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Zakończona traktatem wersalskim w 1919 r. I wojna światowa nie rozwiązała wszystkich problemów, które spowodowały jej wybuch. Decyzje traktatu
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kwestionowały niektóre państwa, w tym Niemcy. Tak Republika Weimarska,
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jak później Trzecia Rzesza wysuwały roszczenia terytorialne wobec Polski,
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która odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, m.in. w odniesieniu do
Pomorza. Postanowienia traktatu wersalskiego łamane były przez A. Hitlera
już od 1935 r. Wprowadzenie obowiązku powszechnej służby wojskowej
(1935), remilitaryzacja Nadrenii (1936), anszlus Austrii (1938), zajęcie Sude-
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tów (1938), przyłączenie do Rzeszy Czech i Moraw (1938), zajęcie Kłajpedy
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skiego. Hitler już w 1933 r. domagał się rewizji wschodniej granicy niemieckiej – także tzw. korytarza polskiego (pomorskiego), który miał znaleźć się
w granicach państwa niemieckiego. Po początkowym złagodzeniu kursu antypolskiego w oficjalnej propagandzie (1934), od października 1938 r. do
końca sierpnia 1939 r. znowu wysuwano roszczenia terytorialne wobec Polski (włączenie do Niemiec Wolnego Miasta Gdańska, budowa eksterytorialnej
autostrady i linii kolejowej łączącej Rzeszę z Prusami Wschodnimi i in.). Po
odrzuceniu tych propozycji Hitler wypowiedział polsko-niemiecki pakt o nieagresji (deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach
z 1934 r.).
W dniu 1.09.1939 r. o godz. 4.48 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”
otworzył ogień w kierunku Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
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Jeszcze wcześniej rozpoczęto bombardowanie niektórych miast polskich,

Penetrowały też urzędy, archiwa, siedziby polskich organizacji społeczno-

m.in. Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Krakowa, Białej Podla-

-politycznych. Na specjalnych listach znalazło się ok. 80 tys. nazwisk osób

skiej i Tczewa.

przeznaczonych do aresztowania, a po selekcji do fizycznej likwidacji. Li-

Po dokonaniu w październiku 1939 r. bezprawnej z punktu widzenia pra-

stami tymi dysponowały grupy operacyjne, Selbstschutz i policja gdańska.

wa międzynarodowego aneksji zachodnich ziem Polski (Pomorza, Wielkopol-

Walka z polskością przejawiała się zarówno poprzez eksterminację inteli-

ski, Śląska i części północnego Mazowsza), władze niemieckie zmierzały do

gencji, jak i poprzez niszczenie kultury polskiej czy likwidację różnego ro-

przebudowy ich struktury gospodarczej, społecznej i etnicznej w celu dosto-

dzaju organizacji.3.

sowania do obowiązującej ideologii i ostatecznego zintegrowania z Rzeszą.

Akcja ta oznaczona została kryptonimem Unternehmen Tannenberg – Akcja

Rozwiązaniu uległa polska administracja, a Polaków pozbawiono wszelkich

Tannenberg. Od 7 września 1939 roku Akcja Tannenberg została połączona

kierowniczych stanowisk. Powstał wówczas Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Za-

z Intelligenzaktion, mającą na celu fizyczne zniszczenie warstw przywódczych

chodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen).

na ziemiach zachodnich. Na szerszą skalę Intelligenzaktion rozwinęła się

Już od jesieni 1939 roku rozpoczęły swoją działalność liczne urzędy re-

w październiku 1939 roku. Stąd zróżnicowane jej nazwy w zależności od

alizujące politykę germanizacyjną III Rzeszy na wschodzie. W październiku

terenu, na którym została przeprowadzona – Intelligenzaktionen: Pommern,

1939 r. Hitler wydał dekret O umocnieniu niemieckości (niemczyzny). Powoła-

Posen, Litzmannstadt, Masowien, Schlesien. Działania te miały miejsce rów-

no wówczas Urząd do spraw Umacniania Niemieckości (Niemczyzny), które-

nież w 1939/1940 roku w Generalnym Gubernatorstwie (np. Kraków, Lublin.

go komisarzem został Reichsführer SS Heinrich Himmler. Jednym z głównych

Częstochowa, Warszawa, w tym słynna Ausserordentliche Befriedungsaktion –

postulatów zawartych w tym dokumencie była eliminacja tych grup narodo-

Akcja AB, Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna). Grupom Operacyjnym, a także

wych, które stanowią niebezpieczeństwo dla Rzeszy i jej mieszkańców 1.

Selbstschutzowi powierzono zadanie politycznego oczyszczenia gruntu (poli-

Okupant rozpoczął też organizowanie systemu prawnego. Serię zarządzeń

tische Flurbereinigung)4.

regulujących przepisy karne na zajętych obszarach polskich zapoczątkowało

Akcja eksterminacyjna na Pomorzu przebiegała w kilku fazach. Okres

zarządzenie gen. Waltera Brauchitscha jeszcze z 5 września 1939 r., wprowa-

pierwszy zasadniczo trwał przez cały wrzesień 1939 r. W owym czasie głów-

dzające prawo niemieckie. Z kolei 1 października 1939 r. generalny kwater-

ną rolę w dokonywaniu zbrodni odegrał Wehrmacht oraz grupy operacyjne

mistrz Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu wydał rozporządzenie w sprawie

policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. Faza następna trwała od

ścigania czynów karnych popełnionych przed 1 września 1939 r. na ziemiach

końca września do stycznia 1940 r. Tym razem czołowym realizatorem pro-

polskich zajętych przez Wehrmacht 2.

gramu eksterminacji stały się oddziały Selbstschutzu, które przeprowadziły

Sprawcami pierwszych represji były oddziały Wehrmachtu, grupy operacyjne policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (Einsatzgruppen der
Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst), operujące na zapleczu każdej

3

Szerzej na temat skomplikowanych uwarunkowań związanych z listami proskrypcyjnymi zob.
W. Długoborski, Geneza Sonderfahndungsbuch Polen i jej funkcje w kampanii wrześniowej i pierwszych tygodniach okupacji, (w:) Reminiscencje września 1939. W 70 rocznicę Kampanii Wrześniowej, red. nauk. W. B. Moś, Bytom 2009, s. 45–84; K. Leszczyński, Działalność Einsatzgruppen policji
bezpieczeństwa na ziemiach polskich w 1939 r. w świetle dokumentów, „Biuletyn Głównej Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” (dalej: „BGKBZH”), t . XXII, Warszawa 1971, s. 7–30;
J. Skorzyński, Selbstschutz – V kolumna, tamże, s. 5–56; D. Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim 1939–1945, Gdynia 1967, s. 34–62; C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy
w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa 1970, s. 254–255; W. Jastrzębski, Organizacja policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, „Biuletyn Głównej
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, t. XXXIII, Warszawa 1991, s. 33–45.

4

Zob. np. F. Halder, Dziennik wojenny: codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych
1939–1942, oprac. H. A. Jacobson, współpr. A. Philippi, tłum. B. Woźniecki, Warszawa 1971, t. I,
s. 117; C. Madajczyk, dz. cyt., Warszawa 1970, s. 49 i n.; Encyklopedia „białych plam”, prac. zbior.,
t. XIII, Radom 2004, s. 293; M. Wardzyńska, Był rok 1939: operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 144–185. K. Radziwończyk, Akcja Tannenberg,
„Przegląd Zachodni”, 1966, nr 3–4, s. 41.

armii biorącej udział w walkach wrześniowych i październikowych 1939 roku,
a później oddziały paramilitarne samoobrony – Selbstschutz. To właśnie
grupy operacyjne policji oraz Selbstschutz przeprowadzały aresztowania
i rozstrzeliwania działaczy politycznych, kulturalnych, samorządowych itp.

1

Por. Okupacja i ruch oporu w Dziennku Hansa Franka 1939–1945. T. I, 1939–1942, wyb. i oprac.
L. Dobroszycki, tłum. D. Dąbrowska, M. Tomala, Warszawa 1972, s. 112–114.

2

Zob.: A. Konieczny, Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939–1945,
Warszawa 1972, passim. Szerzej: W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu
Gdańskim w latach 1939–1945, Gdańsk 1979, s. 56–69 i n.
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największą liczbę egzekucji. W następnym okresie (1940–1945) liczba maso-

W Wielkopolsce śmierć poniosło wówczas ok. 10 tys. ludzi, na Śląsku – 1500,

wych rozstrzeliwań znacznie zmalała, choć i wówczas zdarzały się przypadki

a na północnym Mazowszu – ok. 10007.

likwidacji kilku względnie kilkudziesięcioosobowych grup, głównie w oparciu o „aparat sprawiedliwości”.

Już podczas okupacji wydawnictwa Polski Podziemnej i Polskiego Państwa
Podziemnego pisały o zbrodniach niemieckich na Pomorzu i tragicznej sytu-

Aresztowanych osadzano często w prowizorycznych aresztach oraz w obo-

acji na tych terenach, aczkolwiek nie znano wówczas wszystkich szczegółów

zach dla internowanych, tworzonych przez Wehrmacht, policję i Selbstschutz.

tych wydarzeń. Tak więc nazwa „Piaśnica” nie pojawiła się ani razu w wydaw-

Przetrzymywano ich również w istniejących już więzieniach, jak i utworzonych

nictwach konspiracyjnych, tak samo jak i zresztą „Szpęgawsk”. Pisano tylko

przez gestapo i inne formacje policyjne. Przez całą jesień 1939 roku zwożono

ogólnie o egzekucjach m.in. w północnych rejonach Pomorza czy grobach

też do obozu Stutthof inteligencję pomorską. Prześladowania dotknęły rów-

w lasach pod Starogardem.

nież nieliczną już ludność żydowską, która nie zdążyła opuścić swoich miejsc

Gazetka Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej – dodatek do Rzeczpospolitej
Polskiej – organu centralnego Delegatury Rządu RP na Kraj – pionu cywilne-

zamieszkania5.
Na ziemiach zachodnich, więc i na Pomorzu, ofiarami masowych represji

go Polskiego Państwa Podziemnego tak opisywała dramat Pomorza: Żadna

padały przede wszystkim jednostki najbardziej aktywne w życiu publicznym,

z ziem, żaden z krajów podbitych nie przeżył takiego natężenia terroru i akcji

gospodarczym i społecznym. Ze szczególną bezwzględnością, jak już wspo-

gestapo, co Ziemie Zachodnie w pierwszym roku wojny. Runęły na nie najlep-

mniano, przystąpiono do fizycznej rozprawy z tzw. elementem kierowniczym

sze oddziały policyjne, świetnie wyszkolone, w sposób drobiazgowy zapoznane

– warstwami przywódczymi, przy czym nie zawsze chodziło o osoby z wyż-

z terenem przygotowanym do akcji. Później dopiero po pierwszym okresie ter-

szym wykształceniem. Przede wszystkim uderzono w duchowieństwo, na-

roru, kiedy te oddziały trzeba było rzucić na nową zdobycz – przyszedł element

uczycieli, prawników, oficerów, ziemian, urzędników państwowych, członków

słabszy i mniej bojowy (…)8. Nie wiedziano wówczas, że za akcjami tymi stoją

organizacji społeczno-politycznych – zwłaszcza Polskiego Związku Zachod-

wspomniane wyżej specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeństwa oraz

niego, powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich oraz osoby stano-

Selbstschutz.

wiące zagrożenie w realizacji planów III Rzeszy, w tym chłopów i robotników

A rok później ta sama gazetka alarmowała: Kto nie przeżył tych lat okupacji

zantagonizowanych często z Niemcami mieszkającymi przed wojną w Polsce.

na Pomorzu, ten nie może sobie wyobrazić tamtego piekła. Bo Pomorze znala-

Niekiedy byli to bliscy sąsiedzi. Ich fizyczna likwidacja miała charakter pla-

zło się na samym dnie piekła okupacyjnego (….). Nie było różnicy między męż-

nowy. To samo dotyczyło Kościoła katolickiego. Wielu duchownych zostało

czyzną, kobietą i dzieckiem. Od samego początku noce rozbrzmiewały krzykiem,

zamordowanych lub deportowanych do różnego rodzaju obozów. Niemcy

płaczem, wystrzałami karabinowymi9.

starali się rozbić organizację kościelną widząc w niej trwałą, sięgającą jeszcze
okresu zaborów, ostoję polskości 6.

7

ponad 40 tys. osób, z tego na Pomorzu ok. 30 tys. Najbardziej znane tu miej-

C. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993, s. 101.; B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim. Wrzesień–grudzień 1939, Poznań 1972; tejże,
Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Wejherowo 2009.

8

„Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” 1942, nr 1.

sca zbrodni to: dolina koło Fordonu (obecnie dzielnicy Bydgoszczy) nazwana

9

Tamże, 1943, nr 3. Był to komentarz do przymusowego wpisywania się na Niemiecką Listę Narodowościową (narodową) – Deutsche Volksliste (DVL – NLN). Problematykę tę wielokrotnie poruszano na łamach tej gazetki, jak i innych wydawnictw podziemnych (zob. np. artykuł w „Biuletynie Informacyjnym”. Wydanie „P” („Powiat”), 1941, nr 7, pt. Z Kaszubami nie udało się. Zob. także:
C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, t. I, s. 398–399. Na temat konsekwencji wpisu na listę por.:
J. Sziling, Przymusowa służba Polaków z III grupy niemieckiej listy narodowościowej w Wehrmachcie
na przykładzie Pomorza, „BGKBZpNP”, t. XXXIII, Warszawa 1991, s. 92–113; L. Jażdżewski, Kaszubi
w Wehrmachcie, mps pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. J. Borzyszkowskiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego; tegoż, Kaszubi w Wehrmachcie 1942–1945 w świetle
źródeł, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 1, s. 253, oraz prace innych autorów. Po wojnie przeprowadzono weryfikację i rehabilitację wpisanych na DVL. Weryfikacja obejmowała osoby zamieszkujące przed okupacją tereny Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańska i w związku z tym posiadające

Podczas wspomnianych wyżej akcji do końca grudnia 1939 roku (względnie do początków stycznia 1940 roku) na obszarach inkorporowanych zginęło

Doliną Śmierci, Grudziądz i okolice: Księże Góry, Mniszek, Grupa, następnie:
Tuchola, Pelplin, Kocborowo, Świecie, Lasy Piaśnickie pod Wejherowem, Lasy
Szpęgawskie pod Starogardem, Las Barbarka pod Toruniem i wiele innych.
5

Na temat martyrologii ludności żydowskiej zob.: D. Drywa, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof 1939–1945, Gdańsk 2001.

6

Szerzej zob.: W. Długoborski, dz. cyt.

~ 8 ~

~ 9 ~

Inne wydawnictwo (zwarte) Delegatury Rządu informowało, że: Dramat
dziejowy rozgrywający się na Ziemiach Zachodnich wymaga specjalnych środków pisarskich. Żywiołowość walk, ich natężenie, zmagania się z polszczyzną –
naładowały atmosferę tak ogromnym napięciem, że życie w tych warunkach to
coś niesamowitego, zupełnie dotychczas nieznanego10.
Słuszna jest tutaj konstatacja Czesława Madajczyka, który napisał, że ziemie zachodnie II Rzeczypospolitej po wcieleniu do Rzeszy stanowiły pierwszą
linię frontu walki niepodległościowej11.
prof. zw. dr hab. Bogdan Chrzanowski

Fabularyzowany komiks historyczny

obywatelstwo niemieckie lub gdańskie, a po wojnie deklarujących się jako Polacy. Natomiast
wpisani na DVL na terenach przedwojennej Polski podlegali rehabilitacji.
10 Z pierwszej linii frontu (red. K. M. Pospieszalski), (wyd. Delegatury Rządu), Warszawa 1943, s. 31.
11 C. Madajczyk, dz. cyt. s. 139.
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kowej

NOWO POWSTAŁE MUZEUM PIAŚNICKIE
POSZUKUJE PAMIĄTEK

do Kro

N

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zwraca się z apelem o pomoc w odnalezieniu wszelkich pamiątek związanych ze zbrodnią popełnioną w Lasach
Piaśnickich w 1939 r. (woj. pomorskie). Zbrodnia ta pochłonęła tysiące ofiar,
które zostały pochowane w masowych grobach. Były to jedne z pierwszych

17-26

zbiorowych egzekucji wykonanych na ludności cywilnej podczas II wojny
światowej na tak wielką skalę.
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4

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zostało utworzone 16 grudnia 2015 r.
Po remoncie i zaadaptowaniu pomieszczeń będzie funkcjonowało w histo-

Wielka
Piaśnica

5-9

rycznej Villi Musica w Wejherowie (dawna siedziba miejscowego Gestapo).
Pozyskane pamiątki zostaną wykorzystane do zbudowania wystawy stałej

2

w muzeum. Poszerzą również wiedzę o tragedii piaśnickiej, która wciąż nie

1

została kompleksowo zbadana, a większość jej ofiar pozostaje bezimienna.

Wskutek przeprowadzonej w 1946 roku ekshumacji udało się wydobyć z masowych grobów

3

w Lasach Piaśnickich część rzeczy osobistych ofiar, m.in.: krzyżyki, medaliony, obrączki, modlitewniki i inne. Sporządzona została również bogata dokumentacja fotograficzna z przebiegu
ekshumacji przedstawiająca prace komisji, odnalezione ciała i przedmioty. Niestety, przedmio-

Legenda

ty i fotografie prezentowane później na wystawach mających ułatwić identyfikację zwłok, zadla Muzeum Piaśnickiego eksponatów mogą przyczynić się do ich odnalezienia.

Miejsca grobów 1-26

ak

iaśni

og

raj
o

wa

nr

6

Miejsce palenia zwłok
Kaplica-mauzoleum
Krzyż
Parking

fiar P

Dr

Szosa
Droga leśna

ul. O

W przypadku posiadania jakichkolwiek pamiątek
lub informacji, uprzejmie prosimy o kontakt:

do
Pia
ś
9 k nicy
m

Pomnik

cy
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Muzeum Piaśnickie w Wejherowie

Kościół pw. Chrystusa Króla
i bł. s. Alicji Kotowskiej

Wejherowo

Villa Musica

ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo
tel. (58) 736-11-11; kom. 501-047-249
e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl
www.muzeumpiasnickie.pl
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Masowe groby ofiar, miejsca palenia zwłok, kaplica-mauzoleum i pomnik
poświęcony zamordowanym zlokalizowane są ok. 9 km na północ od
Wejherowa na obszarze 250 ha lasów.
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Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
Muzeum Piaśnickie powstaje w Villi Musica w Wejherowie przy
ul. Ofiar Piaśnicy 6. Budynek jest w trakcie przygotowań do
generalnego remontu, który umożliwi prowadzenie w nim
działalności muzealnej. W pomieszczeniach budynku mieścić się
będzie wystawa stała przedstawiająca historię zbrodni dokonanej
przez niemieckich oprawców w Piaśnicy. Ekspozycja zaprezentuje
również sylwetki, osiągnięcia i przedwojenny dorobek ofiar. Wiele
z nich było w dwudziestoleciu międzywojennym zasłużonymi
działaczami w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego,
gospodarczego i kulturalnego.
Tymczasowa siedziba Muzeum Piaśnickiego mieści się obecnie przy
ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie.
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