ludzkości wielkie straty” i uznaje się, że „międzynarodowa 

współpraca jest konieczna do uwolnienia ludzkości od tej 

ohydnej klęski” (ust.2 i 3 preambuły) [36].  

Prace nad Konwencją miały  charakter kodyfikacyjny. 

Warto przy tym wskazać, że – skoro uznaje się zbrodniczy 

charakter trzech typów przestępstw z Karty MTW, w tym 

zbrodni przeciwko ludzkości, to tym bardziej  musi to 

dotyczyć zbrodni najcięższej, którą nieprzypadkowo nieraz 

traktowano właśnie jako szczególny przypadek zbrodni 

przeciwko ludzkości [36
19

]. 

Tak w doktrynie prawa międzynarodowego jak i w 

praktyce politycznej państw wystąpiła bezpodstawna i 

chorobliwa tendencja do zawężającego pojmowania 

definicji zbrodni ludobójstwa, tak by wykluczyć z niej w 

istocie zamachy na naród, by rozumieć „grupy narodowe” w 

perspektywie jakichś tam „narodowości”. Nie jest to zgodne 

z fundamentami prawa międzynarodowego, które 

nieprzypadkowo zna instytucję prawa narodów do 

samostanowienia i równie nieprzypadkowo w prawie  

międzynarodowym praw człowieka jako fundamentalna 

przesłanka derogacji zobowiązań w tej dziedzinie występuje 

„wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne, które zagraża 

życiu narodu” (por. art.4 ust.1 Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP)  z 

16.12.1966 r. oraz art.15 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka (EKPC)) [41 s.30 i nast., 125 i  nast.].  

Nie dopuszcza się stawiania zarzutu retroaktywności 

prawa karnego w stosunku do ścigania i karania zbrodni 

prawa  międzynarodowego. To prawda, że w katalogu 

międzynarodowo chronionych praw człowieka (i to jako 

prawo niederogowalne) figuruje zakaz ścigania i karania za 

czyn, który w chwili jego popełnienia nie stanowił 

przestępstwa (por. art.15 ust.1 MPPOiP; art.7 ust.1 EKPC) 

[41]. Jednakże zarówno w uniwersalnym, jak i w 

europejskim systemie ochrony praw człowieka wyłączono z 

tej zasady „ściganie i karanie jakiejkolwiek osoby za 

działanie lub zaniechanie, które w czasie popełnienia było 

                                                           
18 W myśl art.1, „ludobójstwo popełnione zarówno w czasie pokoju, jak 

podczas wojny stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego” 
wobec czego państwa-strony „zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i 

karać  ją”. 
19 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i 
zbrodni przeciwko ludzkości z 20.11.1968 r. w obrębie „zbrodni przeciw 

ludzkości” uwzględnią „zbrodnię ludobójstwa” – por. art.1.b. Konwencji  -, 

s.488 i nast. 
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zabronione według zasad ogólnych prawa uznanych przez 

narody cywilizowane” (por. art.7 ust.2 EKPC)
20

 [41].  

Pryncypialnie ten wyjątek jest istotny w kontekście 

zarzutów naruszenia nie retroaktywności prawa karnego; 

praktycznie nie okazał się on wielce przydatny zważywszy, 

że Trybunał Norymberski i NTN radziły sobie bez  niego, 

zasadnie dopatrując się w zbrodniach niemieckich 

popełnianych podczas II Wojny Światowej pogwałcenia 

konkretnych przepisów wcześniejszych traktatów, 

zwłaszcza Regulaminu Haskiego bądź po prostu „praw i 

zwyczajów wojennych”. Co więcej, Europejski Trybunał 

Praw Człowieka, stawiany w obliczu problemu 

odpowiedzialności państwa-strony EKPC za zbrodnie z 

czasu II Wojny Światowej, badał i rozstrzygał odnośne 

sprawy nie na podstawie art.7 ust.2 EKPC, lecz na 

podstawie jej art.7 ust.1, nie dopatrując się naruszenia nie 

retroaktywności uznając, iż w chwili popełnienia zbrodnie te 

stanowiły czyny zabronione podlegające ściganiu i karaniu. 

To prawda, że wyrok Trybunału Norymberskiego nie 

operuje kategorią ludobójstwa. Prawdą jest jednak również, 

że – chociaż Karta MTW w swym trójpodziale zbrodni  

międzynarodowych nie uwzględniała ludobójstwa - w akcie 

oskarżenia zarzut ludobójstwa „pojawia się m.in. w stosunku 

do Żydów, Cyganów i Polaków” [22 s.531]. W 1944 r. 

polski prawnik Rafał Lemkin wydal w  Waszyngtonie swe 

wiekopomne dzieło „The Axis Rule in Occupied Europe”, w 

którym m.in. stwierdzał, że „Ludobójstwo stanowi zbrodnię 

niszczenia grup narodowych, rasowych i religijnych”, przy 

czym owe „grupy narodowe” oznaczały narody jako takie, 

nie zaś jakieś „mniejszości narodowe”. Wyjaśniał Lemkin 

bowiem, że „Ludobójstwo (genocide) nie oznacza 

bynajmniej bezpośredniego zniszczenia pewnego  narodu. 

Oznacza  raczej plan rozmaitych działań, skierowanych na 

zniszczenie istotnych podstaw życia grup narodowych, w 

celu ich zniszczenia” [36 s.528]. 

Nie  neguję tego, że „grupy narodowe” w rozumieniu 

Konwencji o Ludobójstwie mogą ad  casum dotyczyć 

działań wobec mniejszości narodowej. Nie ma jednak w 

Konwencji nic, poza nieuprawnionymi względami 

politycznymi, co by upoważniało do eliminowania z kręgu 

tej definicji narodów jako takich. Rzeź Woli, ujęta w 

kontekście poprzedzających ją i stwarzających podstawy 

polityczne dla niej rozkazów Hitlera i Himmlera, jawi się 

jako szczególny i wyrazisty składnik planu eksterminacji 

Narodu Polskiego i jak najbardziej może być kwalifikowana 

jako zbrodnia ludobójstwa. 

11. AKTUALNY PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI 

SPRAWCÓW RZEZI WOLI 

W materiale prasowym poświęconym naszej Konferencji 

jako jeden z fundamentalnych jawi się postulat reaktywacji 

Najwyższego Trybunału  Narodowego. Osobiście, z całą  

mocą temu się przeciwstawiam. I nie tylko dlatego, że to 

twór sowiecki w zdeprawowanej Polsce, że jego zadania – 

obok antyniemieckich – objęły ściganie i karanie o 

wymowie antypolskiej, że wykonanie owych zadań 

antyniemieckich, acz krwawe, wcale nie stanowiło 

spełnienia ważnego zadania dziejowego; poniekąd również 

zostało zdeprawowane. Przeciwstawiam się reaktywacji 

NTN także dlatego, że (jak wszystko na to wskazuje) 

sprawcy Rzezi Woli już nie żyją. Odpowiedzialność karna 

                                                           
20 W art.15 ust.2 MPPOiP używa się bardziej unowocześnionej formuły 

„uznanych przez społeczność międzynarodową”. 

nie dotyka zmarłych. Reaktywowanie NTN czy  tworzenie 

nowego NTN jest tu nie na  miejscu, tak jak  nie na miejscu 

byłoby ściganie i karanie zmarłych. Za późno na trybunały 

karzące!  

To wcale nie oznacza, że gotów jestem zgodzić się na to, 

by Rzeź Woli pozostawić w zapomnieniu. W  żadnym razie! 

Przenigdy! Nie wiem, czy – bez dodatkowych zabiegów 

instytucjonalnych -  mógłby z tym zadaniem poradzić sobie 

IPN, choć  tego nie wykluczam.  Ze względów 

pryncypialnych, być może, warto by powołać do życia jakiś 

Trybunał Prawdy o Rzezi Woli, nie pojmowany jako sąd 

karny, którego zadaniem jest ściganie i karanie zbrodniarzy 

Woli, lecz „sąd prawdy dziejowej”, prawdy historycznej, 

którego wyjaśniające i potępiające stanowisko byłoby 

istotnym elementem polityki historycznej Państwa 

Polskiego. Stanowisko to zarazem mogłoby i powinno być 

wykorzystane jako składnik istotny w kwestii 

odpowiedzialności  Niemiec jako państwa, do której to 

kwestii obecnie przechodzę.  

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIEMIEC ZA RZEŹ 

WOLI 

Jak już wyżej wskazano, wedle prawa haskiego z 1907 r. 

to państwo/strona wojująca miało ponosić odpowiedzialność 

za czyny członków jego sił zbrojnych. To ono miało 

upowszechniać świadomość  norm humanitarnych, dbać o 

ich przestrzeganie, a w razie ich  pogwałceń ścigać i karać 

sprawców. Narodziny i rozwój indywidualnej 

międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostek wcale 

nie zastąpiły instytucji odpowiedzialności państwa; ona 

nienaruszenie trwała. Dowodzą tego unormowania 

pokojowe po I Wojnie Światowej, podobnie jak 

unormowania dotyczące II Wojny Światowej. 

W Sprawozdaniu z Konferencji (Krymskiej) Jałtańskiej, 

w cz. III: „Okupacja i kontrola Niemiec”, uznano „za 

słuszne, aby Niemcy były zobowiązane do naprawienia 

szkód w naturze  w jak najszerszych rozmiarach” [20
21

]. Z 

kolei w Umowie Poczdamskiej wymownie się  stwierdza, że 

„naród niemiecki zaczął pokutować za straszne zbrodnie 

popełnione pod kierownictwem tych, którym w okresie 

powodzenia otwarcie sprzyjał i był ślepo posłuszny” [20
22

]. 

Dalej uzgodniono tam, że „Niemcy będą zmuszone do 

wynagrodzenia w jak najszerszym stopniu strat i cierpień 

wyrządzonych Narodom Zjednoczonym, z powodu których 

naród niemiecki nie może uchylić się od 

odpowiedzialności”, przy czym ustalono, ze to „ZSRR 

zobowiązuje się zaspokoić polskie żądania o odszkodowanie 

ze swej własnej części odszkodowań” [36
23

]. 

Warto pamiętać o tym, że ową „własną część 

odszkodowań” bezwzględnie ściągały Sowiety  także z 

terytorium polskiego, a zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych 

jak również o tym,  że w 1953 r. to ZSRR zrzekł się w 

stosunku do NRD dalszego ściągania odszkodowań, co 

owocowało „przyłączeniem się” do tej decyzji PRL 

pozornie tylko dobrowolnym, dokonanym bez zachowania 

stosownych procedur, w sposób który – moim zdaniem - nie 

może być wiążący dla Narodu i Państwa Polskiego.  Nikt go 

                                                           
21 Sprawozdanie z Konferencji, III. Odszkodowania ze strony Niemiec, 

Aneks, s.161. 
22 Sprawozdanie z Konferencji Poczdamskiej, III: Niemcy, s.172. 
23 Uchwały poczdamskie, IV. Odszkodowania niemieckie,  wstęp i pkt 2, 

s.22. 
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nie kontrolował, nikt go ze sposobu działania nie rozliczał. 

Mógł działać i arbitralnie działał wedle własnego 

widzimisię. 

Zatem, można stwierdzić, że odszkodowania niemieckie 

w stosunku do Polski nigdy do końca nie zostały 

„wycenione”, bo zabrakło wysłuchania i uwzględnienia 

suwerennego głosu Polski po II Wojnie Światowej. Nie było 

w tej sprawie specjalnego układu dwustronnego, który by 

się zajmował kwestią odszkodowań. 

13. AKTUALNE PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

NIEMIEC ZA RZEŹ WOLI 

Z jednej strony można by uznać, że skoro roszczenia 

odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nigdy nie zostały 

sprecyzowane, a tym bardziej zaspokojone, skoro można 

zasadnie kwestionować wiążący dla Polski  charakter owego 

„zrzeczenia się” z 1953 r., skoro państwo  niemieckie wciąż 

istnieje, mając kolejnych swoich sukcesorów, 

przejmujących odpowiedzialność po III Rzeszy  

Niemieckiej, przeto problem jest wciąż aktualny i wciąż 

nadal można wystawić Niemcom stosowny „rachunek strat i 

cierpień”. Prace nad wystawieniem takiego rachunku po 

stronie polskiej są finalizowane. Nie wiem, czy 

odpowiednio w jego ramach uwzględnia się 

odpowiedzialność za Rzeź Woli. 

Z drugiej strony, Polska - zwłaszcza od 1989 r. – miała 

wystarczająco wiele czasu i okazji, by swoje roszczenia 

zgłosić i ich zaspokojenia się domagać. Nie uczyniła tego. 

Milczała. Puka więc do drzwi zasada „qui tacet, consentire 

videtur”.  

Nie czuję się na siłach przekonująco  udowodnić 

aktualność odpowiedzialności Niemiec z perspektywy 

prawa międzynarodowego. Moralnie odpowiedzialność 

Niemiec to problem nadal aktualny, prawnie – kwestyjny, 

trudny. Nie samo prawo, lecz gra sił politycznych i 

dynamika dyplomacji przyjdzie tu z odpowiedzią. W 

każdym bądź razie, jest miejsce na polskie inicjatywy 

roszczeniowe w stosunku do  Niemiec. Tak czy inaczej, 

rachunek Niemcom winien być wystawiony i 

przedstawiony. Czy zostanie uiszczony? - nie jestem 

pewien, nie przesądzam.   

 Przykro  mi, że dochodzę do tak pesymistycznych 

wniosków. Amicus Plato... 
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Abstract 

The paper presents the legal framework in occupied 
Poland, by which the Germans tried to liquidate Polish aid 
provided for the persecuted Jews. Due to the ineffectiveness 
of the instituted illegality, the Germans introduced 
gradually more and more severe penalties for helping the 
Jews. The initial administrative penalties were soon 
replaced by the death penalty for the person/persons 
providing such assistance. Due to the continuing aid to 
Jews, the Germans started to punish the family of the 
helpers with death, and finally they were punished by 
shooting all inhabitants of a town where the Jew was hiding. 

Keywords - General Government, occupation, helping 
Jews in Poland, German occupation law. 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono prawo, jakim na terenie 

okupowanej Polski Niemcy starali się zlikwidować pomoc 
Polaków dla prześladowanych Żydów. Ze względu na 
nieskuteczność zakazu, Niemcy wprowadzali stopniowo 
coraz surowsze kary za pomoc Żydom. Początkowe kary 
administracyjne wkrótce zastąpiono karą śmierci dla 
pomagającego. Ze względu na dalsze udzielanie pomocy 
Żydom, Niemcy zaczęli karać śmiercią również rodzinę 
pomagającego, a w końcu karano rozstrzeliwaniem 
wszystkich mieszkańców miejscowości, w której ukrywał się 
Żyd. 

Słowa kluczowe – Generalne Gubernatorstwo, okupacja, 
pomoc Żydom w Polsce, niemieckie prawo okupacyjne.  

1. WSTĘP 

Jednym z najważniejszych referatów wygłoszonych 

podczas konferencji „Osądzić Rzeź Woli” był referat 

wygłoszony przez profesora Bogdana Musiała. Referat 

zatytułowany: 

„Penalizacja pomocy Żydom. Niemieckie ustawodawstwo 

okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie” 

został wygłoszony w ramach bloku prawnego i trwał 26 

minut. Treść referatu ma kluczowe znaczenie dla 

zrozumienia stosunków między społecznością żydowską i 

polską na terenie Polski znajdującym się pod okupacją 

niemiecką. Ukazuje rzeczywistość, w jakiej znalazła się 

ludność okupowanej Polski pod władzą niemiecką w czasie 

drugiej wojny  światowej w latach 1939 – 1945. Referat 

poświęcony jest prawu, jakie administracja niemiecka 

wprowadziła na terenie Generalnego Gubernatorstwa w 

zakresie stosunków polsko-żydowskich. Właśnie aspekt 

prawny miał kluczowe znaczenie dla rzeczywistości tych 

stosunków.  Lecz zagadnienie to jest całkowicie pomijane w 
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publikacjach historycznych, jakie od lat ukazują się w tej 

dziedzinie  na Zachodzie.  Wszystko wskazuje na to, że 

badacze stosunków polsko-żydowskich w okresie II Wojny 

Światowej pomijają ten aspekt, gdyż zagadnienie 

niemieckiego prawa okupacyjnego na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa, jest im w ogóle  nieznane. 

Temat ten badany przez profesora Musiała od wielu lat 

został wcześniej przedstawiony w książce zatytułowanej 

„Kto dopomoże Żydowi...”, jaka ukazała się w języku 

polskim w roku 2019. Jest to jedyna publikacja książkowa, 

w języku polskim poświęcona prawu, jakie Niemcy 

wprowadzili w Generalnym Gubernatorstwie podczas 

okupacji. Tytuł tej książki jest fragmentem tekstu 

rozporządzenia niemieckiego z czasów okupacji 

wprowadzającego represje karne wobec Polaków 

pomagających Żydom. Referat przedstawiony przez 

profesora Bogdana Musiała na konferencji  zawiera szereg 

dodatkowych informacji zwłaszcza dotyczących 

okupacyjnej rzeczywistości w Warszawie.  

Dążenia okupanta, aby stopniowo pozbawić Żydów 

elementarnych praw, a na końcu pozbawić ich życia, 

natrafiły na opór i przeciwdziałanie ze strony społeczności 

polskiej. Pomoc, jakiej udzielali Polacy swoim żydowskim 

współobywatelom, tępiła ostrze antyżydowskich represji 

niemieckich. Administracja niemiecka traktowała zjawisko 

pomocy Żydom jako działalność antyniemiecką i starała się 

ją zlikwidować poprzez represje wobec pomagających 

Polaków. Początkowo wydano zwykły zakaz pomocy. Na 

terenie Niemiec było to wystarczające, aby Niemcy przestali 

Żydom pomagać. Polacy jednak nie stosowali się do tego 

zakazu. Dla wymuszenia posłuszeństwa w tym zakresie, 

Niemcy zaczęli więc stosować wobec Polaków coraz 

bardziej surowe represje.  

Warunkiem dokonania zaplanowanej zagłady Żydów 

było zatrzymanie ich w gettach, gdzie z powodu głodu i 

chorób masowo umierali i skąd pozostałych przy życiu 

Niemcy stopniowo wywozili do obozów zagłady. Wszyscy, 

którzy pozostali w gettach zostali w ten sposób zgładzeni. 

Jedynym ratunkiem dla Żydów była ucieczka z getta, a 

następnie znalezienie schronienia i wyżywienia poza gettem. 

Koniecznym tego warunkiem była pomoc ze strony 

etnicznych Polaków.   

Dla zapobieżenia tej polskiej pomocy, po bezskutecznym 

wprowadzeniu zakazu, Niemcy zaczęli wobec Polaków 

stosować kary. Początkowo wprowadzono kary grzywny i 

kary orzekane sądownie wobec osoby udzielającej pomocy 

Żydowi. Mimo to polska pomoc nie ustawała, a jej skala 

nadal nie pozwalała na skuteczne realizowanie planu 

zagłady. W związku z tym Niemcy zaczęli zaostrzać kary. 

REFERAT PROFESORA BOGDANA MUSIAŁA NA TEMAT 
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Poczynając od października 1941 roku zaczęto stosować 

karę śmierci zarówno wobec Żyda, który bez zezwolenia 

znalazł się  poza gettem, jak też wobec Polaka, który 

takiemu Żydowi udzielił schronienia. Kolejnym etapem była 

kara śmierci dla Polaka, który udzielił jakiejkolwiek innej 

pomocy Żydowi, a choćby cokolwiek mu sprzedał.  

Również to okrutne prawo nie spowodowało zaprzestania 

pomocy ze strony polskiej dla ukrywających się Żydów, co 

stanowiło istotną trudność dla niemieckiej administracji w 

wymordowaniu wszystkich Żydów. Kolejnym etapem 

ustawodawstwa niemieckiego było więc wprowadzenie kary 

śmierci, nie tylko dla Polaka pomagającego Żydowi, lecz 

również dla rodziny takiego Polaka. Nawet i taka kara 

wydawała się Niemcom niewystarczająca dla 

powstrzymania polskiej  pomocy.  

Ostatnim etapem w rozwoju prawa niemieckiego w 

zakresie stosunków polsko-żydowskich było wprowadzenie 

kary śmierci nie tylko dla pomagającego i jego rodziny, ale 

dla wszystkich, którzy mogli wiedzieć o pomocy i 

powstrzymali się od denuncjacji. Co więcej, kara 

rozstrzelania nie wymagała już żadnego dochodzenia, 

procesu sądowego i analizy winy. Funkcjonariusze 

administracji niemieckiej natychmiast przystępowali do 

egzekucji. W wielu przypadkach oznaczało to rozstrzelanie 

całej wsi. To po tym rozporządzeniu pojawienie się 

uciekiniera żydowskiego we wsi powodowało paniczny 

strach wszystkich mieszkańców.  

Te barbarzyńskie rozporządzenia, nie mające nic 

wspólnego z pojęciem prawa, zostały wprowadzone przez 

Niemców dlatego, że nie mogli inaczej zdławić 

spontanicznie udzielanej przez Polaków pomocy Żydom. 

Skala tej pomocy skłoniła Niemców do wprowadzenia 

takiego „prawa”.  

Nigdy i w żadnym innym kraju Niemcy nie mieli takich 

problemów z pomocą udzielaną Żydom. Nigdy i w żadnym 

innym okupowanym kraju nie wprowadzili takiego „prawa”.  

Polska pomoc udzielana Żydom, jak widać, była unikalna i 

dla jej likwidacji Niemcy musieli użyć szczególnego 

„prawa”.  

Mordowanie całych społeczności wiejskich bez żadnego 

sądu jest znamieniem okupacji niemieckiej w Polsce i 

stanowi preludium do wymordowania ludności Woli w 

sierpniu 1944 roku. Niemiecka administracja wojskowa nie 

miała żadnych skrupułów w mordowaniu bezbronnej 

ludności, bo już wcześniej takie postępowanie 

charakteryzowało administrację cywilną w Generalnym 

Gubernatorstwie. Było to charakterystyczne dla okupacji 

niemieckiej wyłącznie w Polsce i nie miało odpowiednika w 

żadnym innym okupowanym przez Niemców kraju.   

Ze względu na  inne zobowiązania profesor Musiał nie 

mógł napisać formalnego referatu. Dla przybliżenia efektów 

jego pracy, poniżej spisano zarejestrowaną podczas 

konferencji jego wypowiedź ustną . Aby możliwie wiernie 

oddać tę wypowiedź zapisano ją poniżej słowo w słowo bez 

żadnych korekt językowych, aby w każdym szczególe 

zachować autentyczność wypowiedzi profesora Bogdana 

Musiała.   

2. NIEMIECKIE PRAWO OKUPACYJNE W POLSCE 

2.1. Twórcy niemieckiego prawa okupacyjnego w Polsce 

„Dziękuję bardzo  za zaproszenie. Mój temat trochę tak,  

jakby ma teoretycznie z tematem naszym głównym, Woli, nie 

ma zbyt dużo wspólnego, chociaż jest... są tam pewne 

elementy, istotne elementy, jest cały jeden rozdział u mnie w 

mojej książce o kwestii tzw. dzieci żebrakach, których… 

szczególności Warszawy. I to ma związek, związek też z 

zagładą…, pośredni z zagładą, z zagładą Woli. Ale może to 

na samym końcu wspomnę.  

Mój temat jest „Penalizacja pomocy Żydom, czyli 

niemieckie ustawodawstwo okupacyjne w  Generalnym 

Gubernatorstwie”.  I, takie jakby motto tego jest w języku 

niemieckim, to jest z jednego z pism wydziału głównego 

administracji wewnętrznej  rządu Generalnego 

Gubernatorstwa, które dotyczyło… karania za pomoc 

Żydom. To było z dnia 20 stycznia 42-go roku, gdzie jest w 

tłumaczeniu, nie-Żyd, czyli chodziło tutaj o  strzelaniu, 

takich włóczących się tzw. Żydów. A jak tutaj widzimy, 

niemiecki urzędnik mówi, że musimy ostrzej, czy bardziej 

surowo karać „nie-Żydów”. „Nie-Żydów”, czyli proszę 

państwa, musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy w ogóle. 

Jak można ostrzej karać? Można... Niemcy to zrobili. 

Niemieccy urzędnicy to zrobili. To nie byli jacyś, tutaj 

podkreślamy… Naziści, proszę państwa”.  

 

...Jak można ostrzej karać? Można... Niemcy to zrobili. Niemieccy 
urzędnicy to zrobili... 

„To byli niemieccy urzędnicy. To byli prawnicy, z 

wykształceniem bardzo często prawniczym. Doktoraty. 

Którzy wyszkoleni byli, często skończyli swoje studia i 

promocje skończyli przedtem nim Adolf Hitler doszedł do 

władzy, a niektórzy oczywiście w czasie już po 33-cim. I ci 

sami ludzie po 45-tym, w szczególności, po 49-tym również, 

byli niemieckimi urzędnikami. Również byli niemieckimi 

prawnikami. I, proszę państwa, nic się im nie stało... Mam 

nadzieję, że będzie okazja do dyskusji, ja bym chętnie 

nawiązał do wspaniałego referatu pana profesora. Bo 

chciałem tu jakby swoją cegiełkę do tego dołożyć. Dlaczego 

to się stało, że niemieccy sprawcy nie zostali ukarani.  

To nie był przypadek. To nie było zaniechanie. To było 

celowe działanie państwa niemieckiego od 49-go roku… 

Celowe. To było systematyczne, przewidziane i celem było – 

ochrona zbrodniarzy niemieckich przed odpowiedzialnością 

karną. No i oczywiście materialną. To jasne. Czyli tu jakby 

Polsce nie chcieli zapłacić, ale wszystko robili, żeby tych 

zbrodniarzy, tych którzy pisali te ustawy, ogłaszali i one były 

egzekwowane – żeby im się nic nie stało. O to się 

zatroszczyli ci sami urzędnicy, ci sami którzy robili te 

ustawy po 45-tym, po 49–tym również tworzyli podstawy 

państwa niemieckiego. Taki kręgosłup mieli. Kręgosłup, 

powiedzmy, tego systemu. To jest jakby... musimy sobie z 

tego zdawać sprawę”.   

2.2. Pomijanie i nieznajomość niemieckiego prawa 

okupacyjnego wśród historyków 

„Ale my nie mamy dużo czasu, więc nie mogę, 

oczywiście, zbyt dużo mówić. 20 minut  to jest mało, ale 
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wystarczająco, żeby ten główny zarys. Pierwsza teza mojego 

... wykładu jest taka, że niemieckie prawo okupacyjne 

dotyczące penalizacji pomocy Żydom i że egzekucja tego 

prawa na terenie okupowanej Polski była i jest 

bagatelizowana lub nierzadko pomijana w badaniach nad 

zagładą Żydów na terenach Polski zarówno w polskich jak i 

zachodnich publikacjach.  

To nie jest tak, że w Polsce się to pomija, że pan 

Grabowski, czy pan Gross, czy inni pomijają to. Proszę 

państwa, to jest fenomen na Zachodzie. W niemieckich 

publikacjach, w zachodniej tak zwanej debacie publicznej, w 

tej narracji zachodniej, czyli amerykańskiej, czy izraelskiej, 

ten aspekt się kompletnie pomija. Jakby to nie był problem 

praktycznie, jakby Polacy mieli całkowitą wolną rękę w 

pomocy, czy nie w pomocy. Czyli to pojęcie „by stand us”. 

„By stand us”, czyli ta osoba, która praktycznie może sobie 

dowolnie decydować, czy pomoże, czy nie  pomoże. A może 

pomóc sprawcy. A Polska była tutaj… Pan profesor 

(Witakowski, przyp. PW) wskazał te wyjątkowe sytuacje 

Polski. To...w tej  sprawie Polska również była wyjątkowa. 

A ze źródeł oraz z przekazów z tego okresu wynika jednak, 

że niemieckie prawo okupacyjne i jego egzekwowanie miało 

zasadniczy, proszę państwa, wpływ na postawę ludności 

polskiej wobec zagłady Żydów dokonywanej  przez 

niemieckich okupantów”.  

 

...niemieckie prawo okupacyjne i jego egzekwowanie miało 
zasadniczy, proszę państwa, wpływ na postawę ludności polskiej 
wobec zagłady Żydów... 

„To wynika... Nie z polskich relacji… Bo polskie relacje 

też o tym mówią. Tylko można powiedzieć, polskie relacje są 

stronnicze, bo dotyczą nas, żeby się wytłumaczyć. Ale ... te 

relacje, te informacje są z niemieckich dokumentów i z 

żydowskich. Ale w szczególności z niemieckich, ponieważ 

Niemcy byli z tym konfrontowani i do niedawna... w ogóle 

ten temat nie był opracowany, tak samo jak w Polsce. 

Dopiero niedawno...  

Ja się tym tematem zawsze zajmowałem, ponieważ ja 

robiłem doktorat z niemieckiej administracji cywilnej  w 

Generalnym Gubernatorstwie i ten temat... Natknąłem się 

przy doktoracie. Ja napisałem rozdział nawet, tylko ta 

publikacja jest w języku niemieckim, a nie przetłumaczona i 

polscy specjaliści od holocaustu z reguły nie znają 

niemieckiego... Nie są w stanie przeczytać dokumentów, a 

już nie mówiąc o publikacjach. A tam jest czarno na białym.  

Ta książka jest od ponad 20 lat na rynku, więcej już 

nawet… 20 lat jest na rynku. I tam jest cały rozdział o 

polowaniu na Żydów. W jaki sposób niemiecka 

administracja regulowała sprawy właśnie polowania na 

Żydów w stosunku polsko-żydowskim, plus majątek tak 

zwany pożydowski. To jest wszystko uregulowane. 

Niemieccy okupanci nie zezwolili... Znaczy wychodzili z 

założenia, że majątek  żydowski i pożydowski należy się do 

nich i oni tym dysponowali.  Ale to jakby nie jest naszym 

tematem”. 

2.3. Na początku kary administracyjne za pomoc Żydom  

„Jak wspomniałem, ta książka, się niedawno ukazała. W 

czerwcu „Kto dopomoże Żydowi...”. Tytuł jest z 

rozporządzenia niemieckiego, które mówi, „kto dopomoże 

Żydowi podlega karze śmierci”. ... W jaki sposób może to … 

Powiem, jak było, jak powstawało, tak szybko”.  

 

Bogdan Musiał, „Kto dopomoże Żydowi...”, wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań 2019. 

„To nie było tak, że Niemcy prewencyjnie, proszę 

państwa, opracowali sobie system prawny podbijając 

Polskę, okupując, wprowadzili ten system. Tak nie było. 

Ponieważ oni mieli pewne doświadczenia z Rzeszy i tam po 

prostu nakaz... powiedzmy, nie pomagać Żydom, 

wystarczyłoby  zakaz. I w sumie wystarczało. Niemcy to 

chętnie… czy niechętnie, przestrzegali tego nakazu.  

Czyli Niemcy w sumie, niemieckie… policja, czy sądy nie 

miały z tym problemu. I nawet w niemieckim prawodawstwie 

nie było, nie ma takiego… no , jak się mówi… deliktu, czy 

przestępstwa jako... Takiego czegoś nie ma w ogóle... Czyli 

nie ma takiego pojęcia i sądy niemieckie nie mogłyby karać, 

bo nie miałyby podstawy prawnej od tego.  

Dopiero w Polsce byli konfrontowani z pewnymi 

postawami i się okazuje, że od 39-go, 40-go roku zaczyna 

powstawać system prawny ustawodawczy, który jakby zaczął 

to regulować od początku. Z początku to były jakby zakazy, 

że nie wolno. Że nie wolno pomagać. Że nie wolno wziąć 

Żyda na podwodę. Że nie wolno z nim handlować. Nie 

wolno mu odsprzedać. Nie można mu dawać jedzenia. To 

był zakaz. Ale niemiecki okupant starał się z początku jakby 

zakazać nie-żydowskiej ludności, czyli polskiej. To był 

zakaz. A Żyda tego, który to szukał tej pomocy, czy z 

przyczyn materialnych, czy to była wymiana handlowa, 

powiedzmy, czy usługi… To były różne... formy, czy…  To 

nie koniecznie musiała być altruistyczna pomoc... To, 

powiedzmy, „wymiana... gospodarcza”, czy wymiana usług i 

żywności za to. To Niemcy starali się z początku zakazami,  

gettoizacją Żydów i ścigania opuszczania getta przez, 

znaczy przez Żydów nielegalnego i karania. Z początku były 

kary administracyjne, czyli 1000 zł,... kary, ewentualnie 3 
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miesiące więzienia. Ale to było za słabo. Ale to było za mało 

i dolna, znaczy od dołu administracja niemiecka, doszła do 

wniosku, że jest za mało i że ludzie tego nie przestrzegają. 

Te kary są zbyt słabe”.  

 

...Czyli nie ma takiego pojęcia i sądy niemieckie nie mogłyby 
karać, bo nie miałyby podstawy prawnej od tego... 

2.4. Sądowa kara śmierci za pomoc w ukrywaniu Żyda 

„I wpadli sami od siebie... Nie było znowu od góry... 

Tylko starości powiatowi doszli do wniosku, że sobie założą 

obozy karne pracy. Sami z siebie. Nie mając żadnej 

kompetencji. I do tych obozów wysyłali Żydów i Polaków 

również. Mogli Polaków wysyłać za to, że nie oddali 

kontyngentów. Za różne przewinienia. Nie mając do tego 

żadnej podstawy prawnej. O tym... dowiedział się rząd 

Generalnej Guberni. Hans Frank sam był prawnikiem. 

Dowiedział się, że tak sobie nie mogą sami decydować, bo 

nie ma... to nie jest w ich kompetencji. I zakazali, czyli rząd 

w Krakowie Generalnej Guberni zakazał im tworzenia 

takich obozów pracy, czy karnych i powiedział OK. My to… 

wam to nie wolno, ale w każdym dystrykcie gubernator może 

założyć taki obóz i ten gubernator będzie decydował, kto 

będzie wysłany. Czyli on miał kompetencje, ale nie starosta. 

Czyli tak naprawdę centrala musiała ich hamować. Tych 

urzędników na dole.  

A ja podkreślam, ci starości byli z reguły prawnikami. 

Bardzo często z tytułami prawniczymi. Czyli on sobie 

zdawali bardzo dobrze sprawę z tego, co robią. Ale w 41-

szym skala tego wychodzenia poza getto i skala szmuglu 

była tak duża, że doszli do wniosku, że trzeba zaostrzyć te 

kary. Zaostrzyć i po raz pierwszy, proszę państwa, dopiero 

w 41-szym roku…  
(na ekranie wyświetlana jest treść rozporządzenia, przyp. PW) 
Tu jest… nie wiem, czy dobrze widać to … Widać? 

Można czytać ? Można, tak... Po raz pierwszy wyszedł... 

rozporządzenie z 15 października 41-go roku, 

rozporządzenie Generalnego Gubernatora, gdzie po raz 

pierwszy jest wobec Żydów, którzy nielegalnie, bez 

zezwolenia opuszczą getto, czyli miejsce zamieszkania, jest 

kara śmierci przez sądy, a nie-Żyd, który temu Żydowi 

pomoże... w ukrywaniu się też podlega karze śmierci.  

Ale to jest procedowane przez tak zwane sądy specjalne, 

czyli niemieckie. To był specjalny system sądów specjalnych, 

w których niemieccy prokuratorzy, oczywiście, bo 

prokuratura była sądów specjalnych i byli niemieccy 

sędziowie. Co z doświadczeniem, oddelegowani do… Czyli 

to nie byli znowu jacyś tam patologiczni naziści, esesmani, 

czy nie wiadomo jacyś… To byli niemieccy sędziowie. Z 

pewnym doświadczeniem. Często… byli delegowani. Ale, oni 

mogli wykonywać takie powiedzmy, takie… raczej nie 

wykonywać, takie...  procedować to i skazywać za to”.  

 

... nie-Żyd, który temu Żydowi pomoże... w ukrywaniu się też 
podlega karze śmierci... 

„To było... 15 października 41-go, ale to była reakcja 

na…  naleganie od dołu. Że to nie było, że oni od siebie 

tam… Hans Frank mówił, „OK., zrobimy to. A dlaczego 

nie”. To było żądanie od dołu … niemieckich urzędników, 

którzy sobie nie radzili. I to wyszło rozporządzenie.  

Ale to było za mało dla panów urzędników niemieckich i 

zaczęli powołując się na to rozporządzenie sami swoje 

zaostrzające... rozporządzenia … To państwo może znają, 

gdyż 10 listopada 41-go roku niejakiego doktora prawa 

Ludwika Fischera, który był gubernatorem… Jeżeli 

spojrzymy na to, proszę państwa, to on jako gubernator nie 

mający prawa zaostrzył już to rozporządzenie. Sam od 

siebie”. 

 

...on jako gubernator nie mający prawa zaostrzył już to 
rozporządzenie. Sam od siebie... 

2.5. Problem dzieci-żebraków i kara śmierci za pomoc 

żywnościową  

„Ale tu jest, proszę państwa, jeden ciekawy... nie wiem, 

czy można przeczytać… ale gdzieś jest o przygotowaniu 

żywności. Żywności. Że przygotowanie żywności jest 

również karalne. Jaki to miało związek? To dotyczyło 

Warszawy.  

Proszę państwa, to miało związek z tym, że z getta 

wychodziło… w getcie było dużo dzieci żebraków. Te dzieci 

… żebracy, część żebrała na ulicach miasta getta. My to 

znamy, ten obraz. To są zdjęcia, są wstrząsające. Ale dzieci 

żebracy, którzy byli w trochę lepszej „kondycji fizycznej”... 

usiłowały wyjść poza getto i żebrały w tak zwanych 

aryjskich dzielnicach, czyli polskich. Bo, oczywiście, były 

tam niemieckie dzielnice, no ale jak tam się dziecko żebrak 

się dostało... to wiadomo jak się mogło skończyć. Kończyło 

się z reguły tragicznie dla tego dziecka. Czyli te dzieci 

wychodziły poza... i żebrały. Czyli, to nie była wymiana 
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handlowa i za pieniądze. To było... jałmużna. To udzielanie 

żywności...  

 Tych dzieci żebraków było parę tysięcy. To był problem 

dla Niemców. I dlatego  Fischer po raz pierwszy zakazał 

udzielania jałmużny. To było sformułowane… ale chodziło o 

zakaz udzielania jałmużny dzieciom żebrakom.  

I teraz pytanie. Oczywiście, każdy wie, to są przykazy i 

niemieckie… Wychodzi z tego, że to było dosyć masowo… 

To było kilka tysięcy, takich dzieci żebraków żydowskich. I 

też przekazy z Ringelbluma, przeczytamy. Są te przekazy, że 

te dzieci gdzieś wychodziły. Tylko przekazy żydowskie 

opisują ich los, ale wychodzi na to, że uzyskały pomoc. A 

kara śmierci była. Czyli uzyskały pomoc, a była kara 

śmierci. Mimo tego te dzieci uzyskały te jałmużny. I to była 

ta możliwość. I to jest  pytanie, dlaczego nie mamy takiego 

przekazu, proszę państwa ? Tak się zastanawiam, dlaczego 

nigdzie nie ma tego ? Proszę państwa, bardzo proste.  

Ponieważ Niemcom udało się w lecie 42-go roku 

rozwiązać … problem dzieci żebraków. Wiecie państwo, w 

jaki sposób ? Pierwsze transporty z Warszawy, które szły do 

Treblinki, to były dzieci. Deportowane i zostały po prostu 

zagładzone... Ludwig Fischer pisze w sprawozdaniu, 

bodajże, ja cytuje to sprawozdanie, że „rozwiązaliśmy 

problem dzieci żebraków”. Właśnie w ten sposób. Nie 

napisał tylko, że zagazowaliśmy ich. Ale rozwiązaliśmy ten 

problem dzieci żebraków. Tak. Można powiedzieć, że Polacy 

mogą się podawać jako bohaterów. Myśmy tej pomocy 

udzielali”.  

2.6. Dlaczego nie ma świadków pomocy żywnościowej  

„Co się stało z Polakami, którzy udzielali tej jałmużny ? 

Mówiliśmy tutaj, o czym ? O Woli. Załóżmy, te dzieci 

wychodziły na Wolę i po prostu… świadków, osób które 

udzielały tej jałmużny, również nie ma. I my w ogóle nie 

mamy przekazu. A to było... to były tysiące i to było ryzyko 

śmierci. A nie mamy żadnego przekazu, że coś takiego było, 

ponieważ osoby, dzieci, które uzyskały tą pomoc, nie są w 

stanie złożyć świadectwa. I  Polacy, którzy tu udzielali, to 

też być może nie żyją, w większości być może. A po drugie 

skala zbrodni przykryła w pamięci… każdy opisuje później 

coś… Trauma była, oczywiście, ja mówię o Powstaniu 

Warszawskim… Czyli, praktycznie nie mamy... nie możemy 

tej historii opowiadać, bo nie bardzo można… Ale 

niemieckie dokumenty pokazują, że coś takiego było. I dla 

niemieckich urzędników to był problem. I oni go rozwiązali. 

Nie jest to prawda, przez zakazy... Nie pomogły. Karą 

śmierci, ale zagładą dzieci, jak najbardziej. To jest… rok 

42-gi”.  

2.7. Kara  śmierci za każdą pomoc 

„I od 42-go roku, jak zaczęła się deportacja... deportacje 

do… obozów zagłady, to skala... pomocy, bo ... Żyd, czy 

mieszkaniec getta, który obawiał się deportacji, musiał 

uciekać. Szczególnie na prowincji to było, bo w Warszawie 

była trochę inna sytuacja. Szczególnie na prowincji to już 

dochodziło do masowych prób ucieczki. Ci ludzie byli 

skazani, proszę państwa, na pomoc. W taki, czy inny sposób.  

I oczywiście na pewno były... ja mówię.. każda epoka ma 

swojego Palikota. Byli ludzie którzy pomagali Niemcom i z 

tego żerowali i tak dalej. Ale większość najwidoczniej tego 

nie robiła, ponieważ Niemcy byli konfrontowani z 

problemem. Ci uciekinierzy żydowscy w jakiś sposób 

uzyskali pomoc.  

A uzyskanie pomocy... ja mówię, było rozporządzenie, 

które mówiło „za świadome, za świadome pomaganie 

Żydowi w ukryciu”. Ale pomoc, na przykład żywność, 

teoretycznie nie było karalne…  
Dopiero, znowu to jest Keith Hopman, to jest… starosta 

powiatowy. To jest po… na nie… znaczy po polsku … 

Doktor Permit, który zresztą zrobił karierę po 45-tym, 49-

tym, oczywiście... Był urzędnikiem, tam był. Jemu się nic nie 

stało, nigdy... Obwieścił. I to nie było w tarnowskim … nie 

był wyjątkiem… Tak było w całej prowincji, proszę państwa. 

We wszystkich… One, te niektóre, te dystryktu 

warszawskiego… krakowskiego... te obwieszczenia są 

podobne nawet w tekście. Znaczy, podobne są w 

sformułowaniu.  

Oni to później to dostosowywali do własnych, do 

własnych potrzeb. Bo, na przykład, obiecywali, że jak będzie 

transport Żyda, powiedzmy Żydów do dworca kolejowego, 

to jak będzie szedł tą ulicą, to oni sobie, bodajże, Polacy nie 

mogą patrzeć z okna. Że  bramy trzeba zamykać, i tak dalej. 

Każda, każda forma pomocy jest karą śmierci. I to... to jest 

drugie… to jest jakby drugie rozporządzenie. To jest 

rozporządzenie z września, ponieważ okazało się, że jest... to 

jedno rozporządzenie nie pomagało. Czyli oni sami od siebie 

zaostrzali. Od dołu. Sami z siebie.  

To co Permit nie miał żadnego prawa tego zrobić, według 

prawa kompetencyjnego, proszę państwa. Nie, że nie miał 

tego prawa haskiego… i tak dalej, Według niemieckiego 

praw okupacyjnego on przekraczał kompetencje wydając 

takie rozporządzenie. A więc to na papierze, proszę 

państwa, ponieważ w praktyce to było realizowane. W 

praktyce niemieccy okupanci to realizowali, czyli te 

rozstrzeliwania.  

To nie było oczywiście, skala tam 50-ciu.. Ja znam… do 

Tarnowa, to pierwszego dnia co najmniej 3, 4 przypadki są. 

My nawet nie wiemy dokładnie, kto był, tylko jest przekaz 

żydowski i niemiecki. Rozstrzelano jakąś kobietę, która 

kobiecie pomagała i odkryto. Czyli, my nawet nie wiemy, kto 

to pomógł. Kto został rozstrzelany. Kto za to zapłacił 

życiem. Ale to było, proszę państwa, w całej prowincji... 

tylko, że się różniło… zależało od niektórych kreist... A tam 

... czy starosta był bardziej ostry, drugi mniej, ale to była 

jakby pewna reguła”. 

2.8. Kara śmierci za brak donosu o pomocy Żydowi 

„I jak doszło dopiero... przyszło 28 października 1942 

roku. Dowódca SS i policji w Generalnej Guberni Krüger 

wydał rozporządzenie, które jakby ujednolicało to. Już mieli 

prawo, już była ustawa. Już była forma dekretu, która 

zabraniała. Każdy Żyd, który w jakiejś formie został 

znaleziony, podlegał karze śmierci bez podania, przez kogo 

ta śmierć będzie orzekana. To nie było podane. To było 

bardzo istotne. I również nie-Żyd, który pomógł, w taki, czy 

w inny sposób, również podlegał karze śmierci”.  

„A osoba, która podżega do tego czynu, również… czyli 

pomaga, również. Lecz doszedł, proszę państwa, nowy 

artykuł, gdzie mówi, że osoba, która wie, że Żyd się znajduje 

poza gettem i tego nie poda dalej, jest zobowiązana podać… 

również podlega tak zwanym policyjnym środkom 

bezpieczeństwa, co oznaczało w praktyce rozstrzelanie na 

miejscu, albo w najlepszym wypadku deportację do 

Auschwitz. Co oznaczało z reguły też również śmierć. W 

Polsce, w żargonie... policyjnym wewnętrznym, policyjne 

środki bezpieczeństwa, to była w gruncie rzeczy kara 

śmierci. 



Piotr Witakowski 

122 

 

...również nie-Żyd, który pomógł, w taki, czy w inny sposób, 
również podlegał karze śmierci... 

Ale, proszę państwa, na czym polegało, że osoba która 

wie, że Żyd się znajduje poza? Co to oznaczało w praktyce ? 

Ja sobie zrobiłem analizę tego prawną. Ja nie jestem 

prawnikiem… ale zrobiłem analizę prawną.  Tak.  

Załóżmy, że rolnik X z miejscowości, powiedzmy, tam 

Wólka jakaś, podjął decyzję, bo on mógł tylko podjąć 

decyzję o ukryciu… Bo on był gospodarzem… On 

decydował, powiedzmy,  dysponowaniem środków, żywności 

i tak dalej - w takim pojęciu. On podjął decyzję, że jakiś 

uciekinier z getta... schowa go w stodole. Jakiś żandarm się 

dowiaduje, że jest tam. Przychodzi. I teraz może go na 

miejscu rozstrzelać, bo on jest tym sprawcą. Ale wychodzi z 

założenia, proszę państwa, że żona tego rolnika powinna 

wiedzieć w końcu. Ona w końcu była na zagrodzie. Czyli 

podlega według rozporządzenia również karze śmierci.  

Proszę państwa, ale też z reguły dzieci… Jeżeli dzieci 

były, również podlegają karze śmierci ponieważ powinny 

wiedzieć i wiedziały. Jeżeli sąsiad, proszę państwa, mógł 

wiedzieć, według wykładni tego żandarma, czyli urzędnika, 

powinien wiedzieć, również podlegał karze śmierci. Jeżeli 

cała wieś, były takie przypadki, wiedziała… mogła wiedzieć 

o tym, albo powinna wiedzieć, również podlegała…  

I, proszę państwa, to jest 28 października 42-go roku. 

Dotyczy to dystryktu lubelskiego i warszawskiego. 2 

tygodnie później wyszły rozporządzenia w tej samej… z 

zawartością dotyczące dystryktu radomskiego, krakowskiego 

i galicyjskiego. Czyli obowiązywało to już we wszystkim.  

Ja potem zacząłem sprawdzać, zacząłem sprawdzać po 

kolei, od kiedy mamy... od kiedy mamy tych, którzy 

rozstrzeliwali rodzinami. To się zaczęło po tych 

rozporządzeniach. Czyli to było, ta podstawa prawna do 

nich”. 

2.9. Podstawa prawna dla rozstrzeliwania całych rodzin  

„I pierwsze rozstrzeliwania z rodzinami były od końca 

listopada 42-go roku. Bo to trochę trwało zanim doszło do 

dołu i w grudniu 42-gim roku już były, jeszcze zanim... Ta 

sama placówka żandarmerii na przykład 5-go grudnia 

rozstrzelała, powiedzmy, gospodarza i żonę, dzieci jeszcze 

nie. Dwa tygodnie później ta sama placówka żandarmerii w 

sąsiedniej wiosce już rozstrzelała i gospodarzy i dzieci. 

Czyli, tak jakby najpierw jeszcze nie byli pewni do końca. 

Bo to można stwierdzić, że oni jeszcze nie byli zorientowani. 

Od 43-go roku już mieli... Już było uregulowane, że mogli 

rozstrzeliwać”.  

2.10. Sterroryzowanie polskiej wsi dla uniemożliwienia 

pomocy Żydom 

„I to jest bardzo istotne, proszę państwa. Ta forma 

represji była wyłącznie na prowincji, nie w miastach. To jest 

bardzo istotne. I ta forma represji polegała na tym, że to nie 

było, że oni zamordowali, po cichu, po kryjomu, w 

ciemnościach. Na tym polega sztuka, aby wszyscy się o tym 

dowiedzieli.  

I jeżeli nie znaleźli, powiedzmy, a wiedzieli jest, to 

zmuszali mieszkańców wioski. Musieli się temu przyglądać, 

a ewentualnie pomagać w szukaniu. I jeżeli znaleźli, 

powiedzmy, ofiarę, uciekiniera, to rozstrzeliwali na miejscu, 

po kolei, później rodziny.. I wszyscy musieli być świadkami 

tego. Plus, musieli na przykład... plądrowali, powiedzmy,  

zagrodę, ten majątek, ten mobilny, czy ruchomy ... ruchomy? 

I podpalali. Chodziło o to, żeby przez terror zastraszyć całą 

okolicę, ponieważ się tam należało… ponieważ …. 

 Przyczyna była prosta. Nasycenie siłami porządkowymi, 

w cudzysłowie, policyjnymi, prowincji było dosyć słabe. Nie 

byli w stanie wszystkiego... a policja granatowa była 

skorumpowana, nie do końca była... nie do końca była, 

powiedzmy... lojalna wobec, powiedzmy, niemieckich 

okupantów. Dlatego przez takie... wystarczyło w jednym, 

powiedzmy, gminie, czy w powiecie parę takich rodzin 

rozwalić, za przeproszeniem...  Rozchodziło się wieścią, 

oczywiście, po całej okolicy. Padał blady strach na 

wszystkich… Ja to znam, ja pochodzę spod Dąbrowy  

Tarnowskiej”.  

 

...wszyscy bali się panicznie. Żyd, uciekinier z getta oznaczał 
zagrożenie dla ludności wsi...  

„Proszę państwa, wszyscy się bali panicznie. Żyd, 

uciekinier z getta oznaczał zagrożenie dla... dla ludności, 

dla ludności wsi. I tak na to reagowali. Ja może zakończyć 

nie zdążę. Ostatnie... podsumowanie...Na początku właśnie 

nie było kar, było tylko zabronione. Później kary... 

przeciwko tylko Żydom. Później zastosowano, zaostrzano i 

wprowadzano stopniowo system odpowiedzialności 

zbiorowej, w której najbliższe rodziny i sąsiadów nawet...  

Każda forma była karana i w ten sposób Polacy musieli się 

stać zakładnikami niemieckich oprawców”.  

2.11. Taką skalę terroru Niemcy zastosowali tylko w 

okupowanej Polsce 

„I, proszę państwa... taki system Niemcy stworzyli 

wyłącznie w Polsce. Tego nie było... Tutaj... kiedyś była 

debata... Andrzej Żbikowski... Nie wiem, czy państwo znają, 

z ŻIH-u. On mi twierdził, a... w Serbii było podobnie... 

Nieprawda. Nie wiem, czy oni to robią specjalnie, czy 

wprowadzają w błąd. Takiego systemu ja do dzisiaj nie 

spotkałem. W żadnym innym kraju nie spotkałem takich 

rozporządzeń. W ten sposób, tak kodyfikowanych i tak 

egzekwowanych.  

Dziękuję bardzo”.  
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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 60 thousand 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 

Słowa kluczowe: Ekonomiczna wartość ofiar wojny, 
szacowanie kapitału ludzkiego, obecna wartość strat 
wojennych, ekonomiczna wycena Rzezi Woli  

                                                           
Dr hab. Stanisław Ryszard Domański, emeryt. prof. ekonomii i polityki 

gospodarczej SGH i INE PAN 

1. WSTĘP  

Wobec ogromu cierpień zadanych narodowi polskiemu 

przez Niemców i ich sojuszników, 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: 

Inteligenzaktion (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 Inteligenzaktion 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 2004 r. 

w sprawie reparacji wojennych od Niemiec.   

STRATY WOJENNE ZADANE POLSCE PRZEZ NIEMCY 

W OKRESIE WOJNY I OKUPACJI 1939-1945 
Stanisław Ryszard Domański  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Polityczne_KC_KPZR
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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 gudżarati 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 

 
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.  

kapitału) wykorzystując stopę procentową odpowiednio 

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 

„Inteligenzaktion (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 Inteligenzaktion 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 Inteligenzaktion na Pomorzu, 

której miejsca męczeństwa ilustruje mapka przedstawiona 

na  Rys. 1 . 

 

Rys. 1. Miejsca  martyrologii warstw przywódczych Polski na terenie 

Inteligenzaktion 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 Inteligenzaktion (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 

Inteligenzaktion 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.    
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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 lat 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 wieku 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 lat 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 Chaima 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
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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” 

(Inteligenzaktion, 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. 5521. 

 

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  

miedzy lipcem 1942  a majem 1943  zagłada  żydowskich  

                                                           
22 Liczba ludności żydowskiej w Warszawie w roku 1939 wynosiła około  

371,5 tys. zaś Paulson  podaje, że ocalało 28 tys. 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 Sztetl” - 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 ta 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. 

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.  
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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 numerację 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 r., oczyszczonemu z 

nadzwyczajnego tempa  lat odbudowy 1945-1949 r. 

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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Abstract 

The article is an introduction to the analysis of the 
problem of war reparations and compensation from 
Germany for the crimes of World War II. The issues of war 
reparations as claims pursued in inter-state relations as 
well as individual claims for damages were discussed. The 
article also presents the legal barriers in judicial redress 
procedures. A special place has been devoted to the 
institution of state immunity and its evolution in recent 
years. 

Keywords - war reparations, war damages, state 
immunity, Second World War 

Streszczenie 
Artykuł jest wstępem do analizy problemu reparacji 

wojennych oraz odszkodowań od RFN za zbrodnie II wojny 
światowej. Omówiono zarówno zagadnienie reparacji 
wojennych jako roszczeń dochodzonych w stosunkach 
międzypaństwowych jak i indywidualnych roszczeń 
odszkodowawczych. W artykule przedstawiono także bariery 
sądowej drogi dochodzenia roszczeń. Specjalne miejsce 
poświęcono instytucji immunitetu państwa oraz jego 
ewolucji w ostatnich latach. 

Słowa kluczowe – reparacje wojenne, odszkodowania 
wojenne, immunitet państwa, II wojna światowa 

 
Motto 

„Zło dokonane przez nich jest nawet podwójne. Jest najpierw złem 
natury duchowej, tkwi w samym zamyśle zniszczenia mienia kulturalnego 
innego narodu, A po wtóre jest to także zło materialne (…) Więc zło zostało 
wyrządzone, a w takim razie należy wobec niego interweniować, aby je 
usunąć, cofnąć, wyrównać, czy choćby zmniejszyć. Wynika to z samego 
pojęcia postępowania etycznego, jako zmierzającego do dobra. Jeśli zło 
istnieje i może być usunięte, to usunięte być powinno.”[1] 

Władysław Tatarkiewicz 

1. WSTĘP 

Temat reparacji wojennych oraz odszkodowań za 
niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej dopiero 
niedawno stał się przedmiotem ożywionej debaty 
publicznej.  Smutek budzi konstatacja, że trzeba było czekać 
aż 70 lat, żeby suwerenny polski rząd zaczął się tą kwestią 
na poważnie zajmować. Jeśli spojrzeć na sprawę z szerszej 
perspektywy historycznej to nasuwa się wniosek, że nad 
dziejami naszego narodu ciąży jakieś fatum. Polska, tak 
wiele razy w historii będąca ofiarą najazdów i grabieży, 
prawie nigdy nie potrafiła wyegzekwować swoich słusznych 
roszczeń odszkodowawczych. Fiaskiem zakończyły się 
chociażby próby dochodzenia zwrotu dzieł sztuki 
zagrabionych w Polsce w dobie potopu szwedzkiego w 
XVII wieku [2]. Pomimo zawarcia konkretnych klauzul 
odszkodowawczych w traktacie ryskim z 1921 roku 
kończącym wojnę polsko- bolszewicką, postanowienia te w 
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dużej mierze także pozostały martwą literą [3]. Musimy 
wreszcie przezwyciężyć to fatum i jak najpełniej 
wyegzekwować nasze słuszne roszczenia wynikające z 
niemieckich zbrodni popełnionych w czasie II wojny 
światowej.  

W zmaganiach tych potrzebna będzie determinacja oraz 
wola polityczna, ale przede wszystkim powinniśmy się 
uzbroić w argumenty prawne, czerpiąc zarówno z doktryny 
prawa jak i praktyki innych państw dochodzących swoich 
roszczeń. 

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie obecnie 
istniejących prawnych dróg dochodzenia reparacji i 
odszkodowań, a także przeszkód jakie napotkamy na tej 
drodze. 

Po pierwsze należy wprowadzić porządek w gmatwaninę 
pojęć reparacje wojenne oraz odszkodowania wojenne. W 
klasycznym ujęciu za reparacje uznawano wszystkie 
płatności kompensacyjne pokonanego/zobowiązanego do 
reparacji państwa na rzecz państwa zwycięskiego/ 
uprawnionego do reparacji. Od reparacji wojennych należy 
odróżnić indywidualne roszczenia odszkodowawcze osób 
fizycznych lub prawnych za szkody oraz krzywdy dokonane 
przez organy lub funkcjonariuszy organów państwa. Innymi 
słowy reparacje wojenne to odszkodowania o charakterze 
publiczno-prawnym (między państwami), zaś roszczenia 
indywidualne obejmują szkody konkretnych podmiotów na 
życiu i zdrowiu, pracy niewolniczej i przymusowej oraz 
szkód materialnych [4, s. 18-32]. W dalszej części referatu 
oba pojęcia będą używane właśnie w takich znaczeniach. 

2. REPARACJE WOJENNE 

Pomiędzy Polską a Niemcami nie został zawarty traktat 
pokojowy ani żadna umowa regulująca kwestię reparacji 
wojennych [5]. Na mocy układu poczdamskiego zawartego 
dnia 2 sierpnia 1945 r. Związek Sowiecki zobowiązał się 
zaspokoić polskie żądania o odszkodowanie ze swej własnej 
części odszkodowań [5]. 16 sierpnia 1945 r. zawarta została 
w Moskwie umowa między Polską a ZSRR. Zgodnie z nią 
Związek Sowiecki zrzekł się na rzecz Polski swoich 
pretensji do mienia niemieckiego i niemieckich aktywów, 
jak również do przysługujących mu akcji niemieckich 
przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych na 
terytorium Polski. Celem pokrycia roszczeń reparacyjnych 
przyznano też Polsce udział w wysokości 15 procent 
świadczeń przysługujących mu w ramach reparacji z 
niemieckich stref okupacyjnych.  

W ramach tych 15 % PRL otrzymywała za 
pośrednictwem Związku Sowieckiego m.in. miliony 
egzemplarzy dzieł Marksa, Lenina i Stalina drukowanych 
we wschodnioniemieckich drukarniach, a także statki i tabor 
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kolejowy. Co istotne nie były to świadczenia nieodpłatne 
bowiem Stalin wymógł na Polsce połączenie kwestii 
reparacji z dostawami węgla z Polski do ZSRR. W efekcie 
w podpisanej 16 sierpnia 1945 r. umowie w sprawie 
wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację 
niemiecką Polska zobowiązała się – poczynając od 1946 r. – 
dostarczać Związkowi Radzieckiemu węgiel po specjalnej 
cenie umownej. W pierwszym roku dostaw miało to być 8 
mln ton, w ciągu następnych czterech lat – po 13 mln, a w 
następnych latach po 12 mln ton. Owa specjalna cena 
została określona w tajnym protokole i wynosiła średnio 
1,22 dol. za tonę. Stanowiła mniej niż 10 proc. ceny 
rynkowej i nie pokrywała nawet kosztów wydobycia i 
transportu [6] ! Realizacja reparacji wojennych za 
zniszczenia spowodowane przez okupację niemiecką była 
dla Polski w istocie ogromnym obciążeniem. Polska, 
zamiast uzyskać odszkodowania za zniszczenia wojenne, 
straciła około 600 milionów ówczesnych dolarów [7].  

W debacie pojawia się często argument o rzekomym 
zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych w 1953 r. 
Po pierwsze oświadczenie o zrzeczeniu zostało złożone pod 
dyktando Związku Sowieckiego, który naruszył w ten 
sposób suwerenność państwa polskiego. Sekwencja zdarzeń, 
które zaszły w sierpniu 1953 r. pozwala przyjąć, że rząd 
PRL został postawiony przez ZSRR przed faktem 
dokonanym i jego rolą było tylko formalne 
zakomunikowanie oraz firmowanie decyzji podjętej przez 
„Wielkiego Brata” [8]. Za przyjęciem tezy o wadliwości 
zrzeczenia się w 1953 roku przemawia zwłaszcza brak 
dowodów co do istnienia jakichkolwiek uzgodnień polsko-
sowieckich w przedmiocie złożenia tego oświadczenia [8]. 

Co istotne, a co umyka uwadze części komentatorów, 
oświadczenie to było skierowane wobec Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. Takie określenie adresata 
oświadczenia wyłącza możliwość uznania, że doszło co 
zrzeczenia się reparacji wobec Niemiec. Poza tym należy 
pamiętać, że w momencie złożenia oświadczenia przez rząd 
PRL w prawie RFN obowiązywała tzw. doktryna Hallsteina, 
w myśl której jedynym legalnym państwem niemieckim 
była RFN. Zgodnie z tą doktryną RFN nie uznawała 
żadnych traktatów zawieranych pomiędzy NRD a innymi 
państwami. Odpowiednikiem doktryny Hallsteina była w 
NRD doktryna Ulbrichta, która zakładała m.in., że  żaden z 
członków bloku wschodniego nie powinien normalizować 
stosunków z RFN, jeśli NRD nie zrobi tego wcześniej [9]. 
Wzajemne uznanie obydwu państw niemieckich nastąpiło 
dopiero na mocy tzw. Traktatu Podstawowego podpisanego 
dnia 21 grudnia 1972 r. W związku z tym dzisiejsze władze 
niemieckie nie mogą nawet uznawać, że oświadczenie rządu 
PRL z 1953 r. mogło odnieść skutek względem NRD jako 
państwa niemieckiego. Z punktu widzenia RFN w 
obowiązującej doktrynie prawnej i politycznej uznawano, że 
wszystkie umowy zawierane przez państwa trzecie z NRD 
są z mocy prawa nieważne.  

Kwestia reparacji nie była przedmiotem „Traktatu o 
ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec z 12 
września 1990 r.” (zwanego także „Traktatem dwa plus 
cztery”) ani  „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy z 17 czerwca 1991 r.” Warto przy tym 
zaznaczyć, że przy zawarciu tego ostatniego Traktatu 
spisano protokół rozbieżności. Punkt 5 protokołu zawierał 
oświadczenie Polski i Niemiec, że traktat dobrosąsiedzki 
„nie zajmuje się sprawą obywatelstwa i sprawami 
majątkowymi” [10]. 

Jako że nie doszło do uregulowania tej kwestii na drodze 
traktatowej jedyną możliwością dochodzenia reparacji 
wydaje się złożenie skargi do Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Taka sprawa nie 
byłaby zresztą bezprecedensowa gdyż np. obecnie MTS 
rozpoznaje sprawę Ukrainy przeciwko Rosji o 
odszkodowanie w związku z zaborem Krymu oraz 
działaniami zbrojnymi w Donbasie [11]. Niestety polskie 
władze same zamknęły sobie drogę dochodzenia roszczeń 
przed MTS składając deklarację, że przed MTS nie będą 
rozpatrywane jakiekolwiek spory dotyczące sytuacji, które 
nastąpiły przed 1989 r. [12] . Niemcy z kolei poddali się 
jurysdykcji MTS tylko co do zdarzeń zaszłych po 30 
kwietnia 2008 r. [13]. Warunkiem poddania sporu o 
reparacje pod jurysdykcję MTS może być wyłącznie 
obopólna zgoda obu państw (coś na kształt zapisu na sąd 
polubowny w postępowaniu cywilnym). Wyżej wymienione 
fakty prowadzą do oczywistej konkluzji - droga sądowa 
dochodzenia reparacji wojennych jest zamknięta. Pozostaje 
droga negocjacji dyplomatycznych. Moim zdaniem 
środkiem nacisku na stronę niemiecką w tych negocjacjach 
mogłoby być podnoszenie roszczeń indywidualnych. 

3. INDYWIDUALNE ROSZCZENIA 

ODSZKODOWAWCZE 

Jak wspomniałem wcześniej, w doktrynie prawa 

międzynarodowego utrwalił się podział roszczeń na 

reparacje wojenne oraz indywidualne roszczenia 

odszkodowawcze. Jest rzeczą charakterystyczną, że w celu 

zanegowania zasadności polskich roszczeń 

odszkodowawczych niektórzy z niemieckich naukowców 

kwestionują nawet istnienie osobnych, indywidualnych 

roszczeń przyjmując "szeroką definicję reparacji". Nie są w 

tym jednak konsekwentni stwierdzając np., że „przedmiotem 

umowy o powołaniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i 

Przyszłość” nie były roszczenia reparacyjne w rozumieniu 

prawa międzynarodowego, ale roszczenia indywidualne" 

[5]. Musimy być przygotowani na to, że do podobnych 

krętactw Niemcy będą się też posuwać w przyszłości, 

wszystko w celu udowodnienia z góry przyjętej tezy, że 

wszystkie nasze roszczenia są bezzasadne.  

Indywidualne roszczenia odszkodowawcze oparte są na 

prawie cywilnym, a ściślej na obowiązku naprawienia 

szkody  za czyny niedozwolone, których źródłem były 

czyny stanowiące zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie 

przeciwko ludzkości. Rozpatrując sprawę tych roszczeń w 

polskim porządku prawnym pierwszym problemem jaki się 

nasuwa jest kwestia przedawnienia. Konstytucja RP w art. 

43 stanowi jednak wyraźnie, że "Zbrodnie wojenne i 

zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu". 

Skoro odpowiedzialność karna za dane czyny nie ulega 

przedawnieniu, nie można też wyłączać możliwości 

dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z 

popełnienia tych czynów, a więc nie można zamykać drogi 

sądowej w tym zakresie. Odwołując się do ratio legis 

instytucji przedawnienia można też bronić stanowiska, że 

wskutek istnienia tzw. immunitetu państwa przedawnienie w 

ogóle nie biegło, bowiem poszkodowani do momentu 

uchylenia immunitetu w ogóle nie mieli możliwości 

dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Jedną z 

racji istnienia instytucji przedawnienia jest wszak 

wyłączenie stanu niepewności i napięcia w stosunkach 

prawnych [14, s. 137-154]. Jeżeli jednak droga sądowa była 

zamknięta przed osobami, którym przysługiwało dane 

roszczenie to należy przyjąć, że nie istniał żaden „stan 

niepewności i napięcia w stosunkach prawnych” i w 

związku z tym nie biegł wówczas termin przedawnienia.  
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W poprzednich zdaniach użyłem terminu „immunitet 

państwa”. Konieczne jest wyjaśnienie znaczenia tej 

instytucji bowiem ma ona kluczowe znaczenie dla 

dochodzenia  indywidualnych roszczeń odszkodowawczych. 

Ściślej, powinniśmy mówić o sądowym oraz egzekucyjnym 

immunitecie państwa. Immunitet sądowy w postępowaniu 

cywilnym oznacza, że państwo i jego organy nie mogą być 

pozywane przed sądy innego państwa. Immunitet 

egzekucyjny oznacza z kolei, że własność państwa korzysta 

ze specjalnej ochrony, nie podlegając zajęciu, konfiskacie, 

egzekucji [15, s. 67–95]. Immunitet państwa wywodzi się z 

zasady suwerennej równości państw, która jest jedną z 

podstawowych zasad międzynarodowego porządku 

prawnego [15]. Odnosząc te definicje do problemu 

indywidualnych roszczeń odszkodowawczych instytucja 

immunitetu sądowego skutkuje koniecznością odrzucenia 

przez polski sądu pozwu złożonego wobec RFN. Nawet 

gdyby jednak zapadło orzeczenie nakazujące państwu 

niemieckiemu naprawienie szkody, jego wykonanie na 

terenie naszego kraju byłoby niemożliwe z uwagi na 

ochronę majątku państwa położonego na terytorium innego. 

O ile jednak w nauce prawa nie ma wątpliwości, że 

immunitet sądowy oraz egzekucyjny przysługują państwu 

jako wyraz jego suwerenności, to coraz częściej podnosi się 

konieczność wyłączenia tej instytucji co do roszczeń 

wynikających z poważnych naruszeń praw człowieka, a w 

szczególności zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko 

ludzkości [16, s. 197-209]. 

Najważniejszym źródłem norm dotyczących immunitetu 

państwa jest zwyczaj międzynarodowy. Wszelkie 

dotychczasowe próby kodyfikacji tej instytucji zakończyły 

się niepowodzeniem, zarówno na poziomie regionalnym jak 

i uniwersalnym. Europejska Konwencja o Immunitecie 

Państwa z 1972 r. została ratyfikowana tylko przez osiem 

państw, zaś Konwencja Narodów Zjednoczonych o 

immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich własności z 2004 

r. w ogóle nie weszła w życie [17, s. 55-77]. W polskim 

kodeksie postępowania cywilnego nie ma wprost reguły 

dotyczącej immunitetu sądowego państwa obcego. Pomimo 

tego, polskie sądy odrzucały np. pozwy o zadośćuczynienie 

za krzywdę doznaną przez ofiary niemieckich zbrodni 

powołując się właśnie na immunitet sądowy jako normę 

prawa międzynarodowego. Przykładem tej linii orzeczniczej 

jest Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 

października 2010 r. Zgodnie z tym orzeczeniem: „Na 

obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego 

publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet 

jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów 

niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne 

podczas drugiej wojny światowej na terenie Polski” [18]. Co 

charakterystyczne, Sąd Najwyższy odwołując się do „etapu 

rozwoju prawa międzynarodowego” przyjmuje, że 

immunitet sądowy nie ma charakteru bezwzględnego, lecz 

jest wytworem praktyki orzeczniczej, która może 

doprowadzić do ograniczenia przedmiotowego tej instytucji. 

Pomimo, że otwarto w ten sposób możliwość dochodzenia 

w przyszłości tego typu roszczeń (na kolejnym etapie 

rozwoju prawa międzynarodowego), nie przekonuje mnie 

argumentacja Sądu Najwyższego. Sprzeciw budzi zwłaszcza 

teza, że „immunitet jurysdykcyjny państwa nie może być 

uznany za niedopuszczalne ograniczenie dostępu wówczas, 

gdy skarżącemu przysługują alternatywne, rozsądne i 

efektywne środki prawne ochrony jego praw. (…). Środkiem 

takim jest co do zasady możliwość wytoczenia powództwa 

przed sądami państwa, które dopuściło się naruszenia 

podstawowych praw człowieka”. Problem w tym, że 

poszkodowani przez niemieckie barbarzyństwo z czasów II 

wojny światowej nie mają możliwości dochodzenia swoich 

roszczeń także przed sądami niemieckimi. Zgodnie ze stałą 

linią orzeczniczą Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 

odpowiedzialność państwa niemieckiego za działania 

militarne prowadzone za granicą w czasie II wojny 

światowej została wyłączona [5]. W głośnym wyroku z dnia 

26 czerwca 2003 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości 

stwierdził, że potomkowie ofiar pacyfikacji greckiej wsi 

Distomo nie mają prawa do zadośćuczynienia bowiem w 

czasie popełnienia tej zbrodni, ofiary nie były chronione 

prawem międzynarodowym, a ówcześnie obowiązujący 

niemiecki kodeks cywilny oraz Konstytucja Weimarska nie 

przewidywały odpowiedzialności państwa niemieckiego za 

tego rodzaju czyny [19]. Nie sposób zatem zgodzić się, że 

osobom dochodzącym  indywidualnych odszkodowań 

„przysługują alternatywne, rozsądne i efektywne środki 

prawne ochrony jego praw”. 

Opisana wyżej sprawa Distomo, pomimo niekorzystnego 

wyroku niemieckiego sądu stanowić może pewien wzorzec 

dla dochodzenia roszczeń wobec RFN. Grekom, po 

uzyskaniu wyroku greckiego Sądu Najwyższego 

zasądzającego zadośćuczynienie, udało się nawet 

doprowadzić do ustanowienia hipoteki przymusowej na 

położonej we Włoszech nieruchomości będącej własnością 

państwa niemieckiego. Wprawdzie w ubiegłym roku włoski 

Sąd Kasacyjny nakazał wykreślenie tej hipoteki, lecz 

podstawą do wydania takiej decyzji było przeznaczenie 

owej nieruchomości na cele publiczne. Nie wyklucza to 

zatem zajęcia innych składników majątku państwa 

niemieckiego, jeżeli tylko nie będą one służyć celom 

publicznym (dyplomatycznym etc.) [20]. Rozstrzygnięcie 

włoskiego sądu jest kolejnym krokiem w ewolucji instytucji 

immunitetu państwa, bowiem dopuszcza możliwość 

ograniczenia immunitetu egzekucyjnego. 

Innym przykładem próby przełamania immunitetu 

państwa jest sprawa „Ferrini przeciwko Republice 

Federalnej Niemiec”. W sprawie tej obywatel Włoch 

domagał się naprawienia szkód doznanych w czasie 

uwięzienia, deportacji oraz pracy przymusowej w 

Niemczech w czasie II wojny światowej [16]. Po odrzuceniu 

jego pozwu przez sądy niższych instancji, włoski Sąd 

Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 marca 2004 r. odmówił 

przyznania immunitetu sądowego Niemcom stwierdzając, że  

normy zwyczajowe prawa międzynarodowego ewoluowały 

do tego stopnia, iż instytucja immunitetu państwa nie 

znajduje zastosowania do tych jego aktów, które skutkowały 

śmiercią, uszczerbkiem na zdrowiu lub szkodą majątkową 

mającymi miejsce na terytorium państwa forum, nawet jeśli 

takie akty dokonane były przez siły zbrojne obcego państwa 

(tzw. territorial tort exception) [17]. W odpowiedzi, władze 

RFN złożyły do MTS skargę w której zarzuciły Włochom 

naruszenie immunitetu Niemiec jako suwerennego państwa. 

W 2012 r. MTS przyznał rację RFN uznając, że Włochy 

naruszyły immunitet państwa niemieckiego, które nie może 

odpowiadać za naruszenia międzynarodowego prawa 

humanitarnego dokonane w okresie 1943-1945 [21]. 

Świadectwem ewolucji immunitetu sądowego jak i 

niejednolitości orzecznictwa sądowego w tej kwestii jest 

wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 

października 2014 r. W wyroku tym Trybunał stwierdził 

niekonstytucyjność dwóch przepisów dotyczących 
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immunitetu jurysdykcyjnego Państwa wskazując, że 

absolutne poświęcenie prawa do sądowej ochrony praw 

podstawowych - jednej z najważniejszych zasad włoskiego 

porządku prawnego - ze względu na immunitet państwa jest 

niedopuszczalne, jeżeli immunitet ten ma chronić 

bezprawne wykonywanie uprawnień obcego państwa, tak 

jak w przypadku czynów uważanych za zbrodnie wojenne i 

zbrodnie przeciwko ludzkości  [22]. 

Pomimo tego, że wyżej opisane zmagania o przełamanie 

immunitetu okazały się najwyżej połowicznym sukcesem, to 

wskazują one na ciągłą ewolucję tej instytucji. Można 

oczekiwać, że wraz z rozwojem doktryny prawa 

międzynarodowego zmianie ulegnie także wykładnia 

immunitetu, a sądy zaczną rozważać czy suwerenność 

państwa nie powinna zostać ograniczona na korzyść osób 

dochodzących słusznego odszkodowania za rażące 

naruszenie prawa humanitarnego.  

4. WNIOSKI 

 Zarówno kwestia reparacji wojennych jak i 

odszkodowań indywidualnych nie została ostatecznie 

prawnie uregulowana.  

 Oświadczenie rządu PRL o zrzeczeniu się reparacji 

wobec NRD należy oceniać jako wadliwe, a zatem nie 

mające mocy prawnej. Poza wszystkim dotyczyło jedynie 

NRD i nie odnosiło się w żaden sposób do roszczeń osób 

indywidualnych. 

 Pomimo braku traktatowego uregulowania, droga 

sądowa dochodzenia reparacji została zamknięta wskutek 

braku jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości. 

 Na przeszkodzie dochodzenia roszczeń indywidualnych 

stoi immunitet państwowy (sądowy oraz egzekucyjny) 

jako zwyczajowa norma prawa międzynarodowego. 

 W ostatnich latach obserwujemy tendencję zmierzającą 

do wyłączenia immunitetu państwa w zakresie roszczeń 

wynikających ze zbrodni wojennych oraz zbrodni 

przeciwko ludzkości. 

 Ze względu na zwyczajowy charakter normy 

immunitetu państwa oraz brak regulacji w prawie polskim 

kluczowe znaczenie dla praktyki orzeczniczej będzie 

miało stanowisko Sądu Najwyższego.  

 Argumentem przemawiającym za wyłączeniem 

immunitetu jest brak możliwości dochodzenia roszczeń 

indywidualnych przed niemieckimi sądami. 
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Abstract 
The Supreme National Tribunal, which operated in 

Poland between 1946-1948, tried 49 Hitlerite criminals who 

had committed crimes against Poland and Poles during 

World War II. It was tasked not only with bringing 

individual perpetrators to justice but also with publicizing 

these matters to the world. It was in effect the Polish 

equivalent of the Nuremberg Tribunal. The suppression of 

the Warsaw Uprising, including the Wola Massacre (Wola 

Slaughter), was not however covered by the trials despite 

the fact that it had been planned that the Tribunal would 

also try Germans who were responsible for crimes 

committed during the Uprising. In practice, however, these 

crimes were carefully omitted from the seven trials 

conducted by the Tribunal. Even when high officials of the 

occupation administration in Warsaw were tried, the period 

of the Warsaw Uprising was not, as a rule, the subject of 

hearings (sic!) although some perpetrators of crimes 

committed during the Uprising were subsequently tried by 

Polish common courts. The fact is that then Polish 

authorities were not keen to publicize the martyrdom of 

those who had taken part in the Warsaw Uprising because 

this would have inevitably led to questions as to why USSR 

forces did not come to the aid of the Warsaw residents being 

murdered by the Germans and also to what was happening 

to the Polish Home Army soldiers who had fought 

vigorously at that time and who, after the war, were subject 

to persecution by the new authorities installed in Poland by 

the Soviet Union. The Tribunal, whose task was to judge the 

perpetrators of the most significant German crimes, ceased 

its activities without even considering what was probably 

the largest single massacre of civilians in Europe during 

World War II, and the largest single act of extermination in 

the history of the Polish Nation: the Wola Massacre. 

Keywords – crimes under international law, Supreme 

National Tribunal, Warsaw Uprising 

Streszczenie 

Najwyższy Trybunał Narodowy, który działał w Polsce w 

latach 1946-1948, osądził 49 zbrodniarzy hitlerowskich, 

którzy w trakcie II wojny światowej popełnili zbrodnie 

wobec Polski i Polaków. Miał za zadanie nie tylko 

wymierzyć sprawiedliwość indywidualnym sprawcom, ale i 

nagłośnić te sprawy w świecie, być polskim lokalnym 

odpowiednikiem Trybunału Norymberskiego. Pacyfikacja 

Powstania Warszawskiego, w tym Rzeź Woli, nie znalazły się 

jednak na jego wokandzie. Stało się tak, mimo iż planowano, 

                                                           
Prof. UW dr hab. Karol Karski – kierownik Zakładu Prawa 

Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Warszawski. 

by stanęli przed nim Niemcy odpowiedzialni także za 

zbrodnie popełnione podczas Powstania. Ten okres skrzętnie 

jednak pominięto w trakcie 7 przeprowadzonych przez ten 

Trybunał procesów. Nawet, gdy sądzono wysokich 

urzędników administracji okupacyjnej w Warszawie, okres 

Powstania Warszawskiego nie był, co do zasady, 

przedmiotem rozpraw (sic!). Niektórzy sprawcy zbrodni 

popełnionych w trakcie Powstania zostali następnie 

osądzeni przez polskie sądy powszechne. Ówczesnym 

władzom Polski nie zależało na upowszechnianiu 

martyrologii Powstania Warszawskiego, gdyż wtedy 

należałoby się zmierzyć m.in. z pytaniami, dlaczego wojska 

ZSRR nie udzieliły pomocy mordowanym przez Niemców 

warszawiakom lub, co się dzieje z żołnierzami Armii 

Krajowej, którzy wówczas mężnie walczyli, a po 

zakończeniu wojny byli prześladowani także przez nowe - 

osadzone w Polsce przez ZSRR - władze. Trybunał, który 

miał za zadanie osądzić sprawców najbardziej 

reprezentatywnych zbrodni niemieckich, zakończył swoją 

działalność nawet nie pochylając się nad największą 

prawdopodobnie jednorazową masakrą ludności cywilnej 

dokonaną w Europie podczas II wojny światowej, a 

jednocześnie największym w historii pojedynczym aktem 

eksterminacji członków Narodu Polskiego – Rzezią Woli. 

Słowa kluczowe – Najwyższy Trybunał Narodowy, 

Powstanie Warszawskie, zbrodnie prawa międzynarodowego 

1. WPROWADZENIE 

W trakcie Powstania Warszawskiego jednostki armii i 

policji niemieckiej popełniły szereg zbrodni, które można 

kwalifikować jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko 

ludzkości i zbrodnię ludobójstwa. W jego trakcie miała też 

miejsce największa prawdopodobnie jednorazowa masakra 

ludności cywilnej dokonana w Europie podczas II wojny 

światowej, a jednocześnie największy w historii pojedynczy 

akt eksterminacji członków Narodu Polskiego – Rzeź Woli. 

W ciągu kilku początkowych dni sierpnia 1944 r. 

zamordowano tam 30-65 tys. cywilów. Jej punkt szczytowy 

przypadał na dni 5-7 sierpnia 1944 r. Zabójstw dokonywano 

masowo i systematycznie, nie oszczędzając nikogo, 

mężczyzn, kobiet i dzieci. Dopiero dnia 6 sierpnia 1944 r. 

SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski, 

dowodzący oddziałami pacyfikującymi Powstanie 

Warszawskie, wydał rozkaz zabijania – spośród 

bezbronnych cywilów – już „tylko” mężczyzn [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 

Sprawcy tych zbrodni nie zostali postawieni w stan 

oskarżenia, ani przed Trybunałem Norymberskim, którego 

zadaniem było ukaranie głównych sprawców zbrodni 

niemieckich w skali europejskiej, ani przed polskim 

Najwyższym Trybunałem Narodowym (NTN), który miał to 
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czynić w odniesieniu do analogicznych sprawców, którzy 

popełnili swoje czyny na terytorium okupowanej Polski. 

Niektórzy z nich zostali ukarani przez polskie sądy 

powszechne, tak jakby Powstanie Warszawskie – a w tym  

i Rzeź Woli – nie zasługiwały na nagłośnienie i zachowanie 

w pamięci. 

2. ORGANIZACJA, JURYSDYKCJA I PROCEDURA 

NTN został utworzony, gdyż istniało przeświadczenie,  

iż sprawy głównych zbrodniarzy hitlerowskich, którzy 

popełnili swoje czyny na terytorium Polski powinny być 

osądzone przez specjalny trybunał wysokiej rangi i  

o szczególnych kwalifikacjach [7]. Jak wskazywali 

prokuratorzy NTN Tadeusz Cyprian i Jerzy Sawicki [8, s. 5]: 

„Zadaniem Najwyższego Trybunału Narodowego jest (…) 

nie tyle osądzenie indywidualnych oskarżonych, co mogłyby 

wykonać z powodzeniem sądy okręgowe (i co też robią w 

95% spraw przestępców hitlerowskich, tym sądom przez 

NTN przekazanych) – ile dokumentarne, sądowe ustalenie 

najistotniejszych faktów z czasów okupacji oraz 

napiętnowanie ich z mocy majestatu prawa wobec własnego 

kraju i zagranicy, która nie ma wyobrażenia o tym, co 

znaczyła hitlerowsko-niemiecka okupacja w Polsce”. 

Podkreślali przy tym, że NTN miał być [9, s. X]: 

„niejako odpowiednikiem Trybunału Norymberskiego 

(...) dla spraw o znaczeniu krajowym (...), który by 

należycie reprezentował polski wymiar sprawiedliwości w 

sprawach budzących tak wiele międzynarodowych dyskusji 

(...), pasjonujących w owym czasie cały świat”. 

Czyny, o popełnienie których oskarżano przed NTN były 

najpoważniejszymi przestępstwami prawa międzynarodo-

wego: zbrodniami przeciwko pokojowi, zbrodniami 

wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodnią 

ludobójstwa. Zbrodnie te, stały się trwałym elementem 

międzynarodowego prawa karnego, którego rozwój nabrał  

w tym właśnie okresie szczególnej dynamiki, oraz prawa 

krajowego [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

W trakcie procesów przed NTN wszystkie wypowiedzi 

były na bieżąco tłumaczone na języki polski, niemiecki, 

angielski, francuski i rosyjski. Obszerne sprawozdania były 

publikowane w prasie krajowej i zagranicznej. Jak dodawali 

T. Cyprian i J. Sawicki [8, s. 5]:  

„Doniosłości tej ostatniej roli Najwyższego Trybunału 

Narodowego nie można dostatecznie wysoko ocenić, bo 

ujawnienie wobec świata hitlerowskich metod zagłady 

stosowanych w czasie tej wojny, godzących w cały naród 

polski, wyjaśnia nasze stanowisko wobec Niemiec na forum 

międzynarodowym i daje podstawę naszym żądaniom pod 

adresem przyszłej konferencji pokojowej (…). Ta rola NTN 

wyjaśnia również dlaczego procesów przed nim jest mało i 

każdy z nich ma inny charakter”. 

NTN utworzono dekretem z dnia 22 stycznia 1946 r. [18] 

Akt ten – mający moc równoważną ustawie – wszedł w 

życie z dniem publikacji, tj. 18 lutego 1946 r., który jest 

zarazem dniem powstania tej instytucji. Ustalono, iż ma ona 

swoją siedzibę w miejscu siedziby Sądu Najwyższego. NTN 

składał się z Prezesa i sędziów, a Prokuratura NTN –  

z Pierwszego Prokuratora i prokuratorów NTN. Prezesem 

NTN był z mocy przepisów dekretu Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego. Sędziów NTN i prokuratorów NTN, w tym 

Pierwszego Prokuratora, powoływało – spośród osób 

posiadających kwalifikacje sędziowskie – Prezydium 

Krajowej Rady Narodowej (KRN)
1
 na wniosek Ministra 

Sprawiedliwości. Sprawowanie funkcji sędziowskich lub 

prokuratorskich w sądach powszechnych lub specjalnych 

nie stanowiło przeszkody w dokonaniu nominacji i łączeniu 

stanowisk. NTN orzekał na rozprawach w składzie trzech 

sędziów oraz czterech ławników, a na posiedzeniach 

niejawnych – w składzie trzech sędziów bez udziału 

ławników. Listę ławników ustalało – dobierając ich spośród 

posłów – Prezydium KRN [8, s. 5]. Przewidziano,  

iż ławnicy w sprawowaniu swego urzędu – podobnie jak 

sędziowie na podstawie przepisów ogólnych – mieli być 

niezawiśli i podlegali tylko ustawom, a podczas pełnienia 

czynności na rozprawie mieli prawa i obowiązki sędziego 

należącego do składu orzekającego. Sędziowie, Pierwszy 

Prokurator i prokuratorzy NTN w sprawowaniu czynności 

określonych w dekrecie zostali zrównani w prawach  

i obowiązkach odpowiednio z sędziami, Pierwszym 

Prokuratorem i prokuratorami Sądu Najwyższego.  

W ramach pierwszej nowelizacji [19] przepisy dekretu 

uzupełniono również o możliwość odwołania – na wniosek 

Prezesa NTN – sędziego, prokuratora lub ławnika przez 

Prezydium KRN. Urzędników sekretariatów powoływał 

odpowiednio Prezes bądź Pierwszy Prokurator NTN. 

NTN orzekał na podstawie całokształtu obowiązującego 

wówczas ustawodawstwa karnego, w szczególności: 

Kodeksu karnego [20], Kodeksu karnego Wojska Polskiego 

[21] oraz dekretu PKWN o wymiarze kary dla 

faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 

znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla 

zdrajców Narodu Polskiego [22, 23]. 

Na posiedzeniu NTN przewodniczył Prezes NTN lub 

wyznaczony przez niego sędzia. Przy głosowaniu 

przewodniczący zbierał głosy, poczynając od najmłodszego 

wiekiem, a sam głosował ostatni. Postępowanie przed NTN 

odbywało się według przepisów Kodeksu postępowania 

karnego (k.p.k.) [24], o ile przepisy dekretu w konkretnych 

rozwiązaniach nie stanowiły inaczej. Nie miały przed NTN 

zastosowania m.in. kluczowe – wskazane w k.p.k. – 

przepisy dotyczące zastosowania środków zapobiegających 

uchylaniu się od sądu, w tym tymczasowego aresztowania. 

Środki te zarządzał prokurator NTN, a na jego 

postanowienie przysługiwało zażalenie do NTN. Prokurator 

NTN mógł prowadzić dochodzenie bądź bezpośrednio, bądź 

za pośrednictwem prokuratora sądu specjalnego lub 

prokuratora sądu okręgowego, organów bezpieczeństwa 

publicznego lub Milicji Obywatelskiej. Mógł też zwrócić się 

o dokonanie poszczególnych czynności sądowych do 

sędziów śledczych lub sądów grodzkich. W praktyce 

Prokuratura NTN z reguły prowadziła swoje dochodzenia  

i śledztwa za pośrednictwem Głównej Komisji Badania 

Zbrodni Niemieckich w Polsce [9, s. XV]. 

Pierwotnie prokurator NTN w toku dochodzenia lub 

śledztwa mógł zarządzić zajęcie w części lub w całości 

mienia podejrzanego, jego małżonka i dzieci, z wyjątkiem 

mienia tych ostatnich, pochodzącego z ich dorobku 

własnego. W ramach pierwszej nowelizacji dekretu 

zmieniono jednak ten przepis i możliwość tę zawężono 

wyłącznie do majątku oskarżonego. Prokurator mógł zatem, 

celem zabezpieczenia grożącej oskarżonemu konfiskaty lub 

                                                           
1 Zgodnie z art. 16 lit. c) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r.  

o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71 z późn. zm.), czyli tzw. Małej Konstytucji, 

po zastąpieniu KRN przez Sejm Ustawodawczy kompetencje Prezydium 

KRN przeszły na Radę Państwa. 
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grzywny, już w toku dochodzenia zarządzić zajęcie  

w całości w części jego majątku. Na postanowienie 

prokuratora służyło zażalenie do NTN. 

Dekret pierwotnie wyłączał możliwość składania przez 

pokrzywdzonych powództw cywilnych przeciwko 

oskarżonemu, które – zgodnie z ogólną zasadą k.p.k. – 

mogły być rozpatrywane w ramach procesu karnego. 

Wniesienie sprzeciwu wobec aktu oskarżenia było 

niedopuszczalne. Udział obrońcy w rozprawie głównej był 

konieczny. Jeżeli oskarżony nie miał obrońcy z wyboru, 

Prezes NTN był zobowiązany do wyznaczenia obrońcy  

z urzędu, co do którego w ramach pierwszej nowelizacji 

dekretu doprecyzowano, iż może nim być adwokat 

zamieszkały na terytorium Państwa Polskiego. Co do 

obrońcy z wyboru, początkowo przewidziano, iż mógł nim 

zostać każdy obywatel polski dopuszczony w tym 

charakterze przez Prezesa NTN. Przepis ten jednak wkrótce 

zmodyfikowano w ten sposób, iż obrońcą z wyboru mógł 

być każdy obywatel polski, choć jeśli miałaby to być osoba 

nie spełniająca ogólnych kryteriów określonych w k.p.k.,  

to dla jej dopuszczenia do obrony wymagana była zgoda 

Prezesa NTN. 

Na rozprawie wolno było odczytywać zapiski 

dochodzenia oraz wszelkie pisma prywatne i urzędowe.  

W kwietniu 1947 r. dodano także, iż wolno tak również 

czynić z wszelkimi zapiskami sporządzonymi w kraju lub za 

granicą przez organa władz polskich lub przez organa władz 

państw sprzymierzonych oraz przez osoby działające z ich 

polecenia, które prowadziły dochodzenie lub śledztwo albo 

też przedsięwzięły inne czynności, mające na celu wykrycie 

przestępstwa lub ujęcie sprawcy. Celem tego rozwiązania 

było dopuszczenie, jako materiału dowodowego, bardzo 

szerokiego zakresu materiałów, także powstałych w trybie 

pozaprocesowym [25]. 

Nie ujęcie oskarżonego nie stało na przeszkodzie 

wniesienia aktu oskarżenia i rozpoznania sprawy pod jego 

nieobecność. Dekret stanowił, iż zapadłego wyroku nie 

należało uważać za zaoczny. W takim przypadku prawo 

wyboru obrońcy miało służyć także ojcu, matce, 

opiekunowi, małżonkowi, dzieciom i rodzeństwu 

oskarżonego, a wznowienie postępowania zakończonego 

prawomocnym wyrokiem mogło nastąpić na korzyść 

oskarżonego również w przypadku przytoczenia takich 

nowych faktów i dowodów nieznanych przedtem sądowi, 

które bądź same, bądź w związku z innymi stwierdzają,  

że oskarżony jest niewinny albo że skazano go za 

przestępstwo cięższe niż to, które popełnił. W sprawach,  

w których NTN wydał wyrok, o wznowieniu postępowania 

mógł orzekać wyłącznie tenże Trybunał. Takie procesy 

przed NTN jednak się nie odbyły. 

Ogłoszenie sentencji wyroku następowało po 

sporządzeniu na piśmie wyroku z uzasadnieniem. 

Orzeczenia, tj. wyroki i postanowienia NTN, były 

ostateczne. Postępowanie miało charakter jednoinstancyjny. 

Skazanemu przysługiwało prawo wniesienia prośby  

o ułaskawienie do Prezydenta KRN, a w sprawach,  

w których zapadł wyrok śmierci, Prezes NTN przesyłał 

niezwłocznie akta sprawy Ministrowi Sprawiedliwości 

celem przedstawienia do decyzji odnośnie do ułaskawienia 

Prezydentowi KRN, załączając opinię NTN. Orzeczenia 

NTN wykonywał prokurator sądu okręgowego na zlecenie 

prokuratora NTN. 

Do właściwości NTN należały sprawy osób, które 

zgodnie z deklaracją moskiewską USA, ZSRR i Wielkiej 

Brytanii z dnia 30 października 1943 r. o odpowiedzialności 

hitlerowców za popełnione bestialstwa, miały zostać 

wydane władzom polskim. W akcie tym trzy mocarstwa 

sojusznicze oświadczyły m.in., iż [7, s. 46], [26]:  

„Niemcy, którzy (…) uczestniczyli w rzeziach, którym 

podlegał naród polski, (…) winni wiedzieć, że zostaną 

odstawieni na miejsce, gdzie popełnili swe zbrodnie i tam 

osądzeni” przez naród, który padł „ofiarą ich przemocy. (…) 

[T]rzy mocarstwa sprzymierzone z największą pewnością 

znajdą ich nawet na krańcu świata i wydadzą ich 

oskarżycielom, żeby sprawiedliwości stało się zadość”. 

 Zapewnienie to dotyczyło także sprawców zbrodni 

popełnionych przez Niemców w innych okupowanych przez 

III Rzeszę państwach. Przypomniano o tym także  

w Porozumieniu międzynarodowym w przedmiocie ścigania 

i karania głównych przestępców wojennych Osi 

Europejskiej z 1945 r. [27], którego załącznikiem i 

integralną częścią jest Statut Międzynarodowego Trybunału 

Wojskowego (Trybunału Norymberskiego). W akapicie 2 

Preambuły Porozumienia przypomina się, iż:  

„Deklaracja Moskiewska z dnia 30 października 1943 r., 

mówiąc o okrucieństwach niemieckich w okupowanej 

Europie, stwierdziła, że ci oficerowie i żołnierze niemieccy 

oraz członkowie partii narodowosocjalistycznej, którzy 

ponoszą odpowiedzialność za okrucieństwa i zbrodnie albo 

którzy brali w nich udział za swą zgodą, będą odesłani do 

krajów, gdzie popełnili swoje wstrętne czyny, żeby być 

osądzonymi i ukaranymi stosownie do ustaw tych 

oswobodzonych krajów i wolnych rządów, które tam będą 

utworzone”.  

Prokurator NTN mógł przekazać taką sprawę 

prokuratorowi okręgowemu, uwzględniając w miarę 

możliwości właściwość miejscową. Sprawa taka miała być 

wówczas rozpoznawana przez sąd okręgowy. 

Jurysdykcją NTN objęto także sprawy przewidziane  

w dekrecie z dnia 22 stycznia 1946 r.  o odpowiedzialności 

za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego [28]. 

Oznaczało to, że – przynajmniej potencjalnie – NTN mógł 

sądzić nie tylko Niemców, którzy popełnili w trakcie  

II wojny światowej przestępstwa przeciwko Polsce i jej 

obywatelom, ale także mógł być narzędziem represji 

przeciwko polskim przedwojennym działaczom 

państwowym. Prokuratorzy NTN T. Cyprian i J. Sawicki 

pisali w opublikowanej w styczniu 1949 r. broszurze, czyli 

gdy już zakończył się siódmy – ostatni, jak wiemy dziś, 

choć wtedy nie musiało to być jeszcze przesądzone – proces 

zbrodniarzy hitlerowskich przed NTN, iż [8, s. 5]: 

„Na tym prawdopodobnie nie zamknie się rola NTN, bo 

czeka go drugie jego zadanie ustawowe, a mianowicie 

sądzenie Polaków odpowiedzialnych za klęskę wrześniową”. 

Piszący te słowa prokuratorzy NTN chyba jednak 

przeczuwali, że do tego nie dojdzie. Dodawali zatem, iż [8, s. 5]: 

„Wielu z głównych sprawców naszej klęski, tak w 

dziedzinie politycznej, jak i militarnej i gospodarczej,  

nie znajduje się w kraju. Los pognał ich w świat i mało kto z 

tych ludzi dożył dzisiejszych dni; marnie kończyli na łasce 

obcych bądź też żyją zapomniani i pogardzani z dala od 

ojczyzny”. 

Brzmiało to jak swoiste „wyjaśnienie” i „usprawiedli-

wienie”. Przesłanie było takie: Czołowi przedstawiciele 

sanacji już nie żyją lub są nieosiągalni dla krajowego 

wymiaru sprawiedliwości, ale to nie szkodzi, gdyż już  

nic nie znaczą. Jak wiemy dziś, procesy takie się nie odbyły. 
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Dekret powstał, gdy istniały jeszcze specjalne sądy karne. 

Pierwsza sprawa przed takim sądem, w tym przypadku – 

Sądem Specjalnym w Lublinie, toczyła się w dniach  

27 listopada – 2 grudnia 1944 r. i sądzono w jej ramach 

grupę członków załogi obozu koncentracyjnego w 

Majdanku. Zapadłe wówczas wyroki śmierci wykonano 

publicznie na terenie obozu. Początkowo dekret o NTN 

przewidywał, iż prokurator NTN mógł przejąć do 

właściwości NTN każdą sprawę wszczętą w prokuraturze 

specjalnego sądu karnego lub toczącą się w specjalnym 

sądzie karnym.
2
 W takim przypadku prokurator NTN miał 

złożyć nowy akt oskarżenia i zawiadomić o tym właściwy 

sąd i prokuraturę. Wnioski prokuratora NTN miały być 

wiążące. Prokuratura NTN nie skorzystała jednak ani razu  

z tego uprawnienia [9, s. XIV]. 

Przewidziano także, iż NTN i jego Prokuratura będą 

mogli korzystać z uprawnień specjalnych sądów karnych  

i prokuratur specjalnych sądów karnych, przewidzianych  

w art. 19 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze 

społeczeństwa polskiego wrogich elementów [29]. Odnosiły 

się one do możliwości ponownego rozpoznania postanowień 

rehabilitacyjnych – określonych w tej ustawie – osób 

wpisanych na niemiecką listę narodową (Deutsche 

Vōlksliste). Pierwszy Prokurator NTN mógł w ciągu 3 

miesięcy od dnia wydania zaskarżyć każdy wyrok 

specjalnego sądu karnego, o ile zachodziły podstawy kasacji 

lub wznowienia postępowania, określone w przepisach 

ogólnych k.p.k. Kasacja taka miała być rozpatrywana  

– z możliwością udziału obrońcy – na posiedzeniu 

niejawnym. W przypadku uwzględnienia kasacji, 

postępowanie mogło się toczyć od początku przed NTN 

według przepisów rządzących jego procedurą. NTN  

nie realizował jednak tych kompetencji [9, s. XIV i XV]. 

NTN oraz Prokuratura NTN sprawowały początkowo 

także nadzór nad specjalnymi sądami karnymi i prokuraturą 

specjalnych sądów karnych. Gdy w listopadzie 1946 r. zostały 

one zniesione
3
, sprawy te wyłączono także z jurysdykcji NTN 

i przekazano odpowiednio Sądowi Najwyższemu i sądom 

okręgowym. Z dekretu usunięto także wszelkie odniesienia do 

specjalnych sądów karnych i prokuratur specjalnych sądów 

karnych. Nie zmieniało to jednak praktyki, gdyż – także dotąd 

– uprawnienie to nie było realizowane w praktyce. Jak 

wskazują T. Cyprian i J. Sawicki [9, s. XV]: 

„Korzystanie przez NTN (...) z uprawnień dotyczących 

nadzoru sądów specjalnych (...) było technicznie 

niewykonalne już od samego początku, bo NTN nie był 

organizacją pracującą permanentnie; jedynie (...) Prezes 

NTN urzędował stale przy pomocy sekretariatu (2 osoby), 

powołując spośród sędziów i ławników NTN komplety 

sądzące do poszczególnych spraw. Tak więc wykonywanie 

kontroli nad ogromną wówczas siecią sądów specjalnych 

było technicznie w ogóle niewykonalne”. 

Prokuratorzy NTN - podsumowując z perspektywy lat 

działalność Trybunału - stwierdzili, iż [9, s. XV]: 

„Przeprowadzenie siedmiu procesów «głównych» 

przestępców wojennych działających na terenie Polski 

wyczerpało całość działalności Trybunału”. 

                                                           
2 Specjalne sądy karne zostały utworzone dekretem Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach 

karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich (Dz. U. Nr 4, 

poz. 21). 
3 Specjalne sądy karne zostały zniesione dekretem z dnia 17 października 

1946 r. o zniesieniu specjalnych sądów karnych (Dz. U. Nr 59, poz. 324), 

który wszedł w życie dnia 17 listopada 1946 r. 

Oznacza to, że NTN nie zajmował się w praktyce, choć 

miał takie formalne możliwości, jakąkolwiek inną 

działalnością orzeczniczą, niż ta, która polegała na 

osądzeniu głównych zbrodniarzy hitlerowskich, 

działających na terytorium Polski. 

3. PROCESY PRZED NAJWYŻSZYM TRYBUNAŁEM 

NARODOWYM 

Przed NTN przeprowadzono siedem procesów, w ramach 

których osądzono 49 osób. Miały one miejsce w latach 

1946-1948 [30, 31].  

Pierwszy z nich (21 czerwca – 7 lipca 1946 r.) dotyczył 

Artura Greisera – wiceprezydenta, a następnie prezydenta 

Senatu Wolnego Miasta Gdańska, później – namiestnika 

Rzeszy i Gauleitera NSDAP tzw. Kraju Warty (anektowana 

Wielkopolska). Został on wydany Polsce przez 

amerykańskie władze okupacyjne w Austrii. Odpowiadał za 

udział w związku przestępczym (NSDAP), wejście w 

porozumienie z władzami III Rzeszy w celu wywołania 

działań wojennych przeciwko Polsce oraz udział w 

prześladowaniach, w tym zabójstwach, ludności cywilnej 

ziem okupowanych. Zabójstw nie dokonywał osobiście. 

Sądził go skład po przewodnictwem prof. Emila Stanisława 

Rappaporta, wybitnego polskiego prawnika pochodzenia 

żydowskiego, przedwojennego i powojennego sędziego 

Sądu Najwyższego. NTN skazał Artura Greisera na karę 

śmierci przez powieszenie, która została wykonana 

publicznie dnia 21 lipca 1946 r. na stokach cytadeli 

poznańskiej (Fortu Winiary). Przyglądały się jej tysiące 

osób. Była to ostatnia egzekucja publiczna w Polsce [7,  

s. 124-125], [8, s. 13-16], [32, 33], [34, s. 1-77]. 

 

Rys. 1. Publiczna egzekucja Arthura Greisera, namiestnika 
Rzeszy i Gauleitera NSDAP tzw. Kraju Warty, na stoku Fortu 
Winiary poznańskiej cytadeli [35]. 

W ramach drugiego procesu przed NTN (27 sierpnia  

– 5 września 1946 r.) sądzono Amona Gőtha – Austriaka, 

Hauptsturmfūhrera SS, który był komendantem obozu  

w Płaszowie, będącego początkowo obozem pracy,  

a następnie obozem koncentracyjnym i tranzytowym dla 

więźniów wysyłanych do Auschwitz. W obozie w Płaszowie 

zginęło ok. 8 tys. osób - Żydów i Polaków. Około 500 osób 

Amon Gőth zabił osobiście. Został wydany Polsce przez 

amerykańskie władze okupacyjne w Niemczech. 

Odpowiadał za udział w związku przestępczym (NSDAP  

i Waffen SS) oraz branie udziału w dokonywaniu zabójstw, 

w tym dokonywanie ich osobiście, co miało miejsce w 

obozie w Płaszowie, a także podczas likwidacji gett  

w Krakowie i Tarnowie oraz obozu w Szebniach. Został 
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skazany na karę śmierci przez powieszenie, którą wykonano 

dnia 13 września 1946 r. w więzieniu przy ul. Montelupich 

w Krakowie. Jego ciało zostało skremowane, a prochy 

wysypane do Wisły [7, s. 124-125], [33, 36]. 

Trzeci proces przed NTN (17 grudnia 1946 – 24 lutego 

1947 r.) dotyczył odpowiedzialności czterech urzędników 

niemieckich, którzy działali w Warszawie. Byli to Ludwik 

Fischer, Józef Meisinger, Ludwik Leist i Max Daume.  

L. Fischer to Gruppenführer SS, poseł do Reichstagu, 

Gubernator Dystryktu Warszawskiego w Generalnej 

Guberni przez cały okres okupacji, który dopuścił się 

licznych zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Wydał 

m.in. zarządzenie o utworzeniu getta warszawskiego, brał 

także udział w jego likwidacji. Odpowiadał za terror wobec 

cywilnej ludności polskiej: masowe egzekucje, łapanki i 

deportacje. L. Leist był Brigadeführerem SA, starostą 

warszawskim. Podejmował działania wymierzone w ludność 

polską i żydowską. M. Daume - Standartenführer SS,  

od listopada 1939 r. do marca 1940 r. był zastępcą dowódcy 

31. Pułku Policji Porządkowej w Warszawie. Nadzorował 

osobiście masakrę polskiej ludności cywilnej w Wawrze, 

która była pierwszą masową egzekucją w okolicach 

Warszawy (27 grudnia 1939 r.). Zamordowano wówczas 

107 osób.  

 

Rys. 2. Trzeci proces przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym w Warszawie. Siedzą od lewej w drugim rzędzie: 
Ludwig Fischer, Ludwig Leist, Josef Meisinger i Max Daume 
[37]. 

L. Fischer, J. Meisinger i M. Daume zostali skazani na 

karę śmierci. Wyroki wykonano w więzieniu mokotowskim. 

L. Leist został skazany na karę 8 lat więzienia, po której 

odbyciu został zwolniony i deportowany do RFN.  

Co szczególnie interesujące w przypadku tego procesu, 

dotyczył on działań podejmowanych przez oskarżonych 

przed Powstaniem Warszawskim i po jego upadku. Nie 

odnosił się on natomiast do tego, co miało miejsce w jego 

trakcie [7, s. 125-126], [8, s. 16-17], [33]. 

L. Fischer był pierwotnie oskarżony m.in. o [9, s. 49]: 

„Zniszczenie już po kapitulacji powstania warszawskiego 

w październiku 1944 r., nieuzasadnione w niczym 

koniecznościami wojskowymi, a jedynie zemstą, wszystkich 

niemal budynków na terenie m. st. Warszawy wraz z 

całkowitym urządzeniem i zawartością wnętrz, a więc z 

całym mieniem jej polskich mieszkańców, o ile nie zostało 

ono przedtem zrabowane przez przebywających tam 

Niemców przy rozmyślnym tolerowaniu tego rabunku przez 

osk. Fischera, a w szczególności zniszczenie oraz 

zrabowanie wielu jeszcze pozostałych zabytków kultury, 

które jedynie w części pozwolono z miasta wywieźć  

i wysłano do Rzeszy”. 

NTN nie podzielił jednak tego – sformułowanego w akcie 

oskarżenia – zarzutu stwierdzając, że odpowiedzialność w 

tym zakresie należy przypisać SS-Brigadeführerowi Paulowi 

Geiblowi – dowódcy SS i Policji w Dystrykcie 

Warszawskim, który działał bezpośrednio na podstawie 

rozkazów otrzymanych z Berlina, a które uniezależniały go 

w tym zakresie od Gubernatora Dystryktu Warszawskiego. 

P. Geibel nie był sądzony przez NTN. Jego proces odbył się 

później przed polskim sądem powszechnym [9, s. 73]. 

Rudolf Hōss – Obersturmbannführer SS, komendant 

obozu koncentracyjnego w Auschwitz był oskarżonym  

w trakcie czwartego procesu przed NTN (11 marca  

– 29 marca 1947 r.). Uznano go winnym dokonania 

zabójstw ok. 300 tys. więźniów osadzonych w obozie,  

co najmniej 2,5 mln osób, które zostały przywiezione do 

Auschwitz w celu bezpośredniej zagłady, głównie Żydów, 

oraz co najmniej 12 tys. jeńców radzieckich. Proces odbył 

się w Warszawie, a wyrok wykonano na terenie obozu  

w Auschwitz. Szubienica, na której go powieszono, 

umieszczona obok budynku komendantury i krematorium, 

do dziś znajduje się na terenie muzeum [7, s. 126], [8, s. 9-

10], [33], [34, s. 79-85], [38, s. 93-115]. 

 

 

Rys. 3. Były komendant KL Auschwitz Rudolf Hoess przed 
Najwyższym Trybunałem Narodowym [39]. 

Następnym – piątym – był proces kolejnych 40 członków 

załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz (24 listopada  

– 16 grudnia 1947 r.). Na ławie oskarżonych znaleźli się 

m.in. Arthur Liebehenschel, SS-Obersturmbannführer, 

następca Rudolfa Hōssa na stanowisku komendanta obozu 

[34, s. 94-95], Max Grabner – SS-Untersturmführer, szef 

obozowego Gestapo (Politische Abteilung) [34, s. 97-98], 

Hans Aumeier – SS-Sturmbannführer, zastępca komendanta 

obozu [34, s. 96-97], Maria Mandl – SS-Oberaufseherin, 

kierowniczka obozu kobiecego [34, s. 86, 98], Karl Ernst 

Möckel – SS-Obersturmbannführer, szef obozowej 

administracji [34, s. 98, 127-129] i Erich Muhsfeldt  

– SS-Oberscharführer, kierownik krematoriów w Brzezince 

[34, s. 102-103]. Akt oskarżenia dotyczył masowych 

zabójstw i znęcania się nad osobami cywilnymi, głównie 

Żydami, ale także Polakami, Cyganami i radzieckimi 

jeńcami wojennymi oraz osobami wielu innych 

narodowości. 23 oskarżonych skazano na karę śmierci  

(2 skazanym zamieniono ją następnie na więzienie),  

16 – na karę więzienia od 3 lat do dożywotniego 
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pozbawienia wolności, a jednego oskarżonego 

uniewinniono. Wyroki śmierci wykonano przez powieszenie 

w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Osoby,  

które otrzymały kary więzienia, a które nie odbyły ich w 

całości, zostały uwolnione w latach 1950-tych na mocy 

amnestii [7, s. 126-127], [8, s. 10-11], [33], [34, s. 93-172]. 

 

Rys. 4. Posiedzenie Najwyższego Trybunału Narodowego w sali 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Pierwszy dzień rozprawy 
przeciwko 40 członkom załogi niemieckiego obozu zagłady  
w Auschwitz-Birkenau. W ławie oskarżonych w pierwszym 
rzędzie Artur Liebehenschel, komendant obozu od listopada 
1943 r. do maja 1944 r. Fot. PAP/CAF [40]. 

W szóstym procesie (5 kwietnia – 29 kwietnia 1948 r.) 

sądzony był Albert Forster – Gauleiter NSDAP w Wolnym 

Mieście Gdańsku, następnie namiestnik Rzeszy i Gauleiter 

NSDAP w Prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. Sądzony był 

m.in. za zabójstwa ludności cywilnej oraz jej 

prześladowania w różnych innych formach (pozbawianie 

wolności, wynaradawianie, deportowanie). Odpowiadał 

także za działania dotyczące przyłączenia Wolnego Miasta 

Gdańska do Niemiec oraz agresji na Polskę. Proces toczył 

się w Gdańsku, wyrok śmierci wykonano w Warszawie 

dopiero w 1952 r. Istnieją jednak wątpliwości co do tej daty, 

a nawet co do samego faktu jego wykonania [7, s. 127], [33, 

41, 42]. 

 

Rys. 5. Publiczność przed budynkiem obrad Najwyższego 
Trybunału Narodowego w Gdańsku w dniu pierwszej 
rozprawy Gauleitera NSDAP w Wolnym Mieście Gdańsku, 
namiestnika Rzeszy i Gauleitera NSDAP w Prowincji Gdańsk-
Prusy Zachodnie Alberta Forstera. PAP [43]. 

Ostatnim – siódmym – procesem przez NTN (17 czerwca 

– 5 lipca 1948 r.) był ten, w ramach którego sądzono Josefa 

Bűchlera – Brigadeführera SS, sekretarza stanu, szefa rządu 

Generalnego Gubernatorstwa, zastępcy Generalnego 

Gubernatora Hansa Franka. W 1942 r. był jednym z 

uczestników konferencji w Wannsee, na której uzgadniano 

sposoby realizacji „ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej”, którym to sformułowaniem eufemistycznie 

określano niemiecki plan zagłady europejskich Żydów. 

Oskarżony został uznany winnym dokonywania zabójstw 

ludności cywilnej i innych form jej prześladowania.  

Był sądzony w Krakowie. Tam też wykonano na nim karę 

śmierci przez powieszenie [7, s. 124], [8, s. 25-28], [33], 

[34, s. 175-265]. 

W ramach procesów NTN skazywał za czyny, które w 

rozumieniu prawa międzynarodowego były zbrodniami 

wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości oraz 

zbrodniami przeciwko pokojowi. W swoich wyrokach 

odwoływał się też do koncepcji ludobójstwa. Karał także za 

przynależność do organizacji przestępczych, takich jak SS, 

kierownictwo NSDAP, rząd Generalnego Gubernatorstwa, 

załogi obozów koncentracyjnych. Odpowiadał na 

podstawowe kwestie, jak to przykładowo, czy można 

ponosić odpowiedzialność za działania podejmowane w 

imieniu państwa, na rozkaz lub w wykonaniu prawa 

krajowego [8, s. 16-24]. Jego działalność wniosła pewien 

wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego [44]. 

Z końcem 1948 r. NTN przestał w praktyce działać. 

Warto jednak odnotować, że prokuratorzy NTN T. Cyprian i 

J. Sawicki w broszurze opublikowanej jeszcze w styczniu 

1949 r. sygnalizowali, że [8, s. 5]: 

„są [jeszcze] w przygotowaniu [kolejne] procesy o 

‘Zburzenie Warszawy’ (Warszawa) i ‘Zburzenie getta 

warszawskiego’ (Warszawa), oraz [procesy SS-

Obergruppenführera Richarda] Hildebrandta (Bydgoszcz) i 

[SS-Gruppenführera Jacoba] Sporrenberga (Lublin)”. 

R. Hildebrand został uznany za winnego zbrodni 

wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości przez Sąd 

Apelacyjny w Bydgoszczy i skazany dnia 7 listopada 1949 r. 

na karę śmierci, którą wykonano przez powieszenie dnia  

10 marca 1951 r. Także J. Sporrenberg został osądzony 

przez sąd powszechny. Karę śmierci przez powieszenie 

wykonano na nim dnia 6 grudnia 1952 r. 

Przed NTN w ramach procesu o „Zburzenie Warszawy” 

mieli stanąć SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-

Zelewski i SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth (obaj  

in absentia), którzy dowodzili oddziałami pacyfikującymi 

Powstanie Warszawskie, w tym dopuszczającymi się Rzezi 

Woli, oraz – wcześniej już wspomniany – SS-Brigadeführer 

P. Geibel – dowódca SS i Policji w Dystrykcie 

Warszawskim. Ten ostatni był sądzony przez Sąd 

Wojewódzki w Warszawie w 1954 r. i skazany na karę 

dożywotniego więzienia za zbrodnie dokonane w trakcie 

tłumienia i po upadku Powstania Warszawskiego. Popełnił 

samobójstwo w trakcie odbywania kary w 1966 r.  

w więzieniu mokotowskim [9, s. XVII], [45], [46, s. 159-181]. 

E. von dem Bach-Zelewski zeznawał przed Trybunałem 

Norymberskim. Obciążał swoich przełożonych i w zamian 

władze amerykańskie odmówiły jego ekstradycji do Polski 

lub ZSRR. Jego zeznania wykorzystano także w procesie  

L. Fischera. Nie skorzystano jednak wówczas z możliwości, 

by w trzecim procesie przed NTN, tj. procesie warszawskich 

władz okupacyjnych, osądzić także czyny popełnione  

w trakcie Powstania Warszawskiego. Jak już wskazano 

wcześniej, w jego trakcie zajmowano się wyłącznie czynami 

popełnionymi przed i po Powstaniu. Po powrocie do 

Niemiec E. von dem Bach-Zelewski był tam sądzony za 

inne czyny i zmarł w więzieniu. Nie odpowiedział jednak 

nigdy za działania na terytorium okupowanej Polski. 
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H. Reinefarth nie został wydany Polsce przez aliantów 

zachodnich celem osądzenia, gdyż uznano, że może  

być użytecznym świadkiem na procesie przed Trybunałem 

Norymberskim. Jak przypomina Patrycja Grzebyk: [3,  

s. 119-120]: 

„Prokuratura niemiecka, mimo zapoznania się  

z tysiącami dowodów dostarczonych także przez Główną 

Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, uznała,  

że choć do zbrodni na Woli doszło, to nie można z całą 

pewnością ustalić, na czyj rozkaz ich dokonano (ze względu 

na brak dowodu pisemnego i sprzeczne zeznania świadków) 

i czy rzeczywiście osoby dopuszczające się zbrodni 

podlegały Reinefarthowi. Podkreślono również, że jeśli 

dochodziło do egzekucji czy gwałtów, to musiały tego 

dokonywać pojedyncze osoby. Zdaniem niemieckiej 

prokuratury dowodem na to, że nie mógł istnieć rozkaz 

Himmlera w sprawie wymordowania warszawiaków, jest 

fakt, że nie wymordowano wszystkich mężczyzn – wszak są 

zeznania ocalałych, a ponadto dane dotyczące liczby ofiar 

podawane przez stronę polską nie zgadzają się  

z meldunkami niemieckimi. Często cytowane słowa 

Reinefartha, wypowiedziane w rozmowie z [dowódcą  

9. Armii gen. Nikolausem von] Vormannem, w których 

skarży się, że nie ma dość amunicji, by uporać się  

z wszystkimi mieszkańcami, prokuratura wytłumaczyła 

skrótowością notatki, a także m.in. troską o brak 

odpowiedniego wyposażenia oddziałów ‘towarzyszących 

ewakuowanym na zachód uciekinierom’. Prokuratura 

[niemiecka] uznała również, że skoro ‘polskie kobiety  

i dzieci działały nie tylko jako tragarze amunicji i łącznicy. 

Same też brały udział w walkach’, to jej zdaniem ‘w tych 

okolicznościach trudno było podjąć decyzję, jakie środki 

stosowane do zwalczania przeciwnika mieszczą się jeszcze  

w ramach prawa międzynarodowego’”. 

Uznano zatem, że nie ma dowodów popełnienia 

przestępstw przez H. Reinefartha, który przeszedł też 

pozytywnie proces denazyfikacyjny. W 1951 r. został 

burmistrzem Westerlandu na wyspie Sylt, w 1958 r.  

– posłem do landtagu Szlezwika-Holsztynu, a w 1967 r. 

rozpoczął praktykę prawniczą. Zmarł przez nikogo nie 

niepokojony w 1979 r. Dopiero w 2014 r. rada miasta 

Westerland i landtag Szlezwika-Holsztynu wyraziły 

ubolewanie z powodu honorowania go przez to miasto i ten 

kraj związkowy [47, 48, 49, 50]. 

Sąd Wojewódzki w Warszawie, czyli sąd powszechny, 

osądził też SS-Gruppenführera Jűrgena Stroopa, który  

w 1943 r. dowodził pacyfikacją i zniszczeniem getta 

warszawskiego. Proces odbył się w 1951 r. Wyrok śmierci 

wykonano w 1952 r. Działalności NTN nie wznowiono 

również, gdy w 1958 r. wydano Polsce Ericha Kocha  

– Gauleitera NSDAP i nadprezydenta Prus Wschodnich. 

Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał go w 1959 r. na karę 

śmierci, ale wyroku – z nieznanych powodów – nigdy  

nie wykonano. Skazany zmarł w 1986 r. w więzieniu  

w Barczewie. 

4. ZAGADNIENIE EWENTUALNEGO DALSZEGO 

ISTNIENIA NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU 

NARODOWEGO 

NTN zaprzestał swojej działalności orzeczniczej w  

1948 r. po procesie J. Bűchlera. Nigdy nie wydano aktu 

prawnego, który wprost stanowiłby o jego rozwiązaniu.  

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze 

Rzeczypospolitej Polskiej [51], która weszła w życie  

dnia 1 września 1950 r., znosił Prokuraturę NTN,  

a kompetencje Pierwszego Prokuratora NTN i prokuratorów 

NTN przeniósł na Generalnego Prokuratora 

Rzeczypospolitej. Na mocy art. 19 tej ustawy pracownicy 

Prokuratury NTN zostali przeniesieni do Prokuratury 

(powszechnej). Nie był to jednak akt jednostkowy  

– odnoszący się wyłącznie do NTN – a było to działanie 

związane z wprowadzeniem nowego modelu prokuratury, 

która odtąd nie działała już przy sądach, a stała się odrębną 

hierarchiczną instytucją państwową. 

Jednocześnie ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie 

prawa o ustroju sądów powszechnych [52] zmieniła z dniem 

1 października 1950 r. ustrój sądownictwa. Nie rozwiązała 

jednak NTN, choć zmodyfikowała Prawo o ustroju sądów 

powszechnych [53] w tej sposób, iż jego art. 1 § 1 otrzymał 

brzmienie:  

„Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w 

sprawach cywilnych i karnych sprawują sądy powszechne: 

sądy powiatowe, sądy wojewódzkie i Sąd Najwyższy”
4
.  

Z kolei, art. 297 Prawa o ustroju sądów powszechnych 

otrzymał brzmienie:  

„Z dniem wejścia w życie niniejszego prawa tracą moc 

wszystkie przepisy dotychczasowe, dotyczące przedmiotów 

unormowanych w tym prawie”. 

Jest to przepis derogujący ustawę o NTN, choć nie czyni 

tego w stosunku do niej imiennie (lex posterior derogat legi 

priori). Gdyby nawet przyjąć, że ze względu na jakieś 

zaniedbanie legislacyjne można interpretować, iż przepisy 

ustawy o NTN nie zostały – jako przepisy szczególne – 

derogowane (lex posterior generali non derogat legi priori 

speciali), to trzeba mieć świadomość, iż NTN nie mieści się 

jednak w zamkniętym katalogu sądów i trybunałów,  

o których mówi Konstytucja RP z 1997 r.
5
 Zgodnie z jej  

art. 175 ust. 1: 

„Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej 

sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 

administracyjne oraz sądy wojskowe”. 

NTN – biorąc pod uwagę treść ustaw regulujących ustrój 

tych sądów – nie jest żadnym z nich. Konstytucja RP 

enumeratywnie wymienia tylko dwa trybunały: Trybunał 

Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Art. 175 ust. 2 Konstytucji 

RP stanowi zaś, iż:  

„Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony 

tylko na czas wojny”. 

W czasie pokoju, a taki obecnie mamy, nie ma miejsca na 

istnienie i działanie NTN.
6
 Trudno zakładać, że hibernuje on 

                                                           
4 Art. 1 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych – w wersji wówczas 

znowelizowanej - stanowił, że: „Sądy powszechne nie stanowią wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach, przekazanych ustawami szczególnymi innym 
sądom lub władzom”. Chodziło w tym przypadku o sądy wojskowe oraz 

sądy ubezpieczeń społecznych, w tym Trybunał Ubezpieczeń Społecznych. 

Wszelkie sprawy, o których mowa była w ustawie o NTN, znalazły się 
natomiast w kompetencji sądów powszechnych oraz sądów wojskowych. 

Oznacza to, że to te sądy przejęły wszelkie dotychczasowe zadania NTN. 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., 

przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja  

1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  
16 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
6 NTN działał już po ustaniu działań zbrojnych, ale przed formalnym 

zakończeniem stanu wojny między Polską a Niemcami, co zostało 
uczynione poprzez jednostronne oświadczenie Polski wyrażone w pkt 1) 

uchwały Rady Państwa z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie zakończenia 

stanu wojny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemcami (M. P.  
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do czasu, gdy ponownie będzie miała miejsce wojna,  

co byłoby przy tym okolicznością przyszłą oraz – całe 

szczęście – niepewną, oderwaną przy tym od wojny lat 

1939-1945 i przepisów dotyczących karania osób, które 

dopuściły się przestępstw w jej trakcie. Dlatego też, należy 

przyjąć, że NTN formalnie nie istnieje, a dekret o NTN 

został uchylony najpóźniej z dniem wejścia w życie obecnie 

obowiązującej Konstytucji RP, tj. z dniem 17 października 

1997 r. 

Padające niekiedy w przestrzeni publicznej i naukowej 

propozycje wznowienia działalności NTN na podstawie  

– nie uchylonego wprost – dekretu o NTN nie znajdują 

zatem prawnych możliwości. Ten dekret już nie obowiązuje. 

5. ZAKOŃCZENIE 

Powstanie Warszawskie, w tym Rzeź Woli, nie stały się 

przedmiotem obrad Trybunału Norymberskiego.  

Gdy ustalano wstępną treść aktu oskarżenia, który miał być 

mu przedstawiony, Polska nie miała swojej reprezentacji  

w Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni 

Wojennych. Rząd emigracyjny utracił uznanie 

międzynarodowe, a nowi delegaci nie byli jeszcze 

wyznaczeni. Przed samym Trybunałem Norymberskim 

prawo do posiadania swoich prokuratorów posiadały 

wyłącznie cztery mocarstwa okupacyjne (Francja, USA, 

Wielka Brytania i ZSRR). Przy tym ZSRR nie był 

zainteresowany podnoszeniem zbrodni popełnionych przez 

Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego,  

by nie musieć zmagać się z pytaniami o swoją postawę  

w jego trakcie – zatrzymanie ofensywy, odmowa 

udostępnienia swoich lotnisk dla samolotów alianckich 

dokonujących zrzutów, bierne oczekiwanie na klęskę 

Powstania. Jednym ze świadków oskarżenia przed 

Trybunałem Norymberskim był E. von dem Bach-Zelewski, 

który obciążał swoich niedawnych przełożonych  

i współtowarzyszy, a oni odwzajemniali się mu sugestiami, 

że ma więcej od nich krwi na rękach. Prokuratorzy  

nie drążyli tego wątku, by nie podważać wiarygodności 

swojego świadka. Alianci zachodni odwdzięczyli się mu za 

te zeznania odmawiając jego wydania do Polski w celu 

osądzenia [3, s. 113-116], [54, 55, 56, 57]. 

Gen. Telford Taylor, który był głównym oskarżycielem w 

procesach przed amerykańskimi trybunałami okupacyjnymi, 

rozważał zorganizowanie odrębnego procesu w sprawie 

zniszczenia Warszawy. Uznał jednak, że najlepiej zajmie się 

tym polski wymiar sprawiedliwości [3, s. 118], [58]. 

Tak też, jak wcześniej wskazano, uważano w Polsce. 

Jednak już od 1947 r. alianci zachodni zaczęli ograniczać 

liczbę osób wydawanych do państw tzw. bloku 

wschodniego. Jak wskazywali T. Cyprian i J. Sawicki, 

początkowo planowano przeprowadzenie takich procesów 

właśnie przed NTN, także in absentia [7, s. 6], [59].  

Mogło to dotyczyć m.in. E. von dem Bacha-Zelewskiego  

i H. Reinefartha. Tak się jednak nie stało. 

Jakie były tego powody. Pewnie podobne, jak w 

przypadku Trybunału Norymberskiego. Można zgodzić się  

z P. Grzebyk, iż [3, s. 118-119]: 

„Przyczyny takiej decyzji nie są jasne. Można jednak 

dopatrywać się tych samych pobudek, dla których radziecki 

 
Nr 17, poz. 172). Nie można przy tym odwoływać się do dzisiejszej 
Konstytucji RP dla ustalania, czy jej przepisy powodują z mocą wsteczną, 

że kilkadziesiąt lat przed jej wejściem w życie przestała istnieć jakaś 

instytucja państwowa. Byłoby to prezentyzmem. 

prokurator nie eksponował [przed Trybunałem 

Norymberskim] zbrodni popełnionych w czasie Powstania 

Warszawskiego. Po pierwsze, proces poświęcony wyłącznie 

powstaniu musiał oznaczać konieczność wyjaśnienia, 

dlaczego w sierpniu 1944 roku Sowieci patrzyli na zagładę 

Warszawy z prawego brzegu Wisły i pozostali bierni.  

Po drugie, część żołnierzy Armii Krajowej nie złożyła broni 

wraz z podpisaniem kapitulacji przez nazistowskie Niemcy, 

lecz prowadziła działania zbrojne przeciwko nowym 

komunistycznym władzom. Dla tych władz AK stała się 

grupą bandytów, a tym samym wywołane przez nią 

powstanie nie miało prawa zostać symbolem męczeństwa 

narodu polskiego. Samo powstanie było przedstawiane 

w negatywnym świetle jako błąd polityczny. Ponadto nowe 

władze wolały skupić się na zwalczaniu podziemia, a nie na 

ściganiu nazistów. Zwłaszcza że ci naziści okazywali się 

przydatni dla komunistów właśnie ze względu na znajomość 

polskiego podziemia”. 

Nie można też wykluczyć, że pewien wpływ na podjęcie 

negatywnej decyzji co do uczynienia zbrodni popełnionych 

przez armię i policję niemiecką w trakcie Powstania 

Warszawskiego przedmiotem orzekania NTN miał fakt,  

iż w ich składzie działały też oddziały składające się z 

obywateli ZSRR. Ze względu na ich niezwykłą brutalność 

oraz nie stosowanie się przez nie do przepisów IV 

Konwencji haskiej dotyczącej praw i zwyczajów wojny 

lądowej z 1907 r. [60] tego wątku nie dawało się pominąć 

nie tylko w kontekście odpowiedzialności bezpośrednich 

sprawców, ale i niemieckiego dowództwa. Znalazł się on 

m.in. w opinii pisemnej, którą w grudniu 1948 r. przedstawił 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce 

gen. bryg. Jerzy Kirchmayer. Biegły wskazał wówczas,  

iż [40, s. 162-163]: 

„Oddziały ochotnicze obcych narodowości, w tym 

wypadku oddziały tzw. armii gen. [Andrieja] Własowa, 

działające po stronie niemieckiej w czasie Powstania 

Warszawskiego: 

- miały na czele osobę odpowiedzialną za swych 

podwładnych – dowódców tych oddziałów, a w drugim 

rzędzie niemieckiego dowódcę, któremu zostały 

podporządkowane, 

- nosiły umundurowanie wojskowe, 

- nosiły jawnie broń 

i z tych powodów prawa i zwyczaje wojenne, określone 

Aneksem do Konwencji Haskiej, mogłyby stosować się do 

nich, o ile oddziały te wypełniały w ciągu działań przeciwko 

Powstaniu Warszawskiemu również pkt. 4 [a]rt. 1 wyżej 

wymienionego Aneksu, t.zn. przestrzegały w swych 

działaniach praw i zwyczajów wojennych. Pod tym 

względem dowództwo niemieckie nie mogło mieć żadnych 

wątpliwości. Oddziały armii Własowa w czasie działań w 

głębi Związku Radzieckiego, a zwłaszcza w czasie 

niemieckich działań odwrotowych, wyróżniły się 

szczególnym okrucieństwem i to nawet w stosunku do 

swoich rodaków. Dlatego dowództwo niemieckie nie mogło 

mieć żadnych wątpliwości, a musiało mieć przeciwnie 

pewność, że oddziały te pogwałcą prawa i zwyczaje 

wojenne, ustalone Konwencją Haską, gdy zostaną 

wprowadzone do działań wojennych przeciwko obcej  

i w olbrzymiej większości bezbronnej ludności Warszawy”. 

W niemieckiej akcji tłumienia Powstania Warszawskiego 

wzięła udział m.in. Brygada Szturmowa SS „RONA” 

(Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej) pod 

dowództwem SS-Brigadeführera Bronisława W. Kamińskiego 
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(„kata Ochoty”), której żołnierze dopuszczali się mordów 

ludności cywilnej, rabunków i gwałtów na teranie  

tej warszawskiej dzielnicy. Dowódcą Pułku Szturmowego 

tej brygady był SS-Sturmbannführer Iwan D. Frołow. 

Gen. J. Kirchmayer oddziały RONA objął ogólną nazwą 

„Własowcy/oddziały Własowa”, mimo, iż nie wchodziła ona 

w skład Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA), kierowanej 

przez A. Własowa. W tym znaczeniu terminu 

„Własowcy/oddziały Własowa” biegły użył dla określania 

całokształtu kolaboracyjnych formacji rosyjskich 

działających u boku Hitlera. Biegły wskazał też, iż oddziały 

te w trakcie Powstania [46, s. 173]: 

„dopuściły się licznych zbrodni, okrucieństw, rabunków”. 

Niezależnie od niuansów organizacyjnych, władzom 

Polski Ludowej z pewnością nie zależało na nagłaśnianiu 

udziału kolaborantów z ZSRR, którzy działali po stronie 

niemieckiej, w zbrodniach popełnionych w trakcie tłumienia 

Powstania Warszawskiego. Także i to mogło być powodem, 

dla którego zbrodnie wówczas popełnione nie stały się 

przedmiotem procesu przed NTN, który z założenia służył 

utrwalaniu i bieżącemu upowszechnianiu wiedzy o polskich 

ofiarach i ich niemieckich katach. Z pewnością nie byłby to 

temat, na którego eksponowaniu zależałoby kremlowskim 

mocodawcom władz Polski Ludowej. Notabene kolaboranci 

ci, o ile zostali ujęci przez władze ZSRR lub im wydani,  

byli sądzeni za zdradę i z reguły wykonywano na nich karę 

śmierci. 

Jak dodaje – odnosząc się bezpośrednio do mordów 

dokonanych na Woli w czasie Powstania Warszawskiego – 

P. Grzebyk [3, s. 121]: 

„Rzeź Woli nie była przedmiotem postępowania przed 

(…) [Trybunałem Norymberskim] czy sądami okupacyjnymi 

lub krajowymi [np. NTN] ze względów prawnych (brak 

przedstawienia odpowiednich dowodów, w momencie gdy 

akt oskarżenia był przygotowywany, brak ekstradycji), lecz 

także ze względów politycznych (niechęć do sądzenia 

wojskowych [przez zachodnich aliantów], brak współpracy 

między mocarstwami, dezawuowanie samego Powstania 

Warszawskiego). Tym samym jedna z największych zbrodni 

II wojny światowej nie została do tej pory osądzona”. 

W ten sposób – mimo wcześniejszych zamiarów – NTN 

nie stał się forum, na którym dokonano by osądzenia 

sprawców zbrodni międzynarodowych, popełnionych 

podczas Powstania Warszawskiego, w tym także Rzezi 

Woli. NTN miał być sądem, który nie tylko wymierzałby 

sprawiedliwość sprawcom potwornych czynów, których 

dopuścili się wobec Polski i Polaków w trakcie II wojny 

światowej Niemcy. Miał także za zadanie nagłośnić ich 

popełnienie, tak by stały się powszechnie znane w kraju i za 

granicą, by powszechnie poznano je jako jeden z elementów 

kaźni Narodu Polskiego. 

Jak widać, nie zdecydowano się na to w odniesieniu do 

zbrodni dokonanych w czasie Powstanie Warszawskiego,  

w tym także Rzezi Woli, która była prawdopodobnie 

największą jednorazową masakrą ludności cywilnej 

dokonaną w Europie podczas II wojny światowej,  

a jednocześnie największym w historii pojedynczym aktem 

eksterminacji członków Narodu Polskiego. Stało się tak, 

mimo że trzeci proces przed NTN dotyczył właśnie 

odpowiedzialności przedstawicieli niemieckich władz 

okupacyjnych za zbrodnie dokonane w Warszawie. W jego 

trakcie starannie pominięto jednak okres Powstania 

Warszawskiego. 
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1. Powołujemy do życia zespół prawniczy, którego zadaniem będzie opracowanie trybu działania 

mającego na celu ustalenie organu sądowniczego uprawnionego do osądzenia sprawców Rzezi Woli 

i ich następców prawnych. Wzywamy do współpracy w działaniach tego zespołu wszystkich 

posiadających wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonania tego zadania.  

2. Apelujemy do władz państwowych o podjęcie badań archeologicznych w miejscach śmierci ofiar 

Rzezi Woli. Miejsca te uświęcone krwią Polaków nie mogą być bezczeszczone przez bezmyślne 

prowadzenie inwestycji budowlanych. 

3. Wzywamy władze Warszawy do godnego upamiętnienia wszystkich miejsc straceń ofiar Rzezi 

Woli.  

4. Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia programem państwowym budowy Muzeum 

Rzezi Woli i Zagłady Warszawy jako mauzoleum poświęconego ofiarom. Muzeum to powinno 

powstać w miejscu najliczniejszych mordów podczas Rzezi Woli przy ul. Górczewskiej 53, a nie na 

peryferiach miasta. Niezbędne jest też rozpisanie nowego konkursu architektonicznego i 

zapobieżenie realizacji nieodpowiedzialnych zamierzeń władz Warszawy. 

 

Warszawa, 28 września 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodę na uczestnictwo w pracach zespołu prawniczego wyrazili:  

1) senator Piotr Andrzejewski,  

2) sędzia Wiesław Johann, 

3) prof. Tadeusz Jasudowicz, 

4) prof. Karol Karski, 

5) mecenas Lech Obara, 

6) mecenas Stefan Hambura. 
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Abstract 

During the course of preparing for the conference, the problem of an appropriate thematic poster arose, which could be 
used as a source of information about the conference and its graphic image. The graphic arts community was approached in 
this matter, which resulted in a number of different proposals. These proposals are important, because they show the 
associations that the authors had with the Wola Genocide and which they would like to evoke in the observers. Below are the 
poster proposals proposed by Tadeusz Kuranda, Ludwika Ogorzelec, Wojciech Korkuć, Piotr Witakowski and Olaf 
Chmielewski. 

Keywords - Conference, poster, Warsaw Uprising, Slaughter of Wola. 

Streszczenie 
W trakcie przygotowywania konferencji powstał problem plakatu konferencyjnego, który mógłby być wykorzystany jako 

informacja o konferencji i jej symbol. Zwrócono się w tej sprawie do środowiska grafików, w wyniku czego napłynęło szereg 
różnych propozycji. Propozycje te są o tyle istotne, że ukazują skojarzenia, jakie autorzy mieli w odniesieniu do Rzezi Woli i 
jakie chcieliby wzbudzić u obserwatorów. Poniżej przedstawiono propozycje plakatów, które zaproponowali Tadeusz 
Kuranda, Ludwika Ogorzelec, Wojciech Korkuć, Piotr Witakowski i Olaf Chmielewski. 

Słowa kluczowe – Konferencja, plakat, Powstanie Warszawskie, Rzeź Woli. 
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