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Wstęp

Dlaczego „Kaszubska Golgota”? Ofiarom trzeba przywrócić 
pamięć…

Oddajemy w ręce czytelników monografię pokonferencyjną „Kaszubska Golgota”, będącą „pokłosiem” 
międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej 8 czerwca 2022r. przez olsztyńskie stowarzyszenie 
Patria Nostra. Monografia zawiera wykłady prelegentów w językach polskim i niemieckim. Sam zaś temat 
konferencji koncentrował się wokół pierwszej zbrodni ludobójstwa, popełnionej podczas II wojny światowej 
w lasach piaśnickich pod Wejherowem. 

Konferencja pod nazwą „Kaszubska Golgota” odbyła się w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej. Sfinansował ją 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO3 na lata 
2018-2030. Patroni medialni wydarzenia to  Polskie Radio Olsztyn oraz  portal Trojmiasto.pl. Patronat ho-
norowy nad konferencją objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki oraz Wojewoda Pomorski, 
Dariusz Drelich. Do  rozmów o  zbrodniach II  wojny światowej zaangażowaliśmy środowisko międzynaro-
dowe. W tym żydowsko-amerykańsko-niemiecką uczelnię wyższą – Touro College Berlin – partnera projektu 
„Kaszubska Golgota”. 

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej,  prof. nadzw. dr Prze-
mysław Kierończyk. Konferencja była prowadzona w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. 
Za całość organizacji zarówno konferencji, jak i pobytu delegacji z Niemiec odpowiedzialność wzięła Aneta 
Markowska, sekretarz stowarzyszenia, która także moderowała wydarzenie.
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Jako pierwszy głos zabrał prezes Stowarzyszenia Patria Nostra r. pr. Lech Obara, który przywitał obecnych, ale 
też przede wszystkim wprowadził w temat konferencji, przybliżając jej cele i spodziewane efekty. 

Jego wypowiedź uzupełniła Aleksandra Biniszewska – wiceprezes stowarzyszenia.

Pierwszym prelegentem był prof.  Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin), który zaprezentował  szeroki 
rys historyczny zbrodni piaśnickiej. Kolejna prezentacja to ta autorstwa dr Marty Ansilewskiej-Lehnstaedt z 
muzeum Stille Helden z Berlina, poświęcona losom Leona Najmana-Mirza Kryczyńskiego – tatarskiej ofiary 
masakry w lasach piaśnickich. Z kolei Marek Klat – scenarzysta filmu „Kamerdyner” opowiedział o złożon-
ych stosunkach polsko-niemiecko-kaszubskich w przededniu wybuchu II wojny światowej i na jej początku. 
Wyjaśnił też, dlaczego Piaśnica jest zbrodnią zapomnianą – była „niewygodna” i dla Polaków, i dla Niemców. 

Aneta Markowska

r. pr. Lech Obara

Marek Klat

Aleksandra Biniszewska
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Po przerwie miała miejsce część stricte prawnicza. Mecenas Szymon Topa przedstawił możliwość drogi cywil-
nej dochodzenia indywidualnych roszczeń za zbrodnie  wojenne od Niemiec, w tym sposoby przełamania im-
munitetu państwa w tym zakresie. Wsparła go Martyna Krawczyk, która omówiła jeden z wyroków włoskiego 
Trybunału Konstytucyjnego, dającego nadzieję na powodzenie w przyszłości działań w tym zakresie. Mecenas 
Topa opracował też doskonały materiał prawny mówiący o indywidualnych roszczeniach odszkodowawczych, 
co było celem głównym realizowanego projektu. 

Kolejny cel, czyli uświadomienie zarówno polskiemu, jak i niemieckiemu społeczeństwu faktu, iż pierwszą 
zbrodnią ludobójstwa, jakiej dokonały niemieckie siły zbrojne przy pomocy niemieckiej ludności cywilnej 
na narodzie polskim, była właśnie zbrodnia piaśnicka – „Kaszubska Golgota” także został osiągnięty (zasięg 
międzynarodowy, aspekt edukacyjny). 

Opr. Aneta Markowska
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Niektóre aspekty prawne dochodzenia roszczeń cywilno-
prawnych wobec państwa obcego w związku ze zbrodniami 
popełnionymi na ludności cywilnej w okresie II Wojny Świ-
atowej

Szymon Topa

A: Wprowadzenie

W okresie od listopada 1939r. do wiosny 1940r. niemieckie wojska okupacyjne w położonym ok. 10 km od 
Wejherowa Lesie Piaśnickim przeprowadziły szereg egzekucji na ludności cywilnej. Szacuje się, że ofiar było 
ok 30-40 tysięcy. Pierwsze ofiary to osoby zatrzymane w październiku 1939r. w ramach akcji „Intelligenzak-
tion”, głównie księża, nauczyciele, kupcy czy osoby prowadzące działalność polityczną lub społeczną. Celem 
działania okupanta miała być eliminacja z polskiego społeczeństwa przedstawicieli elity politycznej, kultural-
nej i gospodarczej z Pomorza Gdańskiego. Miejsce egzekucji polskiej inteligencji potem było również wyko-
rzystywane do mordowania ofiar przywożonych z terenów III Rzeszy, w tym przeciwników politycznych, osób 
chorych psychicznie, czy też Polaków i Czechów mieszkających tam przed wojną.

Zbrodnie były operacją przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
w Berlinie (RSHA, Reichssicherheitshauptamt) pod kierownictwem Gauleitera NSDAP Alberta Forstera, 
pełniącego rolę namiestnika w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen). 
Jako sprawców wskazuje się funkcjonariuszy Einsatzkommando 16 (EK 16) – specjalnej grupy operacyjnej 
niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (Einsatzgruppen), którą kierował szef gdańskiego 
Gestapo, SS-Obersturmbannführer dr Rudolf Tröger, oraz członków specjalnego oddziału SS Wachsturm-
bann „Eimann” pod dowództwem SS-Sturmbannführera Kurta Eimanna. Działania niemieckiego wojsk były 

r. pr. Szymon Topa
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wspierane przez paramilitarną grupę Selbstschutz złożonej z niemieckiej mniejszości narodowej zamieszkałej 
okolice Wejherowa.

Po wojnie niektórzy sprawcy ponieśli odpowiedzialność karną za popełnione zbrodnie. M.in. Albert Forster 
został przez Najwyższy Trybunał Narodowy skazany w 1948 roku na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 lutego 
1952 w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Podobnie SS-Gruppenführer Richard Hildebrandt, w latach 
1939–1943 Wyższy Dowódca SS i Policji w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, został przez sąd polski w Byd-
goszczy skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano 10 marca 1951r.

Osoby, które poniosły odpowiedzialność za zbrodnie w Lesie Piaśnickim były funkcjonariuszami państwa 
niemieckiego. Niemcy, jako państwo z kolei nie zrekompensowało strat majątkowych i moralnych rodzin ofiar 
egzekucji przeprowadzonych przez ich wojska. Po zakończeniu II wojny światowej nie przewidywano, aby nas-
tępstwa działań zbrojnych rozpatrywać w takich kategoriach, iż mogą rodzić odpowiedzialność odszkodow-
awczą państwa wkraczającego na teren innego państwa wobec ludności dotkniętej działaniem wojsk okupa-
cyjnych. Różnego rodzaju rekompensaty czy trybuty miały być formą odpowiedzialności państwa za skutki 
wywołanej wojny. Ewolucja prawa międzynarodowego doprowadziła jednak do tego, że dzisiaj dopuszcza się 
możliwość rozważenia odpowiedzialności państwa za bezprawne działania w sferze majątkowej i niemająt-
kowej jednostki.

Stąd można zadać sobie pytanie, czy potomkowie polskich ofiar akcji Intelligenzaktion dokonanej przez funk-
cjonariuszy III Rzeszy na przełomie 1939/1940 roku mogą dzisiaj podejmować próby kierowania pozwów 
cywilnych przeciwko Niemcom z żądaniem zrekompensowania jej strat materialnych i krzywd wynikłych 
z działalności jej funkcjonariuszy. Naturalnie, chodzi tu o możliwość zainicjowania postępowania sądowej 
przed polskim sądem, co wydaje się dzisiaj możliwe ze względu na brzmienie przepisu art. 11037 pkt 2 k.p.c., 
które przewiduje jurysdykcję polskich sądów wobec zagranicznych podmiotów, jeśli dotyczy „zobowiązania 
niewynikającego z czynności prawnej, które powstało w Rzeczypospolitej Polskiej”1. Niemniej, wciąż pozos-
taje do rozstrzygnięcia szereg innych problemów prawnych, które wiążą się z pozwaniem obcego państwa 
przed polskim sądem za skutki działań swoich funkcjonariuszy dokonanych na terenie Polski na przełomie 
1939/1940r. Pierwszorzędnym problemem jest oczywiście kwestia możliwości powołania się przez Niemcy 
na immunitet państwa, jako przeszkodę procesową wykluczającą możliwość występowania w procesie cywil-
nym w charakterze pozwanego. Nadto, niezbędne jest określenie podstawy materialnoprawnej ewentualnego 
powództwa, czyli określenia przepisu prawa, który może być źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej 
państwa niemieckiego wobec rodzin ofiar egzekucji dokonanych w Lesie Piaśnickim.

B: Immunitet państwa

W polskim orzecznictwie brak jest wątpliwości co do tego, czy państwo obce ma zdolność sądową, co jest 

1 Wątpliwa wydaje się możliwość zastosowania w rozważanym wypadku przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona). Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 
Rozporządzenia UE nr 1215/2012 nie ma ono zastosowania do „spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania 
lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii).”

warunkiem jego pozwania.2 Stąd, rozważając możliwość pozwania Niemców przed polskim sądem, na-
jważniejsze jest rozstrzygnięcie, czy zastosowanie w takim wypadku będzie miał przepis art. 1113 k.p.c., który 
określił sposób postępowania sądu, kiedy pozew został wniesiony przeciwko osobie objętej immunitetem 
sądowym. Nakazuje on mianowicie sądowi, w razie stwierdzenia takiej sytuacji, odrzucić pozew albo wniosek, 
a jeśli pozew lub postępowanie zostało już wszczęte – nakazuje je umorzyć. Co znaczące, sąd zobowiązany 
jest w takiej sytuacji działać z urzędu, tj. niezależnie od tego, czy strona zainteresowana (pozwany) przedstawi 
fakty czy argumenty wskazujące na posiadanie przez nią immunitetu sądowego.

Warto nadmienić, że wyróżnia się również immunitet egzekucyjny, jako odrębny od immunitetu sądowego. 
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 specjal-
nej ochrony, nie podlegając zajęciu, konfiskacie, egzekucji3 W praktyce może okazać się zatem, że nawet jeśli 
określony podmiot będzie mógł być pozwany (zostanie bowiem wyłączony wobec niego immunitet), może 
być objęty immunitetem egzekucyjnym uniemożliwiającym wykonanie wyroku wydanego przeciwko takiemu 
pozwanemu.

Choć nie zostało to wyrażone wprost w Kodeksie postępowania cywilnego, niekwestionowaną w piśmien-
nictwie i orzecznictwie jest zasada uznania immunitetu sądowego i egzekucyjnego innego państwa (tzw. im-
munitet państwa). Wywodzi się ona ze zwyczaju międzynarodowego wyrażonego paremią par in parem non 
habet iurisdictionem. Oznacza to, że w przypadku, gdyby osoba zamieszkałą w Polsce podjęła próbę pozwania 
Republikę Federalną Niemiec przed polskim sądem, musi się liczyć z tym, że sąd, do którego wpłynął pozew, 
zastosuje art. 1113 k.p.c. i odrzuci go jako niedopuszczalny. Będzie miał obowiązek uczynić to nawet bez 
skierowania pozwu do pozwanego państwa obcego, czyli również bez wysłuchania samego zainteresowanego, 
jakie jest jego stanowisko w tej materii.

Niemniej, o ile zasada immunitetu państwa długo była rozumiana w sposób absolutny, to powstała tendencja 
do wyłączenia jej zastosowania w niektórych sytuacjach. Nie chodzi tu o raczej oczywistą sytuację, gdy poz-
wane państwo samo wyrazi zgodę na objęcie go jurysdykcją państwa sądu, przed którym zostało pozwane. 
Rozpoczęta w końcówce XIX wieku ewolucja prawa międzynarodowego doprowadziła dziś do niekwestion-
owanego już takiego rozumienia zasady immunitetu państwa, że powinna ona mieć swoje zastosowanie jedy-
nie w przypadkach dotyczących suwerennej działalności państwa wynikającej z realizacji celów publicznych 
(tzw. acta iure imperii). Nie powinna zatem obejmować działań wynikających z zarządzania mieniem i wcho-
dzeniem w relacje o charakterze prywatnoprawnym (acta iure gestionis lub iure negotii). 

Niemniej, dostrzegalne są już tendencje do dalszego zmniejszania rygoryzmu immunitetu państwa. W Eu-
ropejskiej konwencji o immunitecie państwa z 16 maja 1972 r. (tzw. Konwencji bazylejskiej) podjęto próbę 
określenia szerszego katalogu przypadków wyłączających możliwość powołania się przez państwo na immu-
nitet wykluczającego możliwość objęcia go jurysdykcją sądową innego państwa. Konwencja ta została jednak 
ratyfikowana przez niewielką liczbę państw, więc jej znaczenie może być dyskusyjne. Niemniej, jej postanow-

2 Jak wyjaśniał SN w postanowieniu z dnia 25 maja 2007r. (I CSK 6/07): „Poza sporem pozostaje również to, że w zdolność 
sądową wyposażone są państwa obce jako zagraniczne osoby prawne, działające w postępowaniu cywilnym przez swoje 
organy.”

3 M. Kałduński „ Immunitet państwa w prawie międzynarodowym w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko-
ści” s. 67–95 Zeszyty Prawnicze BAS 2(58)  Warszawa 2018 
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ienia są wykorzystywane przy rekonstrukcji znaczenia (wykładni) norm prawa międzynarodowego. 

Z punktu widzenia rozważanego w niniejszej pracy zagadnienia kluczowa jednak jest ugruntowanie się tzw. 
perspektywy antropocentrycznej w uzasadnieniu immunitetu państwa. Jej elementem jest eksponowanie 
konieczności uwzględnienia interesu jednostki (podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym) przy 
rozważeniu możliwości wykluczenia pozwania państwa przed sądem innego państwa. W ten sposób właśnie 
wyjaśniano możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przed Międzynarodowym Trybunałem 
Karnym osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe, które dopuściły się zbrodni przeciwko fundamen-
talnym prawom człowieka. Przy czym, kwestia wyłączenia immunitetu państwa wobec sprawców zbrodni 
przeciwko ludzkości czy zbrodni ludobójstwa, mających odpowiadać przed międzynarodowym trybunałem 
wydaje się być zaaprobowana przez większość państw. Z kolei  zgoda na wyłączenie immunitetu sądowego 
czy egzekucyjnego wobec państwa, którego wojska dopuszczają się w/w zbrodni, już nie jest taka oczywista. 
Czego potwierdzeniem zdaje się być debata nad brzmieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o immu-
nitecie jurysdykcyjnym państw i ich własności z 2004r., w której zaniechano ujęcia tego problemu właśnie ze 
względu na rozbieżne poglądy pomiędzy państwami członkowskimi. Z drugiej strony, sam fakt, że kwestia ta 
była przedmiotem debaty świadczy o kształtowaniu się poglądów nakazujących ustąpić zasadzie immunitetu 
państwa wobec konieczności ochrony fundamentalnych praw człowieka, naruszonych przez państwo obce.

Mało tego, amerykańskie, greckie i włoskie sądownictwo podjęło próbę zastosowania tak rozumianej zasady 
immunitetu państwa. Na szczególną uwagę zasługuje sprawa Prefektury Voiotia v. Republika Federalna Nie-
miec, która nawiązywała do masakry dokonanej w dniu 10 czerwca 1944 roku w wiosce Distomo w regionie 
Voiotia w południowej Grecji. Oddziały SS brutalnie zamordowały ponad dwustu mieszkańców i spaliły całą 
wioskę w odwecie za zabicie przez greckich partyzantów niemieckich żołnierzy okupujących Grecję. Potom-
kowie ofiar pozwali niemieckie państwo domagając się odszkodowania za szkody spowodowane w przeszłości 
przez niemieckich żołnierzy. Ich roszczenie zostało uwzględnione zarówno przez greckie sądy powszechne, 
jak i Grecki Sąd Najwyższy (Areios Pagos), który w dniu 4 maja 2000 roku wydał orzeczenie wskazujące, że 
RFN nie przysługiwało w tym przypadku prawo do powoływania się na immunitet jurysdykcyjny.

Greckie sądy, uzasadniając wyroki korzystne dla potomków ofiar wojennych, powoływały się m.in. na art. 11 
Europejskiej konwencji o immunitecie państwa z dnia 16 maja 1972 roku, który stanowi, iż państwo nie może 
powoływać się na immunitet w sprawach o roszczenia wynikające z uszkodzenia ciała lub szkody w mieniu, 
jeżeli uszkodzenie lub szkoda wynikło wskutek zdarzeń, które miały miejsce na terytorium państwa sądu 
orzekającego oraz jeżeli sprawca był obecny na tym terytorium w czasie, gdy doszło do tych zdarzeń. Wskazały 
jednocześnie, że przepis ten można uznać za przejaw istnienia zwyczaju międzynarodowego wyłączającego 
immunitet państwa w przypadkach tam określonych. Greccy sędziowie zwróciły również uwagę tak brutalny 
akt wobec ludności cywilnej stanowił nadużycie władzy i nie powinien rozpatrywany w kategoriach de iure 
imperii.

Przyjęty przez greckich sędziów w sprawie Distomo sposób rozumienia zasady immunitetu państwa był 
również inspiracją dla włoskiego Sądu Kasacyjnego, który rozpatrywał sprawę Luigiego Ferriniego skierow-
aną przeciwko RFN z żądaniem odszkodowania za szkody związane z wywiezieniem go w czasie II wojny 
światowej na roboty przymusowe do III Rzeszy. Pozew Luigiego Ferriniego przed sądami I i II był uznany za 
niedopuszczalny właśnie ze względu na immunitet sądowy RFN. Włoski Sąd Kasacyjny z kolei – jak sprawa 
już do niego wpłynęła - uznał odmiennie, tj. przyjął pogląd, że niemieckie państwo nie może powoływać się 
na immunitet państwa, ten bowiem nie może mieć zastosowania w przypadku zbrodni wojennych. Takie de-

likty naruszają fundamentalne prawa człowieka, które – zdaniem włoskich sędziów – powinny być uznane za 
nadrzędne wobec immunitetu państwa.

Wydaje się jednak, że obecny etap ewolucji prawa międzynarodowego nie pozwala przyjąć, że antropocen-
tryczna perspektywa, przynajmniej w sferze odpowiedzialności cywilnej państwa za zbrodnie popełnione w 
związku z konfliktem zbrojnym, dominuje w orzecznictwie. Warto zauważyć, że również polski Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 29 października 2010r. przyjął, że na obecnym etapie rozwoju prawa międzynaro-
dowego 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”4. Co ciekawe, Sąd Najwyższy przyjmuje, że zasada immunitetu państwowego ewoluuje i może 
zmienić swoją treść w wyniku praktyki orzeczniczej. Uznał jednak, że w chwili orzekania rozumienie tej zasa-
dy jeszcze nie osiągnęło jeszcze etapu, który pozwalałby pozwać państwo niemieckie przed polskim sądem.

Co jednak istotniejsze, pomimo dostrzegalnych zmian w rozumieniu zasady immunitetu państwa również 
na gruncie prawa europejskiego, to nie są one jeszcze tak daleko idące, jak w przypadku wyroków wydanych 
w sprawie Distomo czy Luigiego Ferinniego. Wyrok greckiego sądu w sprawie Distomo, zasądzający od RFN 
wysokie odszkodowanie, nie został ostatecznie wykonany, przez co sprawa została skierowana pod rozwagę 
ETPCz. ETPCz w wyroku z dnia 12 grudnia 2002r.5 przyznał zaś rację RFN i orzekł, że w postępowaniu cywil-
nym dotyczącym przestępstw przeciwko ludzkości, popełnionych poza terytorium państwa, w którym sprawa 
się toczy, państwu, któremu przypisuje się odpowiedzialność, przysługuje immunitet jurysdykcyjny. Podobnie 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał w wyroku z dnia 3 lutego 2012r.6, że Włochy naruszyły 
prawo międzynarodowe, dopuszczając do prowadzenia przeciwko RFN postępowanie sądowe, a potem – eg-
zekucyjne, pomimo przysługiwania mu immunitetu państwa.

Nie można jednak ostatecznie wykluczyć, że z czasem perspektywa antropocentryczna znajdzie swoje uznanie 
w rozumieniu zasady immunitetu państwa. Wydaje się, że wyłączenie immunitetu państwa w przypadku do-
puszczenia się przez niego zbrodni wojennych (czyli deliktów naruszających fundamentalne prawa człowieka) 
może pozyskać kolejnych zwolenników i ostatecznie przeważyć. Dość nadmienić, że w reakcji na w/w wyrok 
MTS z dnia 3 lutego 2012r., Włoski Trybunał Konstytucyjny w wyroku nr 238/2014 z dnia 22 października 
2014 r. stwierdził, iż prawa podstawowe są niezmienne. Ograniczenie w dostępie do sprawiedliwości może 
mieć uzasadnienie tylko na podstawie innej konstytucyjnej wartości. Włoski Trybunał uznał, że w pewnym 
zakresie immunitet państwa jest nie do pogodzenia z wartościami wyrażonymi w Konstytucji włoskiej. 
Przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym również zawisła sprawa z wniosku grypy posłów do Sejmu RP 
o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 1113 k.p.c. w zakresie, „w jakim dopuszcza wywiedzenie 
immunitetu państwa dla ochrony obcych państw przed pozwaniem przed sąd polski za czyny stanowiące 
zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości”. Przede wszystkim jednak zmiany na świe-
cie wynikające z agresywnej polityki Rosji, dowodzące, że czasy imperializmu, nacjonalizmu i zbrodniczych 
sposobów prowadzenia wojen, niestety nie są czasami minionymi, mogą przyczynić się do weryfikacji dotych-

4 Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt IV CSK 465/09, Biul. SN 2010 
nr 11

5 Kalogeropoulou i inni v. Grecja i Republika Federalna Niemiec, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
sygn. 59021/00

6 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), wyrok MTS z 3 lutego 2012 r., www.icj-cij.
org/docket/files/143/16883.pdf. 
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czasowego rygorystycznego rozumienia zasady immunitetu państwa. Jest to z pewnością właściwy czas, aby na 
forum międzynarodowym dążyć do wypracowania regulacji prawnych potwierdzających odpowiedzialność 
prawną państw wobec jednostki za prowadzenie polityki w sposób naruszający jej przyrodzone prawa.

C: Podstawa materialnoprawna roszczenia

Przyjmując, że państwo niemieckie mogłoby być pozwane przed polskim sądem, pozostaje do rozstrzygnięcia 
kwestia, czy na jakiej podstawie materialnoprawnej można takie powództwo oprzeć. Innymi słowy, rodzi się 
pytanie, jaki przepis prawa można wskazać, jako źródło odpowiedzialności RFN za doprowadzenia do zbrodni 
w Piaśnicy, która miała miejsce na przełomie 1939/1940, czyli ponad 80 lat temu.

Przede wszystkim niezbędne jest określenie, którego państwa prawo winno mieć zastosowanie, tj. prawo pol-
skie czy niemieckie. Następnie, mając na względzie zmiany zachodzące w prawie danego państwa, określić, 
jakie przepisy w perspektywie temporalnej są adekwatne dla oceny skutków prawnych zachowań przedst-
awicieli niemieckiej administracji wojskowej w latach 1939/1940.

W chwili obecnej, zarówno w obrębie polskiego, jak i niemieckiego systemu prawa, obowiązuje Rozporządze-
nie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego 
dla zobowiązań pozaumownych (tzw. Rzym II )7 Jednakże, ze względu na przepis art. 1 ust. 1 zdanie drugie 
i art. 31 Rozporządzenia Rzym II, nie będzie miało ono znaczenie dla rozważanego przypadku. Stąd, pol-
ski sąd, szukając prawa właściwego winien wziąć pod uwagę przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 
1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych międzynarodowych (Dz.U. 1926 Nr 101, poz. 581), 
które obowiązywały do dnia 30 czerwca 1965r.8 Zgodnie z przepisami tymi, zobowiązanie nie wynikające z 
czynności prawnej (czyli również z deliktu) podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące 
źródłem zobowiązania. Ponieważ w niniejszej sprawie wydarzenia miały miejsce na terenie ówczesnej Polski, 
okupowanej przez niemieckie wojska, uznać zatem należy, że to właśnie normy polskiego systemu prawa są 
właściwe dla oceny skutków prawnych niemieckiego okupanta. Warto dodać, że zgodnie z interpretacją 
tego przepisu przyjętą w orzeczeniu SN z 7 września 1936r.9 za prawo właściwe w omawianym zakresie można 
uznać zarówno prawo miejsca czynności, jak i prawo miejsca skutku, sąd powinien zastosować to z nich, które 
jest najkorzystniejsze dla poszkodowanego.

Na przełomie 1939/1940 w Polsce obowiązywał Kodeks zobowiązań, ustanowiony rozporządzeniem Prezyden-
ta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933r. (Dz.U. Nr 82, poz. 598), który należy uznać za właściwy dla 
oceny odpowiedzialności sprawców deliktu na terenie ówczesnej Polski. Ze względu bowiem na treść XLIX 
ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 94) przyjmuje się, że obowiązanie 
wynikające z czynu niedozwolonego podlega ustawie obowiązującej w chwili popełnienia tego czynu, nie zaś 

7 Dz.Urz.UE.L 2007 Nr 199, str. 40.

8 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 listopada 1965r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 1965 Nr 46, 
poz. 290).

9  C III 1167/35, Zb.Orz. SN 1937, Nr 9, poz. 318, s. 782 i n.

ustawie obowiązującej w chwili nastąpienia szkody [zob. wyr. SN z 2.6.1967 r., III PRN 38/67, NP 1968, Nr 
2; wyr. SN z 7.10.2004 r., IV CK 81/04, Legalis; wyr. SN z 16.4.2009 r., I CSK 524/08, OSNC 2009, Nr 4, poz. 
106; wyr. SN z 27.5.2015 r., II CSK 488/14, Legalis; wyr. SN z 17.2.2016 r., III CSK 105/15, Legalis; wyr. SN z 
6.4.2017 r., IV CSK 362/16, Legalis; uchw. SN(7) z 19.5.2009 r., III CZP 139/08, OSNC 2009, Nr 11, poz. 144; 
uchw. SN(PSIC) z 31.3.2011 r., III CZP 112/10, Biul. SN 2011, Nr 3, poz. 12; wyr. SN z 7.4.2011 r., IV CSK 
278/10, Legalis; z 12.10.2011 r., II CSK 34/11, Legalis; wyr. SN z 19.1.2018 r., I CSK 164/17, Legalis; S. Słotwińs-
ki, Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio pokrzywdzonych w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, ZN USz 2014, Nr 812, s. 225]. Ustawa obowiązująca w chwili popełnienia czynu rozstrzyga 
zatem, czy dane zdarzenie jest czynem niedozwolonym i jakie przesłanki muszą być spełnione, aby oznaczonej 
osobie przypisać odpowiedzialność za ten czyn, oraz jaką treść ma mieć jej odpowiedzialność.10

Kodeks zobowiązań kwestię odpowiedzialności deliktowej regulował w Rozdziale IV pn „Czyny nied-
ozwolone”. Przepis art. 134 k.z. wprowadzał ogólną zasadę, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, 
obowiązany jest do jej naprawienia. Jednocześnie w przepisie art. 136 k.z. ówczesny ustawodawca przyjął, że 
za wyrządzoną szkodę odpowiada nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wywołał, lecz i ten, kto inną osobę do 
wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również i ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej 
drugiemu szkody. Wreszcie, ówczesnemu ustawodawcy nie była również obca instytucja odpowiedzialności za 
cudze czyny. Jak bowiem stanowił art. 144 § 1 k.z., „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, odpowiada 
za szkodę, wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chybaby udowodnił, 
że nie ponosi żadnej winy w wyborze”. Nadto, w przepisie art. 145 k.z. przyjęto, że „kto powierza wykonanie 
czynności swemu podwładnemu, odpowiada za szkodę, wyrządzoną z jego winy przy wykonywaniu powier-
zonej mu czynności.”

Wydaje się, że można powołać się na powyższe przepisy Kodeksu zobowiązań, jako podstawy prawnej 
odpowiedzialności państwa niemieckiego za skutki bezprawnych działań żołnierzy SS czy również paramili-
tarnego Selbstschutzu. Działania tych funkcjonariuszy nie miało charakteru ekscesu, ale stanowiło realizację 
poleceń pochodzących z najwyższych władz ówczesnej III Rzeszy. Władze III Rzeszy należy uznać nie tylko za 
podżegaczy i beneficjentów tych zbrodniczych działań funkcjonariuszy SS i mniejszości niemieckiej, ale moż-
na również przypisać im sprawstwo kierownicze. Bezprawność zaś tych działań również nie powinna budzić 
wątpliwości, skoro przeprowadzona akcja przeciwko polskiej ludności cywilnej była sprzeczna chociażby z 
szeregiem przepisów Konwencji haskiej dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej (IV) z dnia 18 paździer-
nika 1907r. Zatem, zbrodnie popełnione przez niemieckich funkcjonariuszy SS, nie tylko stała w sprzeczności 
z fundamentalnymi prawami człowieka, ale naruszała w sposób oczywisty prawo międzynarodowe.

Zgodnie z art. 157 § 1 k.z., sprawca deliktu zobowiązany był do zapłaty odszkodowania za stratę, jaką poniósł 
poszkodowany, jak i korzyść, której mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Nadto, nieza-
leżnie od szkody majątkowej, ówczesny przepis art. 157 § 3 k.z. otwierał możliwość domagania się przez posz-
kodowanego zadośćuczynienia za krzywdę moralną, jeśli tylko ustawa (Kodeks zobowiązań) to przewidywała. 
Tak więc, zakres odpowiedzialności sprawcy deliktu na gruncie ówczesnych przepisów wydaje się być zbliżona 
do tych obowiązujących dzisiaj. Obejmowała zarówno stratę, czyli wszelki uszczerbek na mieniu spowodowa-
ny działaniem lub zaniechaniem sprawcy deliktu (damnum emergens), jak i również utracony dochód (lucrum 
cessans), czyli korzyść jaką poszkodowany uzyskałby, gdyby nie doszło do tych działań lub zaniechań. Sprawca 

10  K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Wyd. 10, Warszawa, 
komentarz do przepisu art. XLIX, Nb 6.
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deliktu musiał także liczyć się z koniecznością zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę (szkodę niemajątkową).

Oczywiście w rozważanej sytuacji działania funkcjonariuszy SS były skierowane przeciwko życiu i zdrowiu 
swoich ofiar. Ich skutkiem była zwykle śmierć osób, przeciwko którym skierowane były represje. W prze-
pisie art. 162 § 1 k.z. przyjęto, że w razie śmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia, sprawca deliktu zobowiązany był zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. 
Z kolei osobom, do których utrzymywania zmarły był obowiązany z mocy ustawy i które rzeczywiście utrzy-
mywał, sprawca deliktu miał obowiązek wynagrodzić utracone korzyści przez wypłacanie renty, obliczonej 
stosownie do potrzeb poszkodowanych, do dochodów i prawdopodobnej długości życia zmarłego, a także do 
prawdopodobnego czasu trwania prawa do alimentacji. Nadto krewni, powinowaci, wychowańcy i inne osoby 
bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, mogli żądać przyznania takiej 
renty, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza ze stosunku stanu majątkowego poszkodowanych i osoby zobowiązanej 
do odszkodowania wynika, że odszkodowanie odpowiada względom słuszności.

Mając na względzie znaczny upływ czasu, roszczenia przewidziane w art. 167 k.z. nie wydają się być dzisiaj 
możliwe do realizacji. Trudno bowiem uznać, że wciąż jeszcze żyją osoby, które pozostawały z którąś z ofiar 
zbrodni w Piaśnicy w określonej w tym przepisie relacji, i jednocześnie wciąż ich sytuacja wskazywała na 
konieczność zapewnienia im środków na utrzymanie, których zostały pozbawione. Do rozważenia zatem po-
zostaje możliwość zastosowania w sprawie przepisu art. 165 § 1 k.z., zgodnie z którym, w razie uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia życia, pozbawienia wolności lub obrazy czci, sąd mógł 
przyznać poszkodowanemu lub instytucji przezeń wskazanej stosowną sumę pieniężną, jako zadośćuczynie-
nie za cierpienia fizyczne i krzywdę moralną. Podobnie ustawodawca przewidział w przepisie art. 166 k.z. 
stanowiąc, że w razie śmierci poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, 
sąd mógł przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego lub instytucji, przez nich wskazanej, stosowną 
sumę pieniężną, jako zadośćuczynienie za doznaną przez nich krzywdę moralną.

Wskazać wreszcie trzeba, że w/w roszczenia, jak każde roszczenia o charakterze majątkowych, ulegały 
przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującym w latach 1939/1940 przepisem art. 283 k.z., roszczenia z tytułu 
naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulegały przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc 
od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, obowiązanej do odszkodowania, nie 
później jednak niż z upływem lat dwudziestu od dnia spełnienia czynu, wyrządzającego szkodę. Również dla 
deliktów kwalifikowanych, tj. wynikających ze zbrodni lub występku, ustawodawca przewidział dwudziesto-
letni termin przedawnienia, rozpoczynający swój bieg od dnia popełnienia przestępstwa.

Oznacza to, że dochodząc od RFN roszczeń odszkodowawczych za skutki zbrodni popełnionych w Piaśnicy 
trzeba liczyć się z zarzutem przedawnienia. Wydaje się jednak, że będzie możliwe powołanie się w takim 
wypadku na „zawieszenie wymiaru sprawiedliwości”, o którym mowa w art. 277 pkt 4 k.z., właśnie ze względu 
na obowiązywanie zasady immunitetu państwa, uniemożliwiającej dochodzenie przed polskimi sądami przez 
potomków ofiar zbrodni piaśnickiej od RFN przysługujących im z tego tytułu roszczeń. W szczególności, że 
zgodnie z linią orzeczniczą Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe, odpowiedzialność państwa 
niemieckiego za działania militarne prowadzone za granicą w czasie II wojny światowej została wyłączona. 
Jak bowiem wyjaśnili niemieccy sędziowie w wyroku z dnia 26 czerwca 2003r. dotyczącym sprawy Distomo, 
potomkowie ofiar pacyfikacji greckiej tej wsi nie mają prawa do zadośćuczynienia bowiem w czasie popełnie-
nia 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 czyny11.

Rozważając odpowiedzialność cywilnoprawną państwa niemieckiego za zbrodnie popełnione w czasie II Wo-
jny Światowej jest bardzo złożonym problemem prawnym ze względu na konieczność rozważania skutków 
znacznego upływu czasu i pojawienia się wątku transgranicznego. Jednakże kluczowa kwestia jest związana 
z istnieniem w prawie międzynarodowym immunitetu państwa, który stanowi przeszkodę procesową prow-
adzenia przed polskim sądem sprawy przeciwko obcemu państwu. Jak wskazuje przykład sprawy Distomo i 
Luigiego Ferriniego, podjęte próby wykładni zasady immunitetu państwa w ten sposób, że nie obejmuje ona 
skutków naruszenia przez funkcjonariuszy państwa fundamentalnych praw człowieka, wciąż znajdowała swój 
opór w orzecznictwie międzypaństwowych trybunałów. Niemniej, to właśnie państwa ostatecznie decydują o 
treści zwyczaju międzynarodowego. Można zatem liczyć na to, że tendencja do wprowadzenia w życie postu-
latu upodmiotowienia jednostki w prawie międzynarodowym znajdzie swoje szersze uznanie. W szczególnoś-
ci, że obecna sytuacja na świecie spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę, w tym pojawiające się informacji 
o zbrodniach popełnionych przez rosyjskie wojska na ludności cywilnej, winna pobudzić dyskusję o koniec-
zności rozszerzenia ochrony prawnej praw człowieka i rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną państwa za 
skutki zbrodniczych działań swoich funkcjonariuszy.

11 E. Engle, „Private Law Remedies for Extraterritorial Human Rights Violations” s.179, Brema 2006
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Ofiary masakry w Lasach Piaśnickich w latach 1939–1940: 
Alicja Jadwiga Kotowska i Leon Najman-Mirza Kryczyński

Dr Marta Ansilewska-Lehnstaedt

Masowe egzekucje w Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec października 1939 roku i były kontynuowane na-
jprawdopodobniej do początków kwietnia 1940 roku. W tym okresie funkcjonariusze SS, gestapo oraz para-
militarnego Selbstschutzu przy współudziale Wehrmachtu, żandarmerii i innych służb policyjnych zamor-
dowali w Lasach Piaśnickich ponad 12  000 osób.12 Wśród ofiar można wyróżnić kilka grup. Jedną z nich 
stanowili mieszkańcy Pomorza Gdańskiego. Byli to głównie przedstawiciele13 miejscowej elity politycznej, 
gospodarczej i kulturowej (Polacy i Kaszubi), a także niewielka liczba Żydów. Kolejna grupa pomordowanych 
w Lasach Piaśnickich obejmowała osoby przywiezione z Rzeszy. Znajdowali się wśród nich zarówno obywatele 
niemieccy, w pierwszym rzędzie przeciwnicy reżimu nazistowskiego oraz pacjenci zakładów dla psychicznie 
chorych, jak również Polacy i Czesi, którzy przed wybuchem wojny mieszkali na terenie Rzeszy i opierali się 
germanizacji.

W niniejszej pracy chciałabym w pierwszej kolejności opisać rozmaite grupy ofiar zbrodni w Piaśnicy oraz 
sposoby ich upamiętnienia. Druga część artykułu koncentruje się na postaciach dwóch konkretnych ofiar, 
a mianowicie Alicji Jadwigi Kotowskiej i Leona Najmana-Mirzy Kryczyńskiego. Mój wybór padł na siostrę 
Kotowską, ponieważ od lat dziewięćdziesiątych poświęcane są jej różne inicjatywy upamiętniające i honoru-

12 Niemiecki historyk Andrej Angrick mówi o 10 000 ofiar, por. Andrej Angrick: „Aktion 1005”. Spurenbeseitigung von NS-
Massenverbrechen 1942-45, Göttingen 2018, s. 1067.

13 W niniejszej pracy odnoszę się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet.

dr Marta Ansilewska-Lehnstaedt
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jące, a ona sama jest jedną z najbardziej znanych dziś ofiar zbrodni.14 Między innymi od 1999 roku, czyli od 
roku beatyfikacji Kotowskiej przez papieża Jana Pawła II, na Cmentarzu – Miejscu Pamięci poświęcony jest 
jej symboliczny grób. Również Leon Najman-Mirza Kryczyński od 2016 roku ma na Cmentarzu – Miejscu 
Pamięci w Piaśnicy swój obelisk. Kryczyński jest postacią o tyle interesującą, że nie był „typowym” Polak-
iem-katolikiem, „reprezentującym” większość polskich ofiar zbrodni w Piaśnicy, ale polskim Tatarem wyzna-
nia muzułmańskiego.

Lasy Piaśnickie jako miejsce egzekucji różnych grup ofiar

Do najbardziej znanych ofiar zbrodni w Lasach Piaśnickich należeli przedstawiciele elity politycznej, gospo-
darczej i kulturalnej z Pomorza Gdańskiego, przede wszystkim dlatego, że zwłoki osób z tej właśnie grupy na-
jłatwiej było zidentyfikować. Byli to przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa, zaangażowani w latach 
międzywojennych w działalność polityczną, społeczną, oświatową, kulturalną, religijną oraz sportową. Wśród 
ofiar znaleźli się członkowie partii politycznych oraz stowarzyszeń krzewiących polskość, kupcy, przedsiębior-
cy, właściciele ziemscy, osoby duchowne, wyżsi urzędnicy, nauczyciele oraz lekarze. Osoby te zostały zatrzy-
mane przez okupantów jesienią 1939 roku. Następnie były przetrzymywane w więzieniach w Wejherowie, 
Pucku, Gdańsku, Kartuzach i Kościerzynie oraz w obozach internowania osób cywilnych w Gdańsku-Nowym 
Porcie i Gdyni-Grabówku. To właśnie ci więźniowie polityczni w liczbie około 2 000 osób stanowili pierwsze 
ofiary masowych egzekucji, które dokonywane były głównie przez rozstrzelanie. Do tej właśnie grupy należeli 
Alicja Jadwiga Kotowska i Leon Najman-Mirza Kryczyński.

Prawdopodobnie egzekucje mieszkańców Pomorza Gdańskiego zakończyły się w pierwszej dekadzie grudnia 
1939 r.; w kolejnych miesiącach aż do wiosny 1940 roku mordowano w Lasach Piaśnickich osoby przywiezi-
one tam koleją z terenów III Rzeszy.  Wśród nich byli pacjenci zakładów dla psychicznie chorych m.in. 
w Lęborku, Stralsundzie, Treptov i Ueckermünde, których mordowano w ramach akcji T4 rozpoczętej pod 
koniec 1939 roku na terenie III Rzeszy i na okupowanych ziemiach polskich.15 W Lasach Piaśnickich zamor-
dowane zostały również osoby z Rzeszy aresztowane z powodu swoich poglądów sprzeciwiających się ideologii 
nazistowskiej. Niektórzy z zamordowanych w Piaśnicy Niemców zostali uprzednio zwolnieni z obozów kon-
centracyjnych. Na podstawie zeznań polskich kolejarzy zatrudnionych w 1939/40 roku na stacji w Wejherowie 
przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Gdańsku podczas procesu w 1948 roku przeciwko Albertowi 
Forsterowi ustalono, że osoby te zwożono transportami kolejowymi na stację w Wejherowie i, podobnie jak 
w przypadku chorych psychicznie, z rampy przewożono autobusami i samochodami ciężarowymi na miejsce 

14 Kotowska została patronką dwóch katolickich szkół podstawowych: w Wejherowie i w Warszawie. Por. Szkoła Podstawowa 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie http://szkolazmartwychwstanek.
pl/ i https://szarotka.edu.pl/?page_id=1180
W 2019 roku Muzeum Stutthof wydało publikację poświęconą Alicji Jadwidze Kotowskiej, skierowaną do młodzieży. Fikcyjna 
uczennica Kotowskiej opowiada w książce o życiu i patriotyzmie swojej nauczycielki na krótko przed wybuchem wojny. Opi-
suje także zajęcie Pomorza przez Wehrmacht we wrześniu 1939 roku i kolejne działania okupanta wobec Polaków. Uczennica 
relacjonuje też szczegółowo zatrzymanie Kotowskiej w październiku 1939 roku oraz jej egzekucję miesiąc później. Na koniec 
narratorka wraz z innymi byłymi uczennicami Kotowskiej odwiedzają w 1946 roku miejsce kaźni w Lasach Piaśnickich i 
wspominają swoją nauczycielkę. Por. Eugenia Drawz: Alicja Kotowska, Nasza Siostra Dyrektor, Wejherowo 2019. Szczegółowy 
opis zatrzymania i rozstrzelania Kotowskiej znajduje się również w publikacji w formie komiksu wydanej w 2016 roku przez 
Muzeum Stutthof, por. Tomasz Mering: Las Piaśnicki. Fabularyzowany komiks historyczny, Wejherowo 2016. 

15 Por. Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, s. 229.

stracenia. Ofiarom mówiono, że jadą do obozu pracy w Krokowej. Kolejną grupą ofiar byli mieszkający przed 
wojną na terenie III Rzeszy i opierający się zniemczeniu Polacy i Czesi. Wśród ofiar przywożonych z Rzeszy 
przeważały polskie rodziny robotnicze, które w latach międzywojennych wyjechały z Polski do Niemiec w 
celach zarobkowych. Często mordowane były całe rodziny, w tym dzieci.16 

Pomimo faktu, że w Lasach Piaśnickich zginęło co najmniej 12 000 osób, a największą liczbę ofiar stanowili 
mieszkańcy Rzeszy (tak jak zaznaczyłam, nie tylko Niemcy, lecz również mieszkający tam Polacy i Czesi), to 
Piaśnica jako miejsce kaźni jest w Niemczech nieznane. I to nie tylko szerokiemu kręgowi odbiorców – także 
dla historyków stanowi ona swoistą terra incognita. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się m.in. 
w fakcie, że nie zachowała się ówczesna dokumentacja niemiecka związana z organizacją zbrodni piaśnickiej. 
Po zakończeniu wiosną 1940 roku masowych mordów w Piaśnicy jej organizatorzy i sprawcy przystąpili do 
zamaskowania miejsca egzekucji poprzez posadzenie krzewów i drzew. Miejsce zbrodni zostało w następnych 
latach objęte specjalną kontrolą miejscowych organów władzy i policji. 

W drugiej połowie 1944 roku, z powodu niekorzystnych dla III Rzeszy zmian na froncie wschodnim, okupanci 
zaczęli zacierać ślady zbrodni.17 W tym celu w sierpniu 1944 roku sprowadzili do Piaśnicy więźniów z KL 
Stutthof, którzy zmuszeni zostali do rozkopania zbiorowych mogił, wydobywania z nich zwłok i ich palenia. 
Po zakończeniu prac we wrześniu 1944 roku Niemcy zamordowali tych więźniów i spalili ich ciała.18 Archi-
wum dotyczące zbrodni „zaginęło”. W konsekwencji określenie rozmiarów i okoliczności masowych egzekucji 
wykonywanych w Lasach Piaśnickich nastręcza wiele trudności. Wciąż nieznane pozostają: większość imion 
i nazwisk, a nawet przybliżona liczba zamordowanych i liczba zbiorowych mogił. Śledztwa oraz badania nau-
kowe prowadzone po zakończeniu wojny pozwoliły zidentyfikować jedynie kilkaset ofiar zbrodni w Piaśnicy. 
Stosunkowo najwięcej danych udało się uzyskać na temat zamordowanych tam więźniów politycznych z Po-
morza Gdańskiego.19 

Znalezienie informacji w języku niemieckim na temat zbrodni w Piaśnicy jest – nawet dla niemieckiego his-
toryka – nie lada wyzwaniem. Jedyna publikacja historyczna, czyli monografia Bojarskiej „Piaśnica: Miejsce 
martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu”, jest w Staatsbibliothek zu Berlin 
niedostępna. Więcej publikacji znajduje się w Bayerische Staatsbibliothek, ale tu też nie znalazłam żadnej 
monografii na temat zbrodni w Piaśnicy w języku niemieckim. 

Pozostaje Internet. Również tutaj niemal całkowicie brak jest niemieckojęzycznych informacji o Piaśnicy, 
poza wysokospecjalistyczną bazą danych o postępowaniach karnych w sprawach zbrodni nazistowskich, w 
której znaleźć można tekst wyroku przeciwko Kurtowi Eimannowi, dowódcy jednostki powołanej do prze-
prowadzania egzekucji – jednak postępowanie to dotyczyło wyłącznie mordów na pacjentach zakładów psy-

16 Por. Monika Tomkiewicz, w: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 
2017, s. 5.

17  Por. Andrej Angrick: „Aktion 1005”. Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942-45, Göttingen 2018, s. 1084.

18 Por. Monika Tomkiewicz, w: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 
2017, s. 7.

19 Por. Monika Tomkiewicz, w: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 
2017, s. 8.
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chiatrycznych.20 Na stronie niemieckiej Wikipedii czytamy, że „wśród ofiar znaleźli się, oprócz przedstawicieli 
polskiej i kaszubskiej inteligencji, także pacjenci niemieckich i polskich zakładów psychiatrycznych oraz os-
oby deportowane z terenów Rzeszy”.21 Niemiecka Wikipedia wymienia imiennie tylko cztery ofiary zbrodni 
piaśnickiej: zamordowanych 11 listopada 1939 roku w ramach „Akcji Inteligencja” (Intelligenzaktion) pols-
kich duchownych Waltera Hoefta22 i Edmunda Wohlfeila, a ponadto Leona Kryczyńskiego (o którym mowa 
będzie w dalszej części artykułu) i seryjnego mordercę Ludwiga Tressnowa, zamordowanego w Piaśnicy w 
ramach akcji T4.23

Oprócz tego jedyną stroną, na której można dowiedzieć się czegoś o zbrodni w Piaśnicy, jest portal „Ge-
denkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa”.24 Czytamy tam m.in., że w Lasach Piaśnickich zamor-
dowanych zostało od 10 000 do 13 000 osób, w tym około 400 dzieci. Na stronie podano też liczbę około 1 200 
pacjentów szpitali psychiatrycznych, którzy zostali zamordowani w Piaśnicy,25 z zastrzeżeniem, że liczba tych 
ofiar może być większa. Skoro w Piaśnicy zginęli obywatele Rzeszy, to nie sądzę, że współcześni Niemcy nie 
interesują się Piaśnicą dlatego, że jest to rzekomo miejsce martyrologii wyłącznie Polaków. 

Co ciekawe, na stronie portalu poświęconego miejscom pamięci w Europie „Gedenkstättenportal zu Orten 
der Erinnerung in Europa” można znaleźć informację, że jednymi z pierwszych ofiar rozstrzeliwań byli Po-
lacy i Kaszubi, natomiast oficjalna strona powstającego Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie podaje, iż „W 
Piaśnicy zamordowani zostali przedstawiciele polskiej elity politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza 
Gdańskiego”, nie wspominając o Kaszubach. Tymczasem polski historyk Piotr M. Majewski26 szacuje, że w 
Lasach Piaśnickich zamordowanych zostało około 2 000 Kaszubów. Na stronie muzeum nie ma ponadto infor-
macji o tym, że wśród ofiar byli również Żydzi. Co prawda liczba zamordowanych w Piaśnicy Żydów jest raczej 
niewielka,27 niemniej jednak nie można ich pomijać. Z jednej strony mamy więc badania historyczne, które 
zajmują się złożonością historii regionu i niejednorodnym pochodzeniem ofiar z Piaśnicy. Narracja leżąca u 
podstaw koncepcji muzeum skupia się jednak na polskich ofiarach Intelligenzaktion.28

20  Justiz und NS-Verbrechen. Die ost- und westdeutschen Gerichtsentscheidungen wegen nationalsozialistischer Tötungsver-
brechen seit 1945, wyd. Christiaana Rütera/Dicka de Mildta, tom 31: 1968-1969, nr 696, s. 385-406; wyrok Sądu Krajowego w 
Hanowerze, 2 Ks 2/67, 20.12.1968, tekst dostępny online pod adresem: https://junsv.nl/westdeutsche-gerichtsentscheidungen.

21 „Unter den Opfern befanden sich neben Angehörigen der polnischen und kaschubischen Intelligenz auch Patienten deut-
scher und polnischer Psychiatriekliniken sowie Deportierte aus dem Reichsgebiet”.

22 Jego biografia znajduje się też na stronie Muzeum Piaśnickiego, por. https://muzeumpiasnickie.pl/news/197-ks-jozef-wal-
ter-hoeft-1906-1939.

23 Por. https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Tessnow.

24 Por. https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/1465/Denkmal-f%C3%BCr-die-Ermordeten-in-Piasnitz.

25 Również Monika Tomkiewicz podaje tę liczbę w oparciu o dane Archiwum Państwowego w Norymberdze, Staatsarchiv 
Nürnberg, sygn. N. Prozess, B 132/Fall; Zentralle Stelle der Landesjustizverwaltungen Bundesarchiv Außenstelle Ludwigs-
burg, sygn. 203 AR-Z 73/59. Por. Monika Tomkiewicz, w: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 
1939 roku, Wejherowo 2017, s. 7.

26 Por. Thomas Grasberger: Der Totenwald w: Die Zeit, 20.01.2011.

27 Mowa tu o najwyżej kilkuset osobach. Monika Tomkiewicz podaje, że w listopadzie i grudniu 1939 roku rozstrzelano w Pia-
śnicy około 2 000 Polaków i Żydów z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Pucka i Kartuz. Por. Monika Tomkiewicz, w: Przewodnik. 
Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 2017, s. 5.

28 Por. sprawozdanie z konferencji na stronie https://www.dhi.waw.pl/aktuelle-meldungen/detail/news/pommern-im-
-herbst-1939.html.

Lasy Piaśnickie jako miejsce pamięci

Miejsce na terenie Lasów Piaśnickich, gdzie w latach 1939–1940 dokonywano masowych egzekucji, określane 
jest często mianem Kaszubskiej Golgoty. Obecnie znajduje się tam Cmentarz – Miejsce Pamięci ku czci zamor-
dowanych. Obejmuje on w sumie 26 zbiorowych mogił, które zostały odnalezione i ekshumowane przez spec-
jalną komisję śledczą w październiku 1946 roku. Wśród nich znajdują się dwa groby symboliczne – siostry 
Alicji Jadwigi Kotowskiej oraz zamordowanych w Piaśnicy ok. 50 polskich duchownych katolickich. Ponadto 
na terenie miejsca kaźni wzniesiono kaplicę i liczne pomniki. Oprócz mało konkretnego pomnika głównego 
z czasów Polski Ludowej, do którego w 2004 roku staraniem mieszkańców Wejherowa dodano tablicę upa-
miętniającą wszystkie ofiary zbrodni, na terenie cmentarza znajdują się też pomniki ku czci wybranych grup 
ofiar, jak na przykład zamordowanych w Piaśnicy leśników z Pomorza Gdańskiego czy zamordowanych dz-
ieci. Ponadto na terenie nekropolii stoją pomniki upamiętniające pojedyncze osoby, między innymi Leona 
Najmana-Mirzę Kryczyńskiego czy piaśnickiego nadleśniczego Romana Kuniewskiego. Zaznaczono też dwa 
stanowiska, na których w latach 1942–1943 palono zwłoki ofiar egzekucji z przełomu 1939 i 1940 roku. 

Niedaleko miejsca zbrodni, w Wejherowie, powstaje od 2015 roku Muzeum Piaśnickie, będące oddziałem 
Muzeum Stutthof.29 Ponieważ na cmentarzu nie zostały jednoznacznie upamiętnione ofiary pochodzące z 
Rzeszy (przeciwnicy reżimu nazistowskiego, osoby psychicznie chore oraz zamieszkujący na terenie Rzeszy 
Polacy i Czesi), należy mieć nadzieję, że doczekają się one odpowiedniej uwagi w nowo powstałym Muzeum 
Piaśnickim. Również o żydowskich ofiarach zbrodni prawie się nie wspomina, a jeżeli już, to właściwie tylko 
w związku z osobą siostry Alicji Jadwigi Kotowskiej, która w listopadzie 1939 roku wraz z grupą żydowskich 
dzieci została rzekomo przewieziona ciężarówką z więzienia w Wejherowie na miejsce kaźni w Piaśnicy i tam 
zamordowana.30

W odróżnieniu od ofiar z Pomorza Gdańskiego, pomordowani pochodzący z terenów Rzeszy są na obszarze 
miejsca pamięci raczej pomijani między innymi dlatego, że inicjatywy upamiętniające od początku 
ograniczały się do miejscowych ofiar. Już w sierpniu 1945 roku Polski Związek Zachodni i zarząd miejski 
w Wejherowie zorganizowały pierwszą pielgrzymkę do Piaśnicy, w której uczestniczyło około 30 000 osób. 
Kolejna wielotysięczna manifestacja w Lasach Piaśnickich miała miejsce we wrześniu 1946 roku. W sierpniu 
1947 roku wyodrębnienie pierwszych zbiorowych mogił stało się okazją do kolejnej patriotycznej manifestacji 
na miejscu kaźni.31

W okresie Polski Ludowej prace badawcze i starania o upamiętnienie ludobójstwa w Lasach Piaśnickich oraz 
jego ofiar napotykały trudności ze strony władz państwowych. W efekcie pomnik ku czci ofiar odsłonięto na 
cmentarzu dopiero we wrześniu 1955 roku. Został on wzniesiony z inicjatywy lokalnej społeczności i Pol-
skiego Związku Zachodniego.32 Jednocześnie oznaczono i objęto opieką liczne masowe groby. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono prace renowacyjne. W latach 1992–1993 wzniesiono między inny-

29 Por. https://muzeumpiasnickie.pl/informacje-o-muzeum.

30 Por. Elżbieta Maria Grot: Ludobójstwo w Piaśnicy z uwzględnieniem losów mieszkańców powiatu wejherowskiego, w: 
Stanisław Janke (wyd.): Piaśnica oskarża, Wejherowo 2009, s. 43.

31 Por. Barbara Bojarska: Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, 
Wejherowo 2009, s. 83 i nast.

32 Por. Muzeum Stutthof w Sztutowie (wyd.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, s. 13.
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mi zadaszony ołtarz polowy oraz pomnik zamordowanych dzieci. W roku 1999 dodano niewielkie pomniki, 
poświęcone siostrze Alicji Kotowskiej i jezuitom z Gdyni. W październiku 2010 roku z inicjatywy katolickiego 
stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” i księdza Daniela Nowaka z Wejherowa na miejscu dotychczasowej kapli-
cy odsłonięto nową, służącą jednocześnie jako mauzoleum.33

Początkowo terenem opiekował się Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Po upa-
dku komunizmu w 1989 roku zadanie upamiętnienia zbrodni w Piaśnicy i jej ofiar częściowo wzięły na sie-
bie organizacje społeczne: utworzony w 1989 roku Społeczny Komitet Opieki nad Mogiłami Piaśnicy oraz 
stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”, które powstało w 1996 roku przy parafii Chrystusa Króla w Wejherow-
ie.34Cmentarz – Miejsce Pamięci znajduje się obecnie na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo Wejhe-
rowo.35 W opiekę nad miejscem pamięci zaangażowane są też urząd gminy Wejherowo oraz inne pomorskie 
instytucje i placówki edukacyjne. Poszczególnymi grobami i pomnikami na terenie nekropolii opiekują się 
rozmaite instytucje, organizacje, a nawet lokalne prywatne przedsiębiorstwa. Obecnie uroczystości upamięt-
niające ofiary masowych egzekucji w Piaśnicy odbywają się dwa razy w roku: w kwietniu i w październiku. W 
ostatnią niedzielę października na terenie cmentarza odprawiana jest uroczysta msza, połączona z manifestac-
ją patriotyczną. Za organizację uroczystości odpowiada parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.36

Alicja Jadwiga Kotowska i Leon Najman-Mirza Kryczyński – polskie ofiary zbrodni

Z racji wieloletniego zaangażowania na rzecz upamiętnienia miejsca kaźni ze strony parafii Chrystusa Króla 
w Wejherowie oraz mającego tam siedzibę katolickiego stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” trudno się dzi-
wić, że pamięć o katolickich ofiarach mordu, a zwłaszcza o zamordowanych tam przedstawicielach Kościoła 
katolickiego, jest szczególnie wyeksponowana. Dotyczy to m.in. siostry Alicji Jadwigi Kotowskiej. Od 2016 r. 
Cmentarz – Miejsce Pamięci w Piaśnicy wraz z kościołem Chrystusa Króla w Wejherowie stanowią Sanktuar-
ium Błogosławionej Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.37 Na cmentarzu, gdzie przy samym wejściu w widocznym 
miejscu wystawiono zdjęcie Kotowskiej, znajduje się poświęcony jej grób nr 7. Jest to mogiła symboliczna, 
ponieważ ciała Kotowskiej nie odnaleziono. Wybór akurat tego miejsca wynikał z faktu, że w czasie ekshu-
macji w 1946 roku wykopano tam różaniec podobny do tego, który Kotowska nosiła przy pasku.38 W pobliżu 
grobu w 1991 roku postawiono rzeźbę dłuta Andrzeja Arendta, wyobrażającą klęczącą zakonnicę (Kotowską). 

Alicja Jadwiga Kotowska urodziła się 20 listopada 1899 roku w Warszawie jako Maria Jadwiga Kotowska, 

33 Muzeum Stutthof w Sztutowie (wyd.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, Wej-
herowo 2017, s. 55 i nast.

34 Por. Elżbieta Grot: Piaśnica. Pomorskie miejsce męczeństwa i pamięci narodowej, w: Przeszłość i pamięć. Biuletyn Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 4 (17), s. 54-64, Warszawa 2000.

35 Por. Muzeum Stutthof w Sztutowie (wyd.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, s. 49 i nast.

36 Por. Barbara Bojarska: Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, 
Wejherowo 2009, s. 84.

37 Por. https://www.chrystuskrolwejherowo.net/.

38 Por. Muzeum Stutthof w Sztutowie (wyd.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, s. 25 i nast.

córka Zofii i Jana Kotowskich. Już w 1918 roku, w czasie studiów medycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
Kotowska zgłosiła się jako wolontariuszka do organizacji wojskowej i pracowała jako sanitariuszka Polskiego 
Czerwonego Krzyża. W 1932 roku za swoje zaangażowanie i odwagę została odznaczona Orderem Odrodze-
nia Polski. W 1922 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, przyjmując imię 
Alicja. W roku 1929 obroniła pracę magisterską z chemii i podjęła pracę jako nauczycielka. Od 1934 roku 
pełniła funkcję dyrektorki szkoły przyklasztornej w Wejherowie. Po wybuchu II wojny światowej, 24 paździer-
nika 1939 roku, siostra Kotowska została aresztowana przez gestapo. 11 listopada 1939 roku wraz z innymi 
przedstawicielami duchowieństwa i polskiej inteligencji na Pomorzu Gdańskim została rozstrzelana w Lasach 
Piaśnickich.39 Papież Jan Paweł II beatyfikował Kotowską 13 czerwca 1999 roku wraz z 107 innymi polskimi 
męczennikami, ofiarami hitlerowskiej okupacji. 

Przypadek Leona Najmana-Mirzy Kryczyńskiego dowodzi, że na Cmentarzu – Miejscu Pamięci w Piaśnicy 
upamiętniono nie tylko etnicznych Polaków-katolików – Kryczyński był polskim Tatarem. Tatarzy polscy, 
zwani też Tatarami polsko-litewskimi lub Lipkami,40 to grupa etniczna zamieszkująca dawne tereny Rzec-
zypospolitej Obojga Narodów. Tatarzy, głównie przybysze z Krymu i z tzw. Złotej Ordy, czyli historycznego 
państwa mongolskiego, od końca XIV wieku osiedlali się w Wielkim Księstwie Litewskim (obecnie tereny 
Litwy), a od XVII wieku także na terenach obecnej Ukrainy (na Wołyniu i Podolu) oraz na Suwalszczyźnie w 
północno-wschodniej Polsce. Otrzymywane przez Tatarów hospodarskich, czyli pochodzących z arystokracji 
tatarskiej, przywileje zapewniły im zachowanie pewnej autonomii i religii muzułmańskiej. Rody tatarskie otr-
zymywały od królów polskich herby i nadania ziemskie w zamian za służbę wojskową. Na przestrzeni wieków 
część Tatarów się spolonizowała, natomiast część zachowała odrębność wyznaniową (islam), tradycje i obycza-
je. W okresie międzywojennym w ówczesnych granicach Polski żyło około 5 500 Tatarów (głównie w wojew-
ództwach wileńskim, nowogródzkim i białostockim).41 

Leon Najman-Mirza Kryczyński herbu Radwan urodził się 1887 roku w Wilnie jako syn Konstantego – gener-
ała armii rosyjskiej – i Marii z Achmatowiczów. Miał dwóch braci: starszego Olgierda, prawnika, zasłużonego 
dla ruchu społeczno-kulturalnego i religijnego Tatarów polskich, oraz młodszego Anatola. Leon Kryczyński 
ukończył prawo na uniwersytecie w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej służył w Sztabie General-
nym w Petersburgu w charakterze oficera. Po upadku Rosji carskiej znalazł się na Krymie, gdzie wspierał walki 
wyzwoleńcze Tatarów krymskich. Był dyrektorem Kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Krymskiej. Po jej upadku udał się do Azerbejdżanu, gdzie pełnił obowiązki dyrektora Kancelarii Republiki 
Azerbejdżańskiej w latach 1919–1920. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdża-
nu. Republika ta, podobnie jak krymska, została pokonana przez bolszewików. Po przedostaniu się do Polski 
w 1920 roku pracował jako sędzia najpierw w Wilnie, a potem w Zamościu. W Wilnie przyczynił się do pow-
stania Biblioteki (1926), Muzeum (1929) i Archiwum Tatarskiego (1931). Był także założycielem i redaktorem 
naczelnym Rocznika Tatarskiego – pisma poświęconego dziejom Tatarów w Polsce. W 1935 roku Kryczyński 
został przeniesiony do Sądu Okręgowego w Gdyni. Jako sędzia Sądu Okręgowego w Gdyni wydawał m.in. 

39  Por. Teresa Florczak: Jak kropla wody w oceanie. Życie i męczeństwo sługi Bożej siostry Alicji Kotowskiej zmartwychwstan-
ki, Poznań 2016.

40 https://de.wikipedia.org/wiki/Lipka-Tataren

41 Por. Jan Tyszkiewicz, Z dziejów Tatarów polskich: 1794–1944, Pułtusk 2002 i Aleksander Miśkiewicz: Tatarzy wierni Polsce. 
Szkice z dziejów Tatarów Polskich w XX wieku, Gdańsk 2017; Konopacki, Artur (wyd.): Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie 
drogi do Niepodległości, Białystok 2018.
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wyroki w procesach hitlerowskich agentów i bojówkarzy. 27 września 1939 roku został aresztowany przez 
gestapo. Po krótkim pobycie w obozie w Gdyni-Grabówku i w więzieniu w Gdańsku został zamordowany w 
Lasach Piaśnickich pod koniec 1939 lub na początku 1940 roku. 

W 2018 roku Kryczyński jako pierwszy Tatar został przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Orderem 
Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym nadawanym za zasługi cywilne i wojskowe 
dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.42 Postać Kryczyńskiego jest bardzo ważna dla społeczności tatarskiej 
w Polsce. Między innymi został patronem Narodowego Centrum Kultury Tatarów na gdańskiej Oruni. Z 
inicjatywy Narodowego Centrum Kultury Tatarów, gdańskiego oddziału Związku Tatarów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Związku Szlachty Polskiej Byłego Księstwa Litewskiego Kryczyńskiego upamiętniono w 2005 roku 
tablicami na cmentarzu w Gdyni-Redłowie. Od 2016 roku na cmentarzu w Piaśnicy znajduje się poświęcony 
Kryczyńskiemu obelisk. 

Podsumowanie

Lasy Piaśnickie są miejscem kaźni nie tylko etnicznych Polaków-katolików. Rozstrzelano tam ponad 12 000 
osób i nawet jeżeli większość z nich nie została do dzisiaj zidentyfikowana, to należy pamiętać, że znajdowali 
się wśród nich także Kaszubi, Niemcy, Żydzi i Czesi. Mordów dokonywano w ramach tzw. Intelligenzaktion 
oraz Akcji T4, zaś do ofiar z tej ostatniej grupy należeli też pospolici przestępcy jak Ludwig Tressnow. Niem-
niej jednak ofiary pozostają ofiarami, niezależnie od tego, z jakich powodów zostały zamordowane w Piaśnicy 
i jaka była ich liczba. Dlatego też należałoby zadbać o upamiętnienie wszystkich grup ofiar zamordowanych w 
Piaśnicy. Ponieważ nie należy raczej liczyć na inicjatywy ze strony niemieckiej, choćby w odniesieniu do oby-
wateli niemieckich rozstrzelanych w ramach akcji T4, to właśnie Muzeum Piaśnickiemu przypada szczególna 
rola, aby przywrócić zbiorowej pamięci również te grupy ofiar.

42 Por. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-orla-bialego-przyznane-posmiertnie-25-wybit-
nym-polakom,7125 
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Sprawiedliwość po włosku 

Martyna Krawczyk

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej - jednego z najbardziej brutalnych konflik-
tów ostatniego wieku, wydaje się, że sprawy związane z tymi wydarzeniami, nadal pozostają nierozwiązane. 
Przykładem takich niezliczonych sytuacji są ludzkie dramaty, które w dalszym ciągu pozostają „żywe”. 
Prowokuje to liczne dyskusje czy wydarzenia te powinny mieć już charakter wyłącznie historyczny, czy jed-
nak powinniśmy dążyć do pełnych rozliczeń, które miałyby charakter nie tylko rekompensacyjny (o ile o 
rekompensacie można by mówić) ale także jako przestrogę dla kolejnych pokoleń. Z takimi problemami od 
dawna mierzą się zarówno dziennikarze w swoich medialnych dyskursach, jak i sędziowie, którzy chociaż nie 
doświadczyli tych wydarzeń osobiście, podejmują próbę rozliczenia konfliktów z odległych już lat. Z taką też 
sytuacją miał do czynienia Sąd Florencki w sprawach trzech obywateli Włoch, którzy w czasach II wojny, byli 
poddani represjomobciążającym okupanta, którego aktualnym następcą prawnym jest Republika Federalna 
Niemiec.

Tło rozstrzygnięcia – dlaczego potrzebna jest interwencja Sądu Konstytucyjnego?

Sprawy Furio Simoncioni, Duilio Bergamini oraz Luigi Capisi, są przykładem pewnego rodzaju „legalnego 
absurdu”, z którym przyszło zmierzyć się sądowi we Florencji. Na samym już wstępie pojawił się problem stanowiący 

Martyna Krawczyk
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centralną problematykę niniejszego artykułu, tj. czy w przypadku, w którym rozpoznanie sprawy przez sąd, 
który co do zasady powinien uznać się za niewłaściwy, ze względu na immunitet jurysdykcyjny, czyniąc de fac-
to roszczenie jednostek niemożliwym do realizacji i pozbawiając ich prawa do sądu, można uznać za zgodne z 
podstawowymi zasadami porządku prawnego – w tym przypadku Republiki Włoskiej.

Przedstawiając nieco tło sprawy, należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy nr 4 z 14 stycznia 2013 roku 
(przystąpienie Republiki Włoskiej do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitetach jurysdykcy-
jnych…43)

Republika włoska zobowiązała się do zastosowania się do wyroku Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości (dalej: MTS), w zakresie w jakim sędziowie krajowi mają obowiązek, zgodnie z wyrokiem 
MTS, do odmowy jurysdykcji sądów włoskich w zakresie rozpatrywanie powództw o odszkodowanie za 
zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione iure imperii przez III Rzeszę na terytorium Włoch.

W związku z powyższym, w opisywanych sprawach, już na etapie formalnym pojawiło się pytanie o możli-
wość rozpoznania sprawy in meriti, ze względu na potencjalny i co do zasady bezsprzeczny brak jurysdykcji 
krajowej sądów włoskich, co podnosiła również na etapie postępowania Republika Federalna Niemiec (dalej: 
RFN). Powoływała się ona m.in. na obowiązek zastosowania wyroku MTS z dnia 3 lutego 2012 dot. immu-
nitetu jurysdykcyjnego. Przypominając krótko tło tego wyroku, trzeba wskazać, że w jego rozstrzygnięciu, 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, uznał, że wyroki zasądzające od RFN na rzecz ofiar III 
Rzeszy naruszają immunitet jurysdykcyjny, gdyż to sądy niemieckie są jedynymi właściwymi w odniesieniu 
do badania zbrodni wojennych iure imperii, a wszelkie wyroki przyjmujące pogląd odmienny naruszają, w tym 
przypadku niemiecką suwerenność.

 Na kanwie niniejszego wyroku, ze względu na wcześniej korzystne względem Niemiec orzec-
zenie MTS, jak i bezkrytycznie przyjmowane działanie instytucji immunitetu jurysdykcyjnego przez ten 
międzynarodowy organ orzeczniczy, Sąd we Florencki zwrócił się do włoskiego Trybunału Konstytucyjnego 
nie w zakresie oceny merytorycznej zasadności roszczeń ofiar III Rzeszy, a w odniesieniu do konstytucyjności 
norm aktów prawnych, które de facto uniemożliwiają ofiarom nazistowskiego reżimu dochodzenia ochrony 
praw jednostkowych. Na kanwie niniejszego artykułu trzeba także krótko wspomnieć, że dochodzenie takiej 
ochrony w niemieckich sądach było niemożliwe, gdyż sądy te powoływały się na traktaty pokojowe, które 
zamykały dalszą drogę do dochodzenia jednostkowych roszczeń, ze względu na wysokie reparacje wojenne 
zapłacone przez następcę III Rzeszy, czyli Republikę Federalną Niemiec.

Sąd florencki, podniósł więc pytania, które łącznie kumulowały się wokół następującego zagadnienia – czy 
przepisy o charakterze podkonstytucyjnym (akty prawne ratyfikujące umowę międzynarodową) mogą 
powodować faktycznie odebranie obywatelom włoskim ich podstawowych praw konstytucyjnych, w tym pra-
wa do sądu?

Podnoszoną niezgodność opierano na fakcie sprzeczności aktów prawnych ratyfikujących z art. 2 w zw. z art. 

43  art. 1 ustawy nr 848 z 17 sierpnia 1957 r. (Wykonanie Statutu Narodów Zjednoczonych, podpisanego w San Francisco 26 
czerwca 1945 r.) oraz art. 1 (recte: art. 3) ustawy nr. 5 z dnia 14 stycznia 2013 r. (Przystąpienie Republiki Włoskiej do Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o immunitetach jurysdykcyjnych państw i ich własności, podpisanej w Nowym Jorku dnia 2 grudnia 
2004 r., a także przepisy dotyczące zmiany krajowego porządku prawnego;

24 Konstytucji Republiki Włoskiej44, które stoją „na straży” zapewniania nienaruszalnych gwarancji ochrony 
praw jednostki, której przejawem jest prawo do sądu i możliwa ich obrona na każdym etapie postępowania 
sądowego jak i postanowień normy art. 10 Konstytucji, poprzez którą włoski porządek prawny dostosowuje 
się do powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego. Zdaniem bowiem sądu florenckiego, powyżej 
przytoczone normy konstytucji, zobowiązują sędziego do pominięcia orzeczenia MTS, a co za tym idzie od-
mowy jurysdykcji w tym zakresie.  W innym przypadku skutkowałoby to pozbawieniem praw jednostki, z 
uwagi na polityczne rozstrzygnięcia przyjęte wiele lat temu, które nie uwzględniały interesów indywidualnych, 
pozostawiają ich ochronę dynamicznym relacjom politycznym. 

Rozstrzygnięcie – kilka słów o motywach Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej

Mając na uwadze pytania Sądu, Sąd Konstytucyjny, po uwzględnieniu argumentacji stron postępowania, 
przedstawił następujące tezy:

„1) uznaje za niezgodny z konstytucją art. 3 ustawy z dnia 14 stycznia 2013 r., nr 5 (przystąpienie Republi-
ki Włoskiej do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitetach jurysdykcyjnych państw i ich majątku 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 2 grudnia 2004 r., oraz normy dostosowawcze wewnętrznego porządku 
prawnego)

2) uznaje za niezgodny z konstytucją art.1 ustawy z dnia 17 sierpnia 1957r., nr 848 (wprowadzenie do Statu-
tu Narodów Zjednoczonych sporządzonego w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.) jedynie w zakresie, 
w jakim art. 94 Karty Narodów Zjednoczonych zobowiązuje sąd włoski do dostosowania się do orzeczenia 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (CIG) z dnia 3 lutego 2012 r., które wymaga od niego zaprzec-
zenia własnej jurysdykcji w odniesieniu do działań obcego państwa, które polegają na zbrodniach wojennych 
i przeciwko ludzkości naruszających podstawowe praw człowieka; 

3) uznaje za bezzasadną, zgodnie z tym, co w uzasadnieniu, kwestię zgodności z konstytucją normy prawnej 
«ustanowionej w naszym porządku prawnym poprzez dostosowanie się̨, w rozumieniu art. 10 akapit pier-
wszy konstytucji», do normy zwyczajowej prawa międzynarodowego o immunitecie państw od jurysdykcji 
cywilnej innych państw, wniesioną odnośnie do art. 2 i 24 konstytucji przez Sąd we Florencji postanowieniami 
wskazanymi w nagłówku”45.

Niejako reasumując wywodu Sądu Konstytucyjnego, przyjął on, że ochrona praw jednostki przewidziana na 
gruncie włoskiej konstytucji ma charakter nadrzędny wobec rozwiązania MTS w zakresie immunitetu jurys-
dykcyjnego. 

Co wskazał włoski trybunał, przyjęcie rozstrzygnięcia MTS jako dogmatycznego i powszechnie obowiązujące-
go skutkowałoby odmową jednostkom prawa do skutecznego środka ochrony w celu uzyskania stosownego 
zadośćuczynienia i absolutnej gwarancji praw jednostki w sporze z innym państwem, który miał miejsce w 
ramach wykonywania suwerennych uprawnień. Co istotne, w tym miejscu należy również wspomnieć, że na 

44 Costituzione della Repubblica Italiana w tłumaczeniu Zbigniewa Witkowskiego. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2004 r.;

45 Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej nr 238/2014 z dnia 24 października 2014 r.;
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mocy moratorium politycznego46, ochrona praw jednostek musiała zostać „odłożona w czasie”, a ze względu 
na jego upływ, RFN następnie odrzucała wszelkie pozwy dotyczące zadośćuczynień w tym zakresie, czyniąc 
de facto niemożliwym dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie w ramach Republiki Federalnej. 
Argument ten, został podniesiony przez obronę w głównym postępowaniu. Pełnomocnicy, przypomnieli, że   
powództwa o odszkodowanie zostały wniesione dopiero po sześćdziesięciu siedmiu latach. 

W zastanym i zgodnym z orzeczeniem MTS stanie prawnym, osoby których postępowanie sądowe dotyczyło, 
nie miałyby faktycznych możliwości dochodzenia obrony swoich praw. 

Zgodnie bowiem z ukształtowanym orzecznictwem MTS, jak i podkreśloną w wyroku z 3 lutego 2012 tezą, 
nie ma w praktyce międzynarodowej wystarczających elementów, aby uznać, iż istnieje norma prawna 
wprowadzająca odstępstwo od normy immunitetu jurysdykcji cywilnej innych państwa za czyny iure imperii 
w sprawach o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zdaniem Sądu, trzeba, jednakże wskazać, 
że istnieje szeroka i utrwalona już linia orzecznicza, tzw. teoria włosko-belgijska, która wprost wskazuje, że 
sędziowie nie są zobowiązani do uznania immunitetu jurysdykcji w tym zakresie, w którym możliwe jest 
częściowe wyłączenie go, w celu ochrony podstawowych jednostek – czyli ustalenie jego granicy. Co ciekawe, 
samo istnienie immunitetu jurysdykcyjnego jako normy zwyczajowego prawa międzynarodowego ma swo-
je korzenie w orzecznictwie krajowym, a sąd taki jak MTS jedynie usankcjonował jego istnienie, tak więc 
przeoczenie przez ten sąd międzynarodowy faktu tworzenia się określonej normy prawa międzynarodowego, 
wprowadzającej uzasadniony wyjątek od zasady należy uznać za bardziej niż istotne przeoczenie. 

Co najistotniejsze, pomijając już fakt istnienia uznawanych m.in. przez sądy włoskie odstępstw od immu-
nitetu jurysdykcyjnego, dążąc do rozstrzygnięcia w materii konstytucyjnej, włoski Sąd Konstytucyjny uznał, 
że rozwiązanie przyjęte dogmatycznie przez MTS, „pociąga za sobą bezwzględne wyrzeczenie się prawa do 
ochrony sądowej w zakresie, w jakim odmawia sądom (krajowym) jurysdykcji do orzekania w sprawie powódz-
twa o odszkodowanie wytoczonego przez ofiary zbrodni przeciwko ludzkości i rażących naruszeń podstawowych 
praw człowieka”47. 

Sąd Konstytucyjny Republiki włoskiej, nie godząc się na to rozwiązanie, którego nomen omen „kafkowską 
czarną dziurę48”, zauważa sam MTS, uznając, że takie rozwiązanie faktycznie może prowadzić do niemożli-
wości obrony praw jednostkowych49, przyjął niekonstytucyjność norm prawnych, niejako zmuszających sądy 
włoskie do odmowy jurysdykcji w sprawach tej kategorii.

Jako niecodzienny należy również uznać w tym miejscu pogląd MTS, w którym uważa on, że przyjęcie 
rozwiązania kwestii wojennych powinno odbyć się na drodze negocjacji, a środki dyplomatyczne są jedyną 
właściwą metodą zażegnania konfliktów w tej materii50. Podkreślę więc w tym miejscu ponownie, że słusznie 

46 Moratorium polityczne stanowiące wyraz chęci zażegnania konfliktów i roszczeń powojennych zawarte pomiędzy aktualnym 
RFN a ówczesnymi aliantami;

47 Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej nr 238/2014…

48 Glosa do wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego z 22 października 2014 r., nr 238 PRZEGLĄD SEJMOWY nr 5(148)/2018, 
s. 163–171; 

49 Na marginesie należy tylko zaznaczyć, że nieco kuriozalne jest stwierdzenie przez sąd (MTS) mający dążyć do ochrony praw 
jednostki, iż jego orzeczenie uniemożliwia realizację tego postulatu;

50  pkt 102 wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r.;

za niewłaściwe, co podkreśla również Sąd Konstytucyjny, jest pozostawienie kwestii ochrony praw jednostek 
zagwarantowanych w konstytucji dyplomatycznym relacjom pomiędzy dwoma państwami, opartych przede 
wszystkim na interesach politycznych. 

Z perspektywy formalnej, Sąd Konstytucyjny musiał znaleźć drogę, która umożliwi niejako wyeliminowanie 
niezgodnych z konstytucją norm prawa międzynarodowego. Przyjęto więc, że ze względu na hierarchiczność 
włoskiego systemu norm prawnych i nadrzędność konstytucji, w szczególności nam aktami prawnymi, które 
na mocy uprawnienia konstytucyjnego, wprowadzają zewnętrzne rozwiązania prawne do włoskiego systemu, 
możliwe jest badanie norm prawnych implementujących jako zgodnych bądź niezgodnych z ustawą zasad-
niczą. 

Trybunał, jak to słusznie podkreślił, nie ma wątpliwości, że podstawowe zasady porządku konstytucyjnego, w 
tym te dotyczące niezbywalnych praw człowieka, stanowią „granicę” dla wprowadzania powszechnie uznanych 
norm prawa międzynarodowego, do których włoski porządek prawny się dostosowuje, na mocy art. 10 par 1 
Konstytucji Republiki Włoskiej. 

Choć Sąd Konstytucyjny nie kwestionuje kompetencji MTS, zwraca uwagę na fakt, że w systemie kontroli 
konstytucyjnej jest jedynym sądem, który jest uprawniony do badania możliwości funkcjonowania w ramach 
danego porządku prawnego norm i uznawania ich za niezgodnych z ustawą zasadniczą. W tym tez względzie, 
gwarantując podstawowe prawa jednostki, nie godzi się na obowiązywanie norm prawnych, które uniemożli-
wiają realizację podstawowych uprawień obywatelskich, w tym rzeczywistego prawa do obrony swoich praw 
przed sądem.

Nie jest bowiem do pogodzenia z konstytucją Włoch sytuacja, w której jednostka w sposób faktyczny pokrzy-
wdzona przez działanie iure imperii innego Państwa, na mocy dyplomatycznych rozwiązań, została pozbawio-
na prawa do dochodzenia swych roszczeń in meriti. Podstawowym celem norm ustalonych w ustawie zasad-
niczej jest ich nienaruszalność i podstawowość w odniesieniu do innych rozwiązań, które bez względu na czas 
przyjęcia ich rozwiązań, muszą wykazywać cechy zgodności z konstytucją jak i jej funkcjonalnym położeniem 
w systemie norm prawnych Republiki Włoskiej. 

Konkluzje – dlaczego wyrok włoski powinien być częściej komentowany i przywoływany

Wyrok w sprawie konstytucyjności norm podstawowych, względem immunitetu jurysdykcyjnego ma charak-
ter nie tyle przełomowy, co precedensowy. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że nie tyle przełamuje on 
konwenanse międzynarodowe na rzecz norm prawnych w ogólności, co pozwala nam z nadzieją patrzeć na 
możliwość ochrony praw jednostki w ogólności. 

Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że rozwój systemów prawnych opierał się co do zasady na rozszerzaniu up-
rawnień jednostki względem bezwzględnego aparatu władzy państwowej i niemożliwości dochodzenia sku-
tecznej ochrony prawnej. Tak jak w rozpatrywanym przypadku, osoby, których najbardziej podstawowe pra-
wa zostały naruszone i w sposób bezsprzeczny pogwałcone, ze względu na przyjęte rozwiązania prawne III 
Rzeszy, zostały one pozbawione rzeczywistej ochrony, na skutek bezkrytycznie przyjętego rozwiązania opar-
tego na prawie międzynarodowym. Emanacją wynikową tego rezultatu był bowiem bezwzględny obowiązek 
zapewnienie pełnej skuteczności ustawy zasadniczej, czyli co do zasady gwarancji demokratycznego państwa 
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prawnego, na mocy kontroli sądowej, która niejako „przywróciła” prawo do restytucji krzywdy poniesionej 
wskutek działań poprzednika RFN. 

W danym przypadku widzimy, że funkcjonowanie współczesnego państwa wymaga nie tylko formalnego 
podejścia do norm prawnych jak i wypełniania zobowiązań w sposób bezrefleksyjny. Trzeba bowiem zwracać 
również uwagę na „drugie dno”, które może przejawiać się w tym, że jak to chociażby w polskiej konstytucji 
zastrzeżono, państwo powinno realizować „zasadę sprawiedliwości społecznej51”. Jest to bowiem jedyna droga 
ku temu, aby prawo nie działało wyłącznie w celu ustalania zasad i ich realizowania, ale było narzędziem 
umożliwiającym wypełnianie luk formalnych w systemach prawnych, działając na rzecz poczucia społecznej 
sprawiedliwości. 

Na kanwie powyższego, można śmiało sformułować tezę, o tym, że wyrok Sądu Konstytucyjnego stanowi 
wyraz tego, że minęło jeszcze zbyt mało czasu, aby rozdział historii świata odnoszący się do II wojny świa-
towej uznać za zamknięty. Trzeba bowiem podkreślić, że dopóki w związku z tymi wydarzeniami, które miały 
wtedy miejsce, pozostanie poczucie nierozwiązanej sprawiedliwości, dopóty sprawy tego typu będą pojawiały 
się na wokandach sądów wszystkich państw, których obywateli zostali skrzywdzeni przez działanie reżimu 
nazistowskiego. 

Co istotne i co należy podkreślić, niektóre działania RFN, w tym te, które zostały przez rząd tego Państwa 
podnoszone w ramach opisywanego postępowania, same w sobie rodzą poczucie nierozwiązania problemów 
lat ubiegłych. Systemowe wykluczanie rzeczywistego powiązania Republiki Federalnej Niemiec z niechlub-
ną przeszłością rodzi po stronie pokrzywdzonych poczucie niesprawiedliwości, które moim zdaniem jest 
przyczynkiem do dalszego „rozdrapywania ran” jak i dochodzenia roszczeń za doznane krzywdy. Może to 
niniejszej sprawie, jak i wielu innych, to pokora i przyznanie historycznych faktów, a nie pieniądze z tytułu 
krzywd byłyby rozwiązaniem lepszym jak i kończącym, przynajmniej w pewnym stopniu, zarzewie konfliktu, 
w którym zginęło tak wielu, a tak mało dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę. 

51 Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
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Piaśnica – historyczne miejsce zbrodni

Prof. Stephan Lehnstaedt

Jesienią 1939 r. niemieccy sprawcy zamordowali w lesie piaśnickim blisko 12 000 ludzi.52 Zbrodnia ta nie jest 
szeroko znana, mimo – a może właśnie dlatego - że nie pozostała wyjątkiem. Do mordów doszło, ponieważ 
politycy niemieccy uznali je za korzystne dla narodu niemieckiego. Mówimy zatem o zbrodniach politycznych 
lub, dokładniej rzecz ujmując, o kilku powiązanych ze sobą zespołach czynów dokonanych w jednym miejscu. 
Miejsce to stanowi symbol polityki, według której morderstwo stanowiło akceptowalny, a nawet konieczny 
sposób postępowania.

O tejże polityce chciałbym dziś mówić – o jej podłożu ideologicznym i jej szerszym kontekście. Piaśni-
ca wykracza bowiem daleko poza okres pierwszych miesięcy drugiej wojny światowej. W porównaniu 
z późniejszymi milionami ofiar śmiertelnych, z miejscami zbrodni, gdzie wymordowano setki tysięcy 
ludzi, liczba 12 000 ofiar może wydawać się niewielka. Jednak pokazuje ona tylko, jak monstrualne rozmi-
ary przybrały niemieckie zbrodnie w czasie drugiej wojny światowej. I właśnie o to chodzi w przypadku 
Piaśnicy: o przerażającą zbrodnię, która była jednak zaledwie wstępem do czegoś o wiele potworniejszego. 

52 Szczegółowo o zbrodni zob. w: Barbara Bojarska, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitle-
rowskimi na Pomorzu, Wejherowo 2009, przy czym opracowanie powstało pierwotnie w latach sześćdziesiątych XX w. i pod 
względem ustaleń faktograficznych nie odpowiada już aktualnemu stanowi badań.

Prof. Stephan Lehnstaedt, Touro College Berlin
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Piaśnica to obszar leśny w pobliżu Wejherowa, miasteczka, które przed wojną nosiło nazwę Neustadt in 
Westpreußen i stanowiło część Pomorza Nadwiślańskiego, krainy historycznej nazywanej też przez Niem-
cówPrusami Zachodnimi, a w Polsce Pomorzem. Okolica ta zawsze zamieszkana była przez licznych przed-
stawicieli różnych narodowości: Polaków i Niemców, mniejszość kaszubską, a także Żydów. Po pierwszej wo-
jnie światowej Pomorze Nadwiślańskie zostało przyłączone do odrodzonego państwa polskiego. Stanowiło 
tak zwany korytarz oddzielający niemiecką część Pomorza od Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańska. 
Zmiana administracyjna nie wpłynęła jednak na etniczne zróżnicowanie tej krainy.53 

Fakt, że na terenie Polski mieszkało około miliona osób niemieckojęzycznych, stanowił istotny argument 
niemieckiego, a w szczególności nazistowskiego rewizjonizmu: utrata korytarza odbierana była jako histo-
ryczna niesprawiedliwość. Jak to w przypadku polityki historycznej zwykle bywa, argument ten był bardzo 
względny, ponieważ przed rozbiorami Polski w XVIII w. Pomorze Nadwiślańskie stanowiło jednak ziemie 
polskie. Kwestią sporną pozostaje, na ile 130 lat zwierzchności pruskiej mogło to zmienić. W każdym razie z 
perspektywy prawa międzynarodowego sprawa po 1920 r. była jasna, czy się to Niemcom podobało, czy nie. 
I owszem, pragnienie rewizji granic było żywe w całym społeczeństwie. Republika Weimarska usiłowała do-
prowadzić do niej środkami dyplomatycznymi. Dla Hitlera polska odmowa rezygnacji z tego terytorium stała 
się powodem i pretekstem do wszczęcia drugiej wojny światowej.54

Wojna przeciwko Polsce cieszyła się w Niemczech szerokim poparciem społecznym.55 Powszechnie odmawia-
no uznania państwa polskiego, co w wielu przypadkach przerodziło się wręcz w zaciekłą nienawiść do Polski. 
Nienawiść była wpisana zwłaszcza w ideologię narodowosocjalistyczną, która w określonych warunkach poli-
tycznych wykazała się jednak sporą elastycznością i przez wiele lat dążyła do nawiązania z Polską przyjaznych 
stosunków w nadziei na pozyskanie jej jako młodszego partnera w walce ze Związkiem Radzieckim.56 

Zamiary Hitlera względem obranej za cel podboju Polski pozostawały mgliste i przynajmniej do 1939 r. nie 
różniły się od koncepcji realizowanych już w XIX w. przez Prusy. Oczywiście istniała wizja wschodniego im-
perium, które mieliby zasiedlić Niemcy, jednak nie była ona w żaden sposób konkretna. Wszelkie plany doty-
czące kwestii społecznych, politycznych i gospodarczych powstały w pierwszych miesiącach okupacji.57

Niemniej jednak działania Niemców od pierwszych dni cechowała brutalność. Niemieccy historycy przez 
długi czas nie dostrzegali tego faktu i uznawali, że dotychczasowe granice tego, co dopuszczalne w ramach 
wojny, zostały przesunięte dopiero wraz z napaścią na Związek Radziecki. Zmiany w tym względzie zaczęły 

53 Przemysław Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998.

54 Daniel Brewing, Im Schatten von Auschwitz. Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939-1945, Darmstadt 2015, s. 
52-66.

55 Stephan Lehnstaedt, Social Mood and Public Opinion towards the Soviet Union in Germany in 1939, w: Marek Piotr Desz-
czyński/ Tymoteusz Pawłowski (red.): Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2: Polityka i społeczeń-
stwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, Warszawa 2014, s. 217-232, tu s. 227 i nast.

56 Krzysztof Rak, Polska – niespełniony sojusznik Hitlera, Warszawa 2019; Karina Pryt, Befohlene Freundschaft. Die 
deutsch-polnischen Kulturbeziehungen 1934-1939, Osnabrück 2010.

57 Czesław Łuczak, Basic assumptions of the economic policies of nazi Germany and their implementation in the occupied 
Poland, w: Studia Historiae Oeconomicae 11 (1976), s. 193–213, tu s. 193 i nast.

się pojawiać dopiero w ciągu ostatnich 15 lat, między innymi pod wpływem istotnych opracowań naukowych 
przeprowadzonych w Polsce Ludowej.58 I tak w 2006 r. Jochen Böhler określił czyny z 1939 r., wcześniej chętnie 
bagatelizowane jako „kampania polska”, mianem „wstępu do wojny totalnej”.59 Ostatnio zaś Daniel Brewing 
opisał (celowo stworzone) okoliczności, w których dopuszczalne i powszechne stało się stosowanie przemocy 
wobec ludności cywilnej przez zwykłych niemieckich żołnierzy.60

Żołnierze opowiadali na przykład szczegółowo o losach mniejszości niemieckiej w Polsce i rzekomych 
przypadkach znęcania się nad nią.61 W ten sposób podchwytywali motyw antypolskiej propagandy nazistows-
kiej i utrwalali wizerunek mieszkających w Polsce Niemców jako ofiar, co stanowiło istotne usprawiedliwienie 
przemocy jako „samoobrony”. Jednocześnie widać wyraźnie, jak bardzo uwewnętrzniona była już wówczas 
idea wojny rasowej, którą również Polacy mieli prowadzić z Niemcami.

Jednak na tym etapie przemoc stosowana przez żołnierzy Wehrmachtu nie była jeszcze w pełni ukierunkowa-
na. Oprócz Polaków, którzy z najróżniejszych powodów postrzegani byli jako „partyzanci” i źródło zagrożenia, 
jej ofiarą padali przede wszystkim Żydzi. Był to kluczowy krok w stronę późniejszej masowej przemocy choćby 
w ramach Zagłady, polegający na przyzwyczajeniu się do masakr tego rodzaju, właśnie dlatego, że zabijano 
na skalę masową. Ponadto okrucieństwa popełnione na etnicznych Niemcach, a wykorzystywane do celów 
propagandowych, stanowiły istotną retrospektywną legitymizację inwazji na Polskę,62 którą można było wyko-
rzystać do usprawiedliwienia walki z organizacjami i stowarzyszeniami państwa polskiego.

Równocześnie jednak w 1939 r. bezpośrednio za oddziałami Wehrmachtu do Polski wkroczyło siedem grup 
operacyjnych Policji Bezpieczeństwa – Einsatzgruppen, którym Heinrich Himmler zlecił „zwalczanie wszyst-
kich wrogich Rzeszy i Niemcom elementów na tyłach walczących wojsk” oraz w dużym stopniu „wyniszcze-
nie” polskiej inteligencji.63 Na początku Einsatzgruppen o wiele częściej niż przeciwko Żydom występowały 
przeciw Polakom64 i stosowały przemoc głównie wobec wybranych ofiar. Jeszcze przed wojną mianowicie SS 
przygotowała specjalną księgę gończą „Sonderfahndungsbuch Polen”, która zawierała 61 tys. nazwisk Po-

58 Por. na przykład znaczenie Szymona Datnera: Katrin Stoll, Von Szymon Datner lernen. Zur Dokumentation der Verbrechen 
der Wehrmacht in Polen aus jüdischer Sicht, w: Mittelweg 36 30 (2021), 5-6, s. 126–151.

59 Jochen Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt 2006.

60 Brewing, Im Schatten von Auschwitz, s. 148-158.

61 Głównym motywem była tzw. krwawa niedziela w Bydgoszczy: Markus Krzoska, Der „Bromberger Blutsonntag” 1939. 
Kontroversen und Forschungsergebnisse, w: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), s. 235–248. Motyw przemocy 
wobec mniejszości niemieckiej powtarza się też w sprawozdaniach grup operacyjnych Einsatzgruppen: Stephan Lehnstaedt/
Jochen Böhler (red.), Die Berichte der Einsatzgruppen aus Polen 1939. Vollständige Edition, Berlin 2013.

62 Doris L. Bergen, Instrumentalization of „Volksdeutschen” in German Propaganda in 1939. Replacing/Erasing Poles, Jews, 
and Other Victims, w: German Studies Review 31 (2008), s. 447–470. Zob. też: Gerhard Wolf, Die deutschen Minderheiten in 
Polen als Instrument der expansiven Außenpolitik Berlins, w: Jerzy Kochanowski/Maike Sach (red.), Die „Volksdeutschen” in 
Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006, s. 41–75. 

63  Richtlinien für den auswärtigen Einsatz der Sicherheitspolizei und des SD, o.D. (August 1939), w: Klaus-Michael Mall-
mann/Jochen Böhler/Jürgen Matthäus (red.), Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008, 
s. 117–121.

64 Na temat prześladowania Żydów, zwłaszcza na terenie działania Einsatzgruppe I i Einsatzgruppe pod dowództwem von 
Woyrscha, zob. w szczególności: Alexander B. Rossino, Nazi Anti-Jewish Policy During the Polish Campaign. The Case of the 
Einsatzgruppe von Woyrsch, w: German Studies Review 24 (2001), s. 35–53.
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laków65 przeznaczonych do likwidacji albo co najmniej prześladowania.

Do dziś możemy zaledwie w przybliżeniu szacować liczbę ofiar Einsatzgruppen. Przyjmuje się, że do wiosny 
1940 r. w całej Polsce Niemcy wymordowali ponad 60 tys. osób w ramach wymierzonej przeciwko polskim 
elitom „Akcji Inteligencja” (Intelligenzaktion). Na przełomie wiosny i lata 1940 r. zginęło dalsze ok. 7,5 tys. 
osób w ramach „Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej” (Außerordentliche Befriedungsaktion – AB).66 Do tego 
dochodziły akcje specjalne, czyli Sonderaktionen, skierowane szczególnie przeciwko profesorom uniwersy-
teckim, które pochłonęły kolejne kilkaset ofiar. W ten sposób Niemcy w ukierunkowany sposób zaatakowali 
polskie elity kościelne, polityczne i intelektualne, chcąc pozbawić kraj warstwy przywódczej i w zarodku zdusić 
wszelki opór.

2

Na samym Pomorzu Nadwiślańskim liczbę ofiar pierwszych miesięcy wojny szacuje się na 20 do 30 tys. Znane 
są nazwiska około 10 tys. spośród nich – mieszkańców województwa pomorskiego.67 Głównym miejscem 
egzekucji w regionie była Piaśnica, gdzie po wojnie odnaleziono 23 masowe groby o wymiarach ok. 10 metrów 
na 4 metry i głębokości 3,5 metra.68 Już po wojnie niemiecki świadek następująco opisywał przebieg zbrodni:

„Zazwyczaj wyciągano ludzi nocą z mieszkań i wieziono ciężarówkami najpierw do więzienia w Neustadt, 
skąd w ciągu kilku dni transportowano ich do pobliskiego lasu, gdzie przeprowadzano egzekucje. W ostatnich 
dniach listopada 1939 r. sam wielokrotnie widziałem ciężarówki z transportami więźniów. Ze względu na 
moją pracę zazwyczaj wychodziłem z domu już o 5 czy 6 rano. Zauważyłem, że z Gdańska przyjeżdżało kilka 
ciężarówek, zazwyczaj pięć, wyładowanych więźniami. Na każdej było około 30 osób. Następnie rozstrzeliwa-
no tych ludzi w okolicy Neustadt. Ciężarówki wracały puste z miejsca egzekucji i zabierały ludzi zatrzymanych 
w nocy w Neustadt, którzy następnie również byli rozstrzeliwani w lesie. Wśród mieszkańców mówiło się 
wtedy, że jednego dnia rozstrzelano nawet 300 Polaków”.69

Na początku mordów w Wejherowie dokonywały specjalna grupa operacyjna Einsatzkommando 16 oraz odd-
ział wartowniczo-szturmowy Wachsturmbann „Eimann”, nazwany tak od nazwiska swego gdańskiego dowód-
cy, SS-Obersturmbannführera Kurta Eimanna. Użycie Wachsturmbann „Eimann” wskazuje na bliski związek 
z gdańskim gauleiterem NSDAP Albertem Forsterem, który zlecił utworzenie tego oddziału. Długofalowy 
plan Forstera zakładał germanizację okręgu i rejencji, która wkrótce oprócz Gdańska objęła też całe Pomorze 
Nadwiślańskie.

65  Grzegorz Bębnik (red.), Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski, Katowice/Warszawa 2019.

66 Maria Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009. 

67 Izabela Mazanowska/Tomasz Ceran, Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Selbstschutz Westpreußen), w: Izabe-
la Mazanowska/Tomasz Ceran/Marcin Przegiętka (red.), W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowa-
nej Polsce 1939-1940, Warszawa 2021, s. 15-115, tu s. 85-89. Por. też Barbara Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na 
Pomorzu Gdańskim, wrzesień – grudzień 1939, Poznań 1972.

68 Wardzyńska, Był rok 1939, s. 146.

69 Mallmann/ Böhler/ Matthäus (red.), Einsatzgruppen in Polen, s. 188: Wypowiedź Josefa Lemke, 19.06.1959.

I w tym miejscu uwidacznia się cecha szczególna morderstw na Pomorzu Nadwiślańskim. Otóż wielu niemiec-
kich sprawców pochodziło z bezpośredniej okolicy – zabijali oni swoich sąsiadów w pełnym tego słowa znacze-
niu. To właśnie spotkało pierwsze około 2 000 ofiar, których egzekucje rozpoczęły się pod koniec października. 
Byli to głównie Polacy i Kaszubi – w pojedynczych przypadkach też Niemcy i Żydzi – z Gdańska i okolic. SS 
wytypowało te osoby celowo. Podstawą wyboru była nie tylko wspomniana już Sonderfahndungsbuch, ale też 
donosy przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce. NSDAP roztoczyła nad nimi szeroką opiekę i znala-
zła wśród nich wielu sympatyków i członków, którzy wnieśli duży wkład w tworzenie Sonderfahndungsbuch. 
Po rozpoczęciu wojny owi Polacy pochodzenia niemieckiego albo zostawali od razu uznani za Niemców, albo, 
jako tak zwani volksdeutsche, musieli poddać się procedurze germanizacji.70

Wielu mężczyzn należących do mniejszości niemieckiej zrzeszało się w oddziałach paramilitarnej formacji 
Volksdeutscher Selbstschutz, która jako morderczy oddział pomocniczy SS siała terror wśród ludności polskiej, 
kaszubskiej i żydowskiej za linią frontu i w pierwszych miesiącach okupacji.71 Na Pomorzu Nadwiślańskim 
formacja liczyła sobie na początku października 1939 r. blisko 18 000 członków, zaś w momencie rozwiązania 
z końcem listopada aż 38 279 osób, czyli około 30 procent męskiej populacji etnicznych Niemcóww regionie.72 
Członkowie Selbstschutzu z Wejherowa brali udział w egzekucjach pod dowództwem burmistrza Gustava 
Bambergera i ortsgruppenleitera NSDAP Heinza Lorentza. 

W istocie owi polscy i kaszubscy sąsiedzi stanowili zaledwie niewielką część ofiar z Piaśnicy, ponieważ niemal 
wszystkie pozostałe grupy skazańców zostały przetransportowane na miejsce z Rzeszy (z wyjątkiem niewiel-
kiej grupy z Generalnego Gubernatorstwa) – pociągami do Wejherowa, a stamtąd ciężarówkami do Piaśnicy, 
gdzie były rozstrzeliwane. Sprawcy zabijali zazwyczaj od 150 do 300 osób dziennie (choć powojenne badania 
wskazują, że faktycznie tylko 80 procent ofiar umierało wskutek postrzału – przyczyną śmierci pozostałych 
były urazy tępe, to znaczy ludzie ci zostali zatłuczeni73), przy czym z reguły Kurt Eimann sam oddawał pier-
wszy strzał. Owe znacznie ponad 8  000 ofiar – wszystkie liczby są niestety tylko szacunkowe – to ludzie, 
których SS aresztowało na terenie Rzeszy, ale których nie chciało tam zabijać, aby uniknąć sensacji. Byli to 
przeciwnicy polityczni, Żydzi, Niemcy pochodzenia polskiego i czeskiego, a także Polacy, którzy w okresie 
międzywojennym mieszkali w Niemczech jako robotnicy rolni.

Praktyki te pokazują, że Piaśnica była dla SS czymś więcej niż „tylko” miejscem największej liczby masowych 
mordów w pierwszych miesiącach wojny – co już samo w sobie uzasadniałoby dokładniejsze badania. Znacze-
nie tego miejsca jest jednak o wiele większe, ponieważ to tam SS deportowało po raz pierwszy na większą skalę 
swoje ofiary, zamiast zabijać je na miejscu – co na terenie Rzeszy zawsze mogło pociągnąć za sobą problemy 
natury prawnej i niepożądane zainteresowanie. Ten sposób działania, stanowiący do pewnego stopnia przeci-
wieństwo zwyczajowego postępowania Einsatzgruppen, które z reguły przychodziły do domów swych ofiar, 

70 Obszernie na ten temat: Andreas Strippel, NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas. Rassenpolitische Selektion 
der Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD (1939–1945), Paderborn 2011; Gerhard Wolf, Ideo-
logie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012.

71 Por. klasyczne opracowanie: Christian Jansen/Arno Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40, Mün-
chen 1992.

72 Mazanowska/ Ceran, Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Selbstschutz Westpreußen), s. 49.

73 Andrej Angrick, „Aktion 1005” – Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942-1945. Eine „geheime Reichssache” im 
Spannungsfeld von Kriegswende und Propaganda, Göttingen 2018, s. 1084.
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zyskał w następnych latach, a szczególnie w trakcie Zagłady kluczowe znaczenie. Bez deportacji nie powstała-
by metodologia mordowania ze scentralizowanymi „fabrykami śmierci”, niezbędna do stworzenia warunków, 
w których niemieckie ludobójstwo mogło osiągnąć swe późniejsze rozmiary. 

Piaśnica ma też inny wymiar, a mianowicie wzajemnych powiązań między poszczególnymi zespołami czynów. 
Jak powiedzieliśmy, ofiarami w żadnym wypadku nie byli tylko etniczni Polacy. Mordowano też Kaszubów 
i Niemców, przeciwników politycznych narodowego socjalizmu oraz „niepożądanych cudzoziemców” z 
terenów Rzeszy. Podczas trzeciej serii egzekucji dołączyli do nich pacjenci niemieckich szpitali i zakładów 
opiekuńczych dla psychicznie chorych. Nazistowską „eutanazję”, która rozpoczęła się w zakładach tak zwanej 
Akcji T4 w Rzeszy dopiero w styczniu 1940 r., Hitler zarządził dyrektywą z października 1939 r. (później anty-
datowaną na 1 września 1939 r.). Przeprowadzenie akcji zlecił swojej kancelarii, lecz nie wszystkie placówki re-
gionalne chciały czekać na efekty jej pracy i podjęły – przde wszystkim w okupowanym Kraju warty74 – własną 
inicjatywę. Na niemieckim Pomorzu gauleiter i prezydent rejencji Franz Schwede-Coburg bezpośrednio zlecił 
więc SS „rozwiązanie” problemu – za problem uznano „wykarmienie” i utrzymanie tych wymagających opieki 
ludzi, Niemców, dla których zgodnie z ideologią nazistowską nie było już miejsca w „ciele narodu”.75

„Rozwiązanie” problemu przez SS polegało na co najmniej dziesięciu wywózkach w sumie około 1300 pac-
jentów pomorskich placówek w Stralsundzie (IV. Pommersche Heil- und Pflegeanstalt), Szczecinie (Kücken-
mühler Anstalten), Trzebiatowie (Provinzialheilanstalt Treptow an der Rega), Ueckermünde (Provinzial-Heil- 
und Pflegeanstalt Ueckermünde), Lęborku (Provinzial-Heilanstalt Lauenburg) i Międzyrzeczu (Heil- und 
Pflegeanstalt Obrawalde) do Wejherowa. Już pod koniec października 1939 r. (i do końca listopada) byli oni 
przewożeni z dworca kolejowego ciężarówkami do lasów piaśnickich i rozstrzeliwani przez żołnierzy Wach-
sturmbann Eimann.76 Więźniowie obozu Stutthof, do których nadzoru został pierwotnie powołany oddział 
Wachsturmbann Eimann, musieli kopać masowe groby, po czym również byli mordowani. Jednak ok. 3400 
zachodniopruskich pacjętów zakładów psychiatrycznych zamordowanych przez Sturmbanna Eimanna nie 
zginęło w Piaśnicy, ale w innych miejscach okupowanej prowincji, przede wszystkim w lesie Szpęgawskim.77

3

Już 17 października 1939 r. Hitler wyraźnie zażądał od Heinricha Himmlera prowadzenia „walki naro-

74 Por. teraz Robert Parzer, Holocaust und „Euthanasie“-Verbrechen. Eine alte Debatte, empirisch geerdet, w: Jörg Osterloh/
Jan Erik Schulte (red.), „Euthanasie“ und Holocaust. Kontinuitäten, Kausalitäten, Parallelitäten, Paderborn 2021, s. 235-251. 
Generalnie por. Tadeusz Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobój-
stwa, Warszawa 2008; Volker Rieß, Die Anfänge der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ in den Reichsgauen Danzig-West-
preußen und Wartheland, Wiesbaden 2006.

75 Na temat tego radykalnego kierunku, jaki skądinąd powszechny trend przybrał w Niemczech, por. Mark Mazower, Der 
dunkle Kontinent. Europa im 20. Jahrhundert, Berlin 2000, s. 148-152.

76 Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, s. 229 i nast.

77 Tadeusz Nasierowski/Filip Marcinowski, The Extermination of People with Disabilities in Occupied Poland. The Beginning 
of Genocide, w: Birgitte Bailer/Juliane Wetzen (red.), Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust, Berlin 2019, 
s. 135-149, tu s. 138.

dowościowej, która nie uznaje żadnych ograniczeń prawnych”.78 Walka narodowościowa oznaczała, że nie ma 
miejsca na współistnienie – są tylko przetrwanie albo śmierć. Hitlerowi i jego podwładnym chodziło więc o 
zagładę narodu polskiego. 

Jednak poza obszarem intencji politycznych koncepcja „ludobójstwa również na Polakach”79 nie występu-
je w Niemczech nawet w ramach kategorii naukowo-analitycznych, choć teorii Rafaela Lemkina nie należy 
sprowadzać do fizycznych środków eksterminacji, lecz rozumieć jako „ogólną politykę”.80 Takie spojrzenie na 
zbrodnie na Polakach wynika między innymi z faktu, że zaplanowano wprawdzie konkretnie koniec narodu 
polskiego, ale, przy całej nienawiści, nie całkowite zniszczenie Polaków – przynajmniej na razie, ponieważ idea 
taka na pewno nie była nie do pomyślenia.81

Ponadto istniała różnica między planami dotyczącymi Wschodu, czyli obszaru daleko poza granicami Polski, 
który miał się rozciągać aż do Uralu,82 a planami wobec Pomorza Nadwiślańskiego czy Kraju Warty, które zos-
tały bezpośrednio zaanektowane i stały się częścią Rzeszy. W tym drugim przypadku celem była wprost ger-
manizacja, a zatem stworzenie terenu czysto niemieckiego.83 Dlatego też Albert Forster, gauleiter Okręgu Rz-
eszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, był gorącym zwolennikiem „walki narodowościowej” prowadzonej wszelkimi 
dostępnymi środkami. Stosunkowo niegroźne były jeszcze wysiedlenia np. w ramach tak zwanego pierwszego 
planu krótkofalowego (1. Nahplan) 1939/40, w wyniku którego deportowano do Generalnego Gubernatorstwa 
około 90 000 Polaków i Żydów zamieszkałych w Kraju Warty i Prusach Zachodnich.84

Natomiast egzekucje w Piaśnicy stanowią bezpośredni wyraz zbrodniczej polityki Niemiec. Były one skierow-
ane przeciwko Polakom, sięgały jednak znacznie dalej, ponieważ mordowano tam również członków wielu 
innych grup ofiar. W tym kontekście Piaśnica stanowi wyraz radykalnej walki narodowościowej wymierzonej 
przeciwko wszelkim „obcym w społeczności”: przeciwnikom politycznym, przedstawicielom innych naro-
dowości, ale też członkom własnego etnosu uważanym za niepełnowartościowych. 

Już te przemyślenia pokazują, dlaczego również Zagłady nie da się oddzielić od innych zbrodni niemieckich. 
W związku z tym należałoby mówić nie tyle o zespołach czynów, ale raczej o elementach składowych jednego 
tylko czynu, przy czym oczywiście każdy element ma swoje cechy charakterystyczne. Zamiast pojedynczych 
grup ofiar i sprawców należałoby o wiele bardziej zwrócić uwagę na powiązania między nimi. W tym celu 
konieczne jest też dokładniejsze zrozumienie albo raczej dokładniejsze uwzględnienie ideologii nazistowskiej. 

78 Cytat za: Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Frankfurt 1965, s. 24.

79 Gerhard Eitel, Genozid auch an Polen? Kein Thema für einen „Historikerstreit”, w: Zeitgeschichte 18 (1990/1991), s. 22-39.

80 Wanda Jarząbek, Genocide or Exceptionally Cruel Regime: How to Define the German Occupation Policy Against the 
Polish Nation during World War II, w: Piotr Madajczyk (red.), Social Engineering in Central and South-East Europa in the 
Twentieth Century Reconsidered, Warszawa 2017, s. 79-118, tu s. 88.

81 Piotr Madajczyk, The Second World War and the Warsaw Uprising – finding the proper terminology, w: Eryk Habowski 
(red.), Wola 1944. An unpunished crime and the notion of genocide, Warszawa 2019, s. 213-233, tu s. 216 i nast.

82 Por. na przykład gruntowne opracowanie autorstwa Isabel Heinemann, „Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und 
Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003.

83 Przykładowo na temat germanizacji jako antypolskiej polityki mordów: Tomasz Ceran, The History of a Forgotten German 
Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcówka, London 2014.

84 Wolf, Ideologie und Herrschaftsrationalität, s. 148–164.
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Naturalnie obejmuje ona elementy takie jak antysemityzm, wrogość wobec Polski czy koncepcja niemieckiego 
„ciała narodu”. Nie należy ich jednak rozpatrywać osobno, gdyż tworzą one – oczywiście irracjonalną i niezbyt 
głęboką – całościową koncepcję. 

Piaśnica stanowi w pewnym sensie logiczną konsekwencję tejże koncepcji. Z tego miejsca liczne kierunki 
rozwoju prowadzą ku dalszym niemieckim zbrodniom okresu drugiej wojny światowej. Te kierunki rozwoju 
nie są nieprzerwane, jednoznaczne ani wymuszone. W tym kontekście Piaśnica znajduje się wprawdzie na 
początku biegu wydarzeń, ale nie stanowi oczywiście warunku koniecznego dla ich dalszego rozwoju. Jest nato-
miast całkowicie jasne, że opracowane przy tej okazji metody wyznaczyły dalszy kierunek. Celowej wywózki 
rozmaitych grup ofiar na miejsce kaźni nie zaobserwowano jak dotąd w żadnym innym miejscu masowych 
rozstrzeliwań na Pomorzu i na Kujawach. Po drugie: mordów dokonywała niewielka grupa wtajemniczon-
ych sprawców przy udziale zmuszanych do pomocy więźniów, mordowanych następnie w ramach zacierania 
śladów – tego w nazistowskich Niemczech też wcześniej nie było. W eskalacji nazistowskiej przemocy wobec 
ludności cywilnej, jaką niewątpliwie przyniosła wojna przeciwko Polsce, Piaśnica była najdalej idącym krok-
iem, który jasno wskazywał na dystopijną przyszłość okupowanej przez Niemców Europy Wschodniej. 

Przykładem tego jest Sturmbann Kurt Eimann, którego biografia na wiele sposobów łączy się z innymi nie-
mieckimi masowymi mordami: 20 listopada 1941 r. Eimann został przeniesiony na stanowisko dowódcy SS w 
Lublinie.85 W tym czasie Odilo Globocnik z pomocą specjalistów od eutanazji z Akcji T4 rozpoczął budowę 
obozu zagłady w Bełżcu, aby wynieść walkę narodowościową na jeszcze bardziej ekstremalny poziom – po-
przez eksterminację Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. 

Biografia Eimanna jest dezyderatem, dlatego nie wiemy, jaki był jego konkretny wkład w zorganizowany 
w Dystrykcie Lublin Holokaust, „Bandenkampf ” (niszczenie obszarów wiejskich) czy próby germanizacji 
Zamościa. Nie możemy też powiedzieć, czy został tam umieszczony celowo, czy przypadkiem był na tym 
stanowisku jako typowy esesman. Widać jednak, że jako pionier masowych mordów doskonale pasował do 
środowiska sprawców.

85 Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, s. 131.

Ausgewählte rechtliche Aspekte der Geltendmachung von 
zivilrechtlichen Ansprüchen gegen einen ausländischen 
Staat aufgrund von während des Zweiten Weltkriegs gegen 
die Zivilbevölkerung verübten Verbrechen

Szymon Topa

A: Einleitung

Zwischen November 1939 und dem Frühjahr 1940 verübten die Streitkräfte der deutschen Besatzer in dem ca. 
10 km von Wejherowo entfernten Wald von Piaśnica eine Reihe von Hinrichtungen an der Zivilbevölkerung. 
Die Zahl der Opfer wird auf ca. 30.000-40.000 geschätzt. Die ersten Opfer waren hauptsächlich Priester, Leh-
rer, Kaufleute und gesellschaftlich oder politisch engagierte Personen, die im Oktober 1939 im Rahmen der 
„Intelligenzaktion“ festgenommen worden waren. Die Besatzer zielten mit ihrem Vorgehen darauf ab, die Ver-
treter der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Elite von Pommerellen aus der polnischen Gesellschaft 
zu eliminieren. Der Ort der Hinrichtung der polnischen Intelligenz diente später ebenso zur Ermordung von 
aus dem Dritten Reich verschleppten Opfern, darunter politischen Gegnern, psychisch kranken Personen und 
auch Polen und Tschechen, die vor dem Krieg dort gelebt hatten.

Die Massaker waren eine gemäß den Anordnungen des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) in Berlin unter 
der Leitung des Gauleiters der NSDAP Albert Forster, des Statthalters des Reichsgaus Danzig - Westpreußen, 
durchgeführte Operation. Als Täter wurden Mitglieder des Einsatzkommandos 16 (EK 16) – einer Einsatz-
gruppe der deutschen Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, an deren Spitze der Leiter der Gestapo 
in Danzig, SS-Obersturmbannführer Dr. Rudolf Tröger, stand, und Angehörige des SS-Wachsturmbanns „Ei-
mann“ unter der Führung des SS-Sturmbannführers Kurt Eimann identifiziert. Das Vorgehen der deutschen 
Streitkräfte wurde vom paramilitärischen Selbstschutz unterstützt, der aus einer deutschen nationalen Min-
derheit bestand, die in der Gegend um Wejherowo lebte.
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Nach dem Krieg mussten sich einige Täter für die begangenen Verbrechen strafrechtlich verantworten. U.a. 
wurde Albert Forster 1948 vom Obersten Polnischen Nationalen Gerichtshof zum Tode verurteilt. Das Urteil 
wurde am 28. Februar 1952 im Gefängnis Mokotów vollstreckt. Auch der SS-Gruppenführer Richard Hil-
debrandt, der in den Jahren 1939–1943 Höherer SS- und Polizeiführer des Reichsgaus Danzig-Westpreußen 
gewesen war, wurde von einem polnischen Gericht in Bydgoszcz zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 
10. März 1951 vollstreckt.

Die Personen, die für die Massaker in den Wäldern von Piaśnica verantwortlich waren, waren Funktionäre 
des deutschen Staates. Deutschland als Staat hat jedoch die Opfer der von seinen Streitkräften begangenen 
Hinrichtungen nicht für ihre materiellen und immateriellen Verluste entschädigt. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs war nicht vorgesehen, die Folgen der Handlungen der Streitkräfte so zu betrachten, dass sie eine 
Schadensersatzpflicht des Staates, der in das Gebiet eines anderen Staates eingefallen ist, gegenüber der von 
den Handlungen der Besatzungsmacht betroffenen Bevölkerung begründen könnten. Verschiedene Arten von 
Entschädigungen oder Tributen sollten eine Form der Staatshaftung für die Folgen des geführten Krieges sein. 
Die Entwicklung des Völkerrechts hat jedoch dazu geführt, dass es heute zulässig ist, die Haftung eines Staates 
für widerrechtliche Handlungen in der materiellen und immateriellen Sphäre von Einzelpersonen zu erwägen.

Daher stellt sich die Frage, ob die Nachfahren der polnischen Opfer der 1939/1940 von Funktionären des 
Dritten Reichs verübten Intelligenzaktion heutzutage den Versuch unternehmen können, gegen Deutschland 
Zivilklagen mit der Forderung nach Entschädigung für ihre materiellen Verluste und die aufgrund der Hand-
lungen seiner Funktionäre davongetragenen Schäden anzustrengen. Natürlich geht es hier um die Möglichkeit 
der Einleitung eines Verfahrens vor einem polnischen Gericht, was heute aufgrund der Bestimmung aus Art. 
11037 Pkt. 2 der polnischen Zivilprozessordnung, die die Gerichtsbarkeit der polnischen Gerichte gegenüber 
ausländischen Rechtssubjekten vorsieht, wenn sie „eine Verpflichtung” betrifft, „die sich nicht aus einem 
Rechtsgeschäft ergibt und in der Republik Polen entstanden ist“86. Nichtsdestoweniger ist nach wie vor eine 
Reihe anderer rechtlicher Probleme zu prüfen, die mit der Klage gegen einen ausländischen Staat aufgrund 
des Vorgehens seiner Funktionäre im Hoheitsgebiet Polens in den Jahren 1939/1940 vor einem polnischen 
Gericht verbunden sind. Das vorrangige Problem ist natürlich die Frage, ob sich Deutschland auf die Staaten-
immunität als Prozesshindernis berufen kann, durch das die Möglichkeit, Beklagter in einem Zivilprozess zu 
sein, ausgeschlossen wird. Darüber hinaus ist es erforderlich, die materiell-rechtliche Grundlage einer even-
tuellen Klage zu bestimmen, also die Rechtsvorschrift, aus der sich eine mögliche zivilrechtliche Haftung des 
deutschen Staates gegenüber den Familien der Opfer der in den Wäldern von Piaśnica begangenen Hinrich-
tungen herleiten ließe.

B: Staatenimmunität

In der polnischen Rechtsprechung besteht kein Zweifel daran, dass ein ausländischer Staat Parteifähigkeit be-

86 Es erscheint zweifelhaft, dass in diesem Fall die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung) Anwendung finden können. Denn gemäß Art. 1 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 gilt sie nicht „für die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen 
der Ausübung hoheitlicher Rechte (acta iure imperii).“

sitzt, was die Voraussetzung dafür ist, ihn verklagen zu können.87 Daher ist bei der Erwägung der Möglichkeit, 
vor einem polnischen Gericht Klage gegen Deutschland zu erheben, die Entscheidung der Frage am wichtig-
sten, ob in diesem Fall die Vorschrift aus Art. 1113 der polnischen Zivilprozessordnung gilt, in der die Vorge-
hensweise des Gerichts für Fälle bestimmt wird, in denen Klage gegen eine Person erhoben wurde, die den 
Schutz der Gerichtsbarkeitsimmunität genießt. Denn durch sie wird dem Gericht geboten, die Klage oder 
den Antrag abzuweisen und – sofern die Klage bzw. das Verfahren bereits eingeleitet wurde – dieses einzus-
tellen, wenn eine solche Situation festgestellt wurde. Dies bedeutet, dass das Gericht in einem solchen Fall 
gezwungen ist, von Amts wegen zu handeln, d.h. unabhängig davon, ob die interessierte Partei (der Beklagte) 
Tatsachen oder Argumente vorbringt, die darauf hinweisen, dass sie den Schutz der Gerichtsbarkeitsimmu-
nität genießt.

Es ist auch anzumerken, dass die Vollstreckungsimmunität von der Gerichtsbarkeitsimmunität zu unter-
scheiden ist. Die Gerichtsbarkeitsimmunität im Zivilverfahren bedeutet, dass ein Staat und seine Organe nicht 
von den Gerichten eines anderen Staates verklagt werden können. Die Vollstreckungsimmunität bedeutet 
wiederum, dass das Vermögen eines Staates besonderen Schutz genießt und nicht gepfändet, eingezogen oder 
zwangsvollstreckt werden kann88. In der Praxis kann es folglich vorkommen, dass, sogar wenn ein Rechts-
subjekt verklagt werden kann (also seine Immunität ausgeschlossen wird), es den Schutz der Vollstreckung-
simmunität genießt, wodurch die Vollstreckung des gegen den Beklagten ergangenen Urteils unmöglich ist.

Auch wenn dies nicht direkt in der polnischen Zivilprozessordnung zum Ausdruck gebracht wurde, ist der 
Grundsatz der Anerkennung der Gerichtsbarkeits- und Vollstreckungsimmunität eines anderen Staates (die 
sog. Staatenimmunität) in der Literatur und der Rechtsprechung unumstritten. Er leitet sich aus dem Völk-
ergewohnheitsrecht ab, das in der Parömie par in parem non habet iurisdictionem deutlich wird. Dies bedeutet, 
dass, wenn eine in Polen wohnhafte Person den Versuch unternähme, die Bundesrepublik Deutschland vor 
einem polnischen Gericht zu verklagen, sie damit rechnen müsste, dass das Gericht, bei dem die Klage einge-
gangen ist, Art. 1113 der polnischen Zivilprozessordnung anwendet und diese als unzulässig abweist. Es wäre 
sogar verpflichtet, dies zu tun, ohne die Klageschrift an den beklagten ausländischen Staat weiterzuleiten, also 
auch ohne den Interessierten selbst zu der Frage zu vernehmen, wie sein Standpunkt in dieser Materie ist.

Nichtsdestoweniger hat sich, auch wenn der Grundsatz der Staatenimmunität lange als absolut betrachtet 
wurde, die Tendenz abgezeichnet, seine Anwendung in einigen Situationen auszuschließen. Dabei geht es 
nicht um die eher offensichtliche Situation, in der sich ein beklagter Staat selbst damit einverstanden erklärt, 
sich der Gerichtsbarkeit des Staates des Gerichts zu unterwerfen, vor dem er verklagt wurde. Die Entwicklung 
des Völkerrechts, die Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, hat heute zu dem bereits unstrittigen 
Verständnis des Grundsatzes der Staatenimmunität geführt, dass diese lediglich in Fällen gelten sollte, die 
das hoheitliche Handeln des Staates betreffen, das sich aus der Verfolgung öffentlicher Ziele ergibt (sog. acta 
iure imperii). Sie sollte also nicht Tätigkeiten umfassen, die sich aus der Verfügung über Vermögen und dem 
Eingehen privatrechtlicher Rechtsbeziehungen ergeben (acta iure gestionis oder iure negotii). 

Nichtsdestoweniger sind bereits Tendenzen der weiteren Abschwächung des Rigorismus bezüglich der Sta-

87 Wie das Oberste Gericht in seinem Beschluss vom 25. Mai 2007 (I CSK 6/07) erläuterte: „Es ist ebenso unstrittig, dass 
ausländische Staaten als ausländische Rechtspersonen, die im Zivilverfahren durch ihre Organe handeln, parteifähig sind.”

88 M. Kałduński „ Immunitet państwa w prawie międzynarodowym w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko-
ści” S. 67–95 Zeszyty Prawnicze BAS 2(58)  Warschau2018 
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atenimmunität erkennbar. Im Europäischen Übereinkommen über Staatenimmunität vom 16. Mai 1972 
(dem sog. Basler Übereinkommen) wurde der Versuch unternommen, einen breiteren Katalog von Fällen zu 
bestimmen, in denen es ausgeschlossen ist, dass sich ein Staat auf die Immunität beruft, durch die er nicht der 
Gerichtsbarkeit eines anderen Staates unterworfen werden darf. Dieses Übereinkommen wurde jedoch von 
wenigen Staaten ratifiziert, seine Bedeutung kann daher als strittig betrachtet werden. Nichtsdestoweniger 
finden seine Bestimmungen bei der Rekonstruktion der Bedeutung (der Auslegung) der Normen des Völker-
rechts Anwendung. 

Im Kontext des in diesem Beitrag behandelten Problems ist es jedoch von wesentlicher Bedeutung, sich bei der 
Begründung der Staatenimmunität auf den sog. anthropozentrischen Ansatz zu stützen. Ein Element dieses 
Ansatzes ist es, die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Interesses der Einzelperson (Rechtsträgerschaft 
des Individuums im Völkerrecht) bei der Erwägung der Möglichkeit, eine Klage gegen einen Staat vor dem 
Gericht eines anderen Staates auszuschließen, hervorzuheben. Gerade auf diese Weise wurde die Möglichkeit 
erklärt, Inhaber der höchsten Staatsämter, die Verbrechen gegen die grundlegenden Menschenrechte began-
gen haben, vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verantwortung zu ziehen. Während die Frage des 
Ausschlusses der Staatenimmunität gegen Täter, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord 
begangen haben und sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten müssen, von den meisten Sta-
aten befürwortet zu sein scheint, ist dies bei der Frage der Ausweitung dieses Ausschlusses auf die Gerichts-
barkeits- oder Vollstreckungsimmunität längst nicht so offensichtlich. Die Debatte über den Wortlaut des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der 
Gerichtsbarkeit aus dem Jahr 2004, bei der die Aufnahme dieses Problems gerade aufgrund der abweichen-
den Auffassungen der Mitgliedstaaten umgangen wurde, scheint dies zu bestätigen. Nichtsdestoweniger zeugt 
die Tatsache, dass diese Frage Gegenstand der Debatte war, von der Entwicklung von Auffassungen, nach 
denen der Grundsatz der Staatenimmunität der Notwendigkeit des Schutzes der grundlegenden Menschen-
rechte, die von einem ausländischen Staat verletzt wurden, weichen sollte.

Mehr noch, im amerikanischen, griechischen und italienischen Gerichtswesen wurde der Versuch unternom-
men, einen so verstandenen Grundsatz der Staatenimmunität anzuwenden. Besondere Aufmerksamkeit ver-
dient dabei der Fall der Präfektur Voiotia gegen die Bundesrepublik Deutschland, der sich auf das am 10. 
Juni 1944 in dem Dorf Distomo in der Region Voiotia in Südgriechenland verübte Massaker bezog. SS-Ein-
heiten hatten damals über zweihundert Dorfeinwohner ermordet und das gesamte Dorf niedergebrannt, um 
die Tötung zweier deutscher Besatzungssoldaten durch griechische Partisanen zu vergelten. Die Nachkommen 
der Opfer verklagten den deutschen Staat und forderten Schadensersatz für die damals von deutschen Soldaten 
verursachten Schäden. Ihrer Forderung wurde sowohl von den griechischen ordentlichen Gerichten als auch 
vom griechischen Obersten Gerichtshof (Areios Pagos) stattgegeben, der am 4. Mai 2000 die Entscheidung 
erließ, dass die BRD in diesem Fall nicht berechtigt war, sich auf die Gerichtsbarkeitsimmunität zu berufen.

Die griechischen Gerichte beriefen sich bei der Begründung der für die Nachkommen der Kriegsopfer gün-
stigen Urteile u.a. auf Art. 11 des Europäischen Übereinkommens über die Staatenimmunität vom 16. Mai 
1972, der bestimmt, dass sich ein Vertragsstaat vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats nicht auf die 
Gerichtsbarkeitsimmunität berufen kann, wenn das Verfahren den Ersatz eines Personen- oder Sachschadens 
betrifft, das schädigende Ereignis im Gerichtsstaat eingetreten ist und der Schädiger sich bei Eintritt des Ere-
ignisses in diesem Staat aufgehalten hat. Sie wiesen gleichzeitig darauf hin, dass diese Vorschrift als Anzeichen 
für die Existenz eines völkergewohnheitsrechtlichen Grundsatzes betrachtet werden kann, nach dem die Sta-
atenimmunität in den genannten Fällen ausgeschlossen wird. Die griechischen Richter merkten ebenso an, 

dass eine solch brutaler Akt gegen die Zivilbevölkerung einen Machtmissbrauch darstellte und nicht in der 
Kategorie de iure imperii geprüft werden sollte.

Das von den griechischen Richtern im Fall Distomo angenommene Verständnis des Grundsatzes der Staaten-
immunität diente ebenso dem italienischen Kassationsgerichtshof, der den Fall Luigi Ferrinis gegen die BRD 
prüfte, in dem Schadensersatz für Schäden, die ihm während des Zweiten Weltkriegs im Zusammenhang 
damit entstanden waren, dass er zur Zwangsarbeit ins Dritte Reich deportiert worden war, als Inspiration. Lu-
igi Ferrinis Klage vor den Gerichten erster und zweiter Instanz war aufgrund der Gerichtsbarkeitsimmunität 
der BRD für unzulässig erklärt worden. Der italienische Kassationsgerichtshof wiederum – als der Fall dort 
einging – entschied jedoch anders, d.h. er vertrat die Auffassung, dass sich der deutsche Staat nicht auf die 
Staatenimmunität berufen kann, da diese bei Kriegsverbrechen keine Anwendung finden kann. Solche Ver-
brechen verstoßen gegen die grundlegenden Menschenrechte, die – nach Auffassung der italienischen Richter 
– als der Staatenimmunität übergeordnet betrachtet werden sollten.

Es scheint jedoch, dass aufgrund der derzeitigen Entwicklungsstufe des Völkerrechts nicht anzunehmen ist, 
dass der anthropozentrische Ansatz – zumindest im Bereich der zivilrechtlichen Haftung eines Staates für 
im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt begangene Verbrechen – in der Rechtsprechung vor-
herrscht. Es ist anzumerken, dass ebenso das polnische Oberste Gericht in seinem Beschluss vom 29. Oktober 
2010 angenommen hat, dass dem deutschen Staat auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe des Völkerrechts 
in Sachen wegen Ansprüchen aufgrund von unerlaubten Handlungen, die während des Zweiten Weltkriegs 
von deutschen Streitkräften im Gebiet Polens verübt wurden, die Gerichtsbarkeitsimmunität zusteht”89. In-
teressanterweise nimmt das Oberste Gericht an, dass sich der Grundsatz der Staatenimmunität stets weiter-
entwickelt und sich infolge der Rechtsprechungspraxis ändern kann. Es erkannte jedoch, dass das Verständnis 
dieses Grundsatzes zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht die Stufe erreicht hatte, auf der vor einem 
polnischen Gericht Klage gegen den deutschen Staat erhoben werden könnte.

Aber noch wichtiger ist: Auch wenn es im europäischen Recht sichtbare Veränderungen im Verständnis des 
Grundsatzes der Staatenimmunität gibt, sind diese noch nicht so weitreichend wie im Fall der in der Sache von 
Distomo oder Luigi Ferrini erlassenen Urteile. Das Urteil des griechischen Gerichts im Fall Distomo, durch 
das die BRD zu hohen Schadensersatzzahlungen verpflichtet worden war, wurde letztendlich nicht vollstreckt, 
weshalb die Sache zur Prüfung an den EGMR weitergeleitet wurde. Der EGMR gab in seinem Urteil vom 
12. Dezember 200290 jedoch der BRD Recht und entschied, dass in einem Zivilverfahren wegen Verbrechen 
gegen die Bevölkerung, die außerhalb des Hoheitsgebiets des Staates begangen wurden, in dem die Sache 
anhängig ist, dem Staat, dem die Verantwortung angelastet wird, die Gerichtsbarkeitsimmunität zusteht. Ähn-
lich entschied der Internationale Gerichtshof in seinem Urteil vom 3. Februar 201291, dass Italien gegen das 
Völkerrecht verstoßen hatte, indem es die Durchführung eines Gerichts- und später eines Vollstreckungsver-
fahrens gegen die BRD zugelassen hatte, obwohl dieser die Staatenimmunität zustand.

89 Beschluss des Obersten Gerichts - Zivilkammer vom 29. Oktober 2010, Az. IV CSK 465/09, Bulletin des Obersten Gericht-
shofs 2010 Nr. 11

90 Kalogeropoulou u.a. v. Griechenland und die Bundesrepublik Deutschland, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte, Az. 59021/00

91 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 
3. Februar 2012, www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf. 
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Es ist jedoch nicht definitiv auszuschließen, dass sich der anthropozentrische Ansatz mit der Zeit im Verständ-
nis des Grundsatzes der Staatenimmunität festigen wird. Es scheint, dass sich weitere Befürworter des Auss-
chlusses der Staatenimmunität in Fällen, in denen ein Staat Kriegsverbrechen begangen hat (sprich: Delikte, 
die gegen die grundlegenden Menschenrechte verstoßen), finden können und möglicherweise letztendlich 
überwiegen. Es genügt zu sagen, dass der italienische Verfassungsgerichtshof dies trotz allem in seiner Reak-
tion auf das vorgenannte Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 3. Februar 2012 für notwendig erklärt 
hat. Der italienische Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil 238/2014 vom 22. Oktober 2014 bestätigt, 
dass die Grundrechte unveränderlich sind. Eine Beschränkung des Zugangs zu Recht darf nur durch einen 
anderen Verfassungswert gerechtfertigt werden. Der Gerichtshof hat erkannt, dass die Staatenimmunität in 
einem gewissen Umfang nicht mit den in der italienischen Verfassung bestimmten Werten vereinbar ist. Vor 
dem polnischen Verfassungsgerichtshof wurde ebenfalls eine Sache wegen des Antrags einer Gruppe Abge-
ordneter an den Sejm der Republik Polen auf Prüfung der Übereinstimmung der Vorschrift aus Art. 1113 der 
polnischen Zivilprozessordnung mit der Verfassung der Republik Polen hinsichtlich der Frage verhandelt, „in 
welchem Umfang durch sie zugelassen wird, dass ausländische Staaten durch die Staatenimmunität davor ges-
chützt werden, wegen Handlungen verklagt zu werden, die als Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit definiert werden können“. Vor allem können die weltweiten Veränderungen, die 
durch die aggressive Politik Russlands verursacht werden, die aufzeigt, dass die Zeiten des Imperialismus, Na-
tionalismus und der verbrecherischen Kriegsführung leider nicht der Vergangenheit angehören, dazu beitra-
gen, das bisherige strenge Verständnis des Grundsatzes der Staatenimmunität zu überdenken. Jetzt ist sicher-
lich der richtige Zeitpunkt, um auf dem internationalen Forum die Ausarbeitung rechtlicher Bestimmungen 
anzustreben, die die rechtliche Verantwortung von Staaten gegenüber Einzelpersonen für die Führung einer 
Politik bestätigen, die ihre angeborenen Rechte verletzt.

C: Materiell-rechtliche Grundlage des Anspruchs

Nimmt man an, dass vor einem polnischen Gericht Klage gegen den deutschen Staat erhoben werden könnte, 
bleibt zu prüfen, ob und auf welcher materiell-rechtlichen Grundlage sie fußen könnte. Anders gesagt stellt 
sich die Frage, aus welcher Rechtsvorschrift sich die Verantwortung der BRD für die Herbeiführung des Mas-
sakers in Piaśnica herleiten ließe, das 1939/1940, also vor mehr als 80 Jahren begangen wurde.

In erster Linie ist zu klären, welches Recht dafür Anwendung finden soll - polnisches oder deutsches Recht. In 
einem nächsten Schritt ist unter Berücksichtigung der Änderungen im Recht des entsprechenden Staates zu 
bestimmen, welche Vorschriften im zeitlichen Kontext für die Bewertung der Rechtsfolgen des Verhaltens der 
Vertreter der deutschen Kriegsverwaltung in den Jahren 1939/1940 angemessen sind.

Aktuell gilt sowohl im Bereich des polnischen als auch des deutschen Rechtssystems die Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ( Rom II )92 Sie hat jedoch aufgrund von Art. 1 Abs. 1 S. 2 und Art. 31 
der Verordnung Rom II für den hier besprochenen Fall keine Bedeutung. Daher sollte ein polnisches Gericht, 
das das anwendbare Recht zu ermitteln sucht, die Bestimmung aus Art. 31 Abs. 1 des Gesetzes über das für 
internationale private Rechtsbeziehungen anwendbare Recht vom 2. August 1926 (GBl. aus dem Jahr 1926 Nr. 

92 ABl. der EU L 2007 Nr. 199, S. 40.

101, Pos. 581) berücksichtigen, das bis zum 30. Juni 1965 galt93. Gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes 
unterliegt eine Verpflichtung, die sich nicht aus einem Rechtsgeschäft ergibt (d.h. auch aus einem Delikt), dem 
Recht des Staates, in dem das Ereignis eingetreten ist, das die Verpflichtung begründet. Da die Ereignisse im 
hier besprochenen Fall im Gebiet des damaligen vom deutschen Heer besetzten Polen eingetreten sind, ist 
folglich festzustellen, dass gerade die Bestimmungen des polnischen Rechtssystems für die Bewertung der 
Rechtsfolgen der deutschen Besatzung anwendbar sind. Es ist hinzuzufügen, dass das Gericht, da gemäß 
der in der Entscheidung des Obersten Gerichts vom 7. September 193994 angenommenen Auslegung dieser 
Vorschrift sowohl das Recht des Ortes der Handlung als auch das Recht des Ortes der Folgen als anwendbar 
betrachtet werden kann, das Recht anwenden sollte, das für den Geschädigten am günstigsten ist.

1939/1940 galt in Polen das Gesetzbuch der Schuldverhältnisse, das mit der Verordnung des Präsidenten der 
Republik vom 27. Oktober 1933 (GBl. Nr. 82, Pos. 598) beschlossen worden war und welches für die Bewertung 
der Verantwortung von Straftätern im Gebiet des damaligen Polens als anwendbar betrachtet werden sollte. 
Denn aufgrund der Bestimmung aus Art. XLIV des Gesetzes - Bestimmungen zur Einführung des Zivilgesetz-
buchs (GBl. 1964 Nr. 16, Pos. 94) wird angenommen, dass eine Verpflichtung aus einer unerlaubten Handlung 
dem zum Zeitpunkt der Begehung dieser Tat geltenden Recht unterliegt und nicht dem zum Zeitpunkt des 
Eintritts des Schadens geltenden Recht [s. das Urteil des Obersten Gerichts vom 2.6.1967, III PRN 38/67, NP 
1968, Nr. 2; Urteil des Obersten Gerichts vom 7.10.2004, IV CK 81/04, Legalis; Urteil des Obersten Gerichts 
vom 16.4.2009, I CSK 524/08, OSNC 2009, Nr. 4, Pos. 106; Urteil des Obersten Gerichts vom 27.5.2015, II 
CSK 488/14, Legalis; Urteil des Obersten Gerichts vom 17.2.2016, III CSK 105/15, Legalis; Urteil des Ober-
sten Gerichts vom 6.4.2017, IV CSK 362/16, Legalis; Beschluss des Obersten Gerichts(7) vom 19.5.2009, III 
CZP 139/08, OSNC 2009, Nr. 11, Pos. 144; Beschluss des Obersten Gerichts (PSIC) vom 31.3.2011, III CZP 
112/10, Bulletin des Obersten Gerichts 2011, Nr. 3, Pos. 12; Urteil des Obersten Gerichts vom 7.4.2011, IV 
CSK 278/10, Legalis; vom 12.10.2011, II CSK 34/11, Legalis; Urteil des Obersten Gerichts vom 19.1.2018, 
I CSK 164/17, Legalis; S. Słotwiński, Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio 
pokrzywdzonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ZN US 2014, Nr. 812, S. 225]. Folglich ist das zum Zeit-
punkt der Begehung der Tat geltende Recht entscheidend dafür, ob ein bestimmtes Ereignis eine unerlaubte 
Handlung ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit einer bestimmten Person die Verant-
wortung für diese Handlung angelastet werden kann und welcher Gestalt ihre Verantwortung sein soll.95

Die Delikthaftung war im Gesetzbuch der Schuldverhältnisse in Abschnitt IV namens „Unerlaubte Handlun-
gen“ geregelt. Durch die Bestimmung aus Art. 134 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse wurde der allge-
meine Grundsatz eingeführt, dass, wer schuldhaft einem anderen einen Schaden zugefügt hat, verpflichtet ist, 
diesen wiedergutzumachen. Gleichzeitig nahm der damalige Gesetzgeber in der Bestimmung aus Art. 136 
des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse an, dass für einen zugefügten Schaden nicht nur der haftet, der ihn 
unmittelbar verursacht hat, sondern auch der, der eine andere Person zur Zufügung des Schadens angestiftet 
hat oder ihr dabei behilflich war, und auch der, der sich bewusst den einer anderen Person zugefügten Schaden 
zunutze gemacht hat. Letztendlich war dem damaligen Gesetzgeber auch die Institution der Haftung für fre-

93 Aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes vom 12. November 1965 – Internationales Privatrecht (GBl. aus dem Jahr 1965 
Nr. 46, Pos. 290).

94 C III 1167/35, Sammlung der Rechtsprechung des Obersten Gerichts 1937, Nr. 9, Pos. 318, S. 782 ff.

95 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, 10. Auflage, War-
schau, Kommentar zur Vorschrift aus Art. XLIX, Nb 6.
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mde Schuld nicht unbekannt. Denn Art. 144 § 1 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse sah vor, dass derjeni-
ge, der einen anderen mit der Vornahme einer Handlung betraut, für den vom Schadensverursacher bei der 
Vornahme der ihm aufgetragenen Handlung entstandenen Schaden haftet, es sei denn, er kann beweisen, dass 
ihn bei der Auswahl kein Verschulden trifft. Darüber hinaus wurde in Art. 145 des Gesetzbuchs der Schul-
dverhältnisse bestimmt, dass, wer seinen Untergeordneten mit der Vornahme einer Handlung betraut, für 
einen Schaden haftet, dessen er sich bei der Ausübung der ihm aufgetragenen Handlung schuldig gemacht hat.

Es scheint, dass man die vorgenannten Bestimmungen des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse als Rechtsgrun-
dlage für die rechtliche Verantwortung des deutschen Staates für die Folgen der widerrechtlichen Handlungen 
der SS-Soldaten und des paramilitären Selbstschutzes heranziehen kann. Die Handlungen dieser Funktionäre 
sind nicht als Exzess, sondern als die Ausführung der von den höchsten Stellen des damaligen Dritten Reichs 
gegebenen Befehle zu bewerten. Somit waren die Machthaber des Dritten Reichs nicht nur Hetzer, die von den 
verbrecherischen Taten der SS-Funktionäre und der deutschen Minderheit profitierten. Die Rechtswidrigkeit 
dieser Handlungen sollte ebenfalls unstrittig sein, da die gegen die polnische Zivilbevölkerung durchgeführte 
Aktion beispielsweise gegen eine Reihe von Bestimmungen des Haager Abkommens betreffend die Gesetze 
und Gebräuche des Landkriegs (IV) vom 18. Oktober 1907 verstieß. Folglich verstießen die von deutschen 
SS-Funktionären begangenen Verbrechen nicht nur gegen die grundlegenden Menschenrechte, sondern auch 
offenkundig gegen internationales Recht.

Gemäß Art. 157 § 1 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse war der Täter eines Delikts verpflichtet, Schadens-
ersatz für den Verlust, den der Geschädigte davongetragen hatte, sowie für die Gewinne, die er hätte erwarten 
können, wenn ihm der Schaden nicht zugefügt worden wäre, zu zahlen. Darüber hinaus eröffnete die damalige 
Vorschrift aus Art. 157 § 3 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse dem Geschädigten unabhängig vom Ver-
mögensschaden die Möglichkeit, Schadensersatz für den immateriellen Schaden geltend zu machen, sofern 
das Gesetz (Gesetzbuch der Schuldverhältnisse) dies vorsah. Somit scheint der Umfang der Haftung des Täters 
eines Delikts aus den damaligen Vorschriften den heute geltenden Bestimmungen sehr nahezukommen. Die 
Haftung umfasste sowohl einen Verlust, also jegliche aufgrund der Handlung oder Unterlassung des Täters 
verursachten Vermögensschäden (damnum emergens), als auch entgangenen Gewinn (lucrum cessans), also 
den Gewinn, den der Geschädigte erzielt hätte, wenn es nicht zu der Handlung oder Unterlassung gekommen 
wäre. Der Täter eines Delikts musste auch damit rechnen, Schadensersatz für den Schaden (immateriellen 
Schaden) zahlen zu müssen.

Offensichtlich waren die Handlungen der SS-Funktionäre in der hier besprochenen Situation gegen das Leben 
und die Gesundheit ihrer Opfer gerichtet. Die Folge ihrer Handlungen war in der Regel der Tod der Personen, 
gegen die die Repressalien gerichtet waren. In Art. 162 § 1 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse war bes-
timmt, dass der Täter eines Delikts im Fall des Todes des Geschädigten infolge einer Körperverletzung oder 
Gesundheitsschädigung verpflichtet war, die Kosten für die Behandlung oder das Begräbnis des Betroffenen 
zu bezahlen. Den Personen gegenüber, zu deren Unterhalt der Verstorbene kraft Gesetzes verpflichtet war 
und die er tatsächlich unterhielt, war der Täter des Delikts wiederum verpflichtet, die entgangenen Gewinne 
durch die Auszahlung einer Rente, die entsprechend den Bedürfnissen des Geschädigten, den Einkünften 
und der anzunehmenden Lebensdauer des Verstorbenen und der anzunehmenden Dauer des Rechtes auf 
Unterhalt berechnet wurde, zu ersetzen. Darüber hinaus konnten Verwandte, Verschwägerte, Mündel und 
andere nahestehende Personen, denen der Verstorbene freiwillig und konstant Unterhaltsleistungen gewährte, 
die Zuerkennung einer solchen Rente geltend machen, sofern sich aus den Umständen, insbesondere aus 
einem Vergleich des Vermögensstands des Geschädigten und des Schadensersatzpflichtigen ergab, dass die 

Entschädigung angemessen ist.

Berücksichtigt man, dass sehr viel Zeit vergangen ist, scheinen die in Art. 167 des Gesetzbuchs der Schul-
dverhältnisse vorgesehenen Ansprüche heute nicht mehr realisierbar zu sein. Denn man kann schwerlich 
behaupten, dass noch Personen leben, die mit irgendeinem Opfer der Massaker in Piaśnica in einer in dieser 
Vorschrift genannten Beziehung stehen und dass es gleichzeitig angesichts ihrer Lage immer noch erforderlich 
ist, ihnen die Unterhaltsleistungen zu gewähren, derer sie beraubt wurden. Diesbezüglich zu erwägen bleibt 
die Möglichkeit der Anwendung der Vorschrift aus Art. 165 § 1 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse, nach 
der das Gericht im Fall einer Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung, einer Straftat gegen das Leben 
oder die Freiheit oder einer Verunglimpfung dem Geschädigten oder einer von ihm benannten Einrichtung 
eine angemessene Geldsumme als Entschädigung für das erlittene körperliche Leiden oder den immateriellen 
Verlust zusprechen konnte. Ähnliches sah der Gesetzgeber in Art. 166 des Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse 
vor, in dem er bestimmte, dass das Gericht im Fall des Todes des Geschädigten infolge einer Körperverletzu-
ng oder Gesundheitsschädigung den nächsten Familienmitgliedern des Verstorbenen oder einer von ihnen 
bestimmten Einrichtung eine entsprechende Geldsumme zur Wiedergutmachung des von ihnen erlittenen 
immateriellen Schadens zuerkennen konnte.

Schlussendlich ist darauf hinzuweisen, dass die vorgenannten Ansprüche - wie alle Vermögensansprüche - der 
Verjährung unterliegen. Gemäß der in den Jahren 1939/1940 geltenden Bestimmung aus Art. 283 des Gesetz-
buchs der Schuldverhältnisse verjährten Ansprüche auf Ersatz eines durch eine unerlaubte Handlung verur-
sachten Schadens nach Ablauf von drei Jahren ab dem Tag, an dem der Geschädigte vom Schaden und von der 
zum Ersatz verpflichteten Person erfahren hat, spätestens jedoch nach zwanzig Jahren ab dem Tag der Bege-
hung der den Schaden verursachenden Tat. Ebenso für schwere Delikte, d.h. Verbrechen oder Vergehen, sah 
der Gesetzgeber eine zwanzigjährige Verjährungsfrist vor, die mit dem Tag der Begehung der Straftat begann.

Dies bedeutet, dass bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die in Piaśnica begangenen 
Verbrechen gegenüber der BRD mit der Einrede der Verjährung zu rechnen ist. Es scheint jedoch, dass man 
sich in einem solchen Fall auf den „Stillstand der Rechtspflege“ berufen kann, von dem in Art. 277 Pkt. 4 des 
Gesetzbuchs der Schuldverhältnisse die Rede ist, und zwar gerade wegen der Geltung des Grundsatzes der 
Staatenimmunität, aufgrund derer es den Nachkommen der Opfer der Massaker von Piaśnica unmöglich ist, 
die ihnen daraus resultierenden zustehenden Ansprüche gegen die BRD vor polnischen Gerichten geltend zu 
machen. Insbesondere, da die Haftung des deutschen Staates für während des Zweiten Weltkriegs im Ausland 
durchgeführte Militäraktionen gemäß der Rechtsprechungspraxis des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe aus-
geschlossen wurde. Denn wie die deutschen Richter in ihrem Urteil vom 26. Juni 2003 bezüglich des Falls Di-
stomo erklärten, haben die Nachkommen der Opfer der Niederschlagung dieses griechischen Dorfes keinerlei 
Anspruch auf Schadensersatz, da die Opfer zum Zeitpunkt der Begehung dieses Verbrechens nicht durch das 
Völkerrecht geschützt waren, und das damals geltende deutsche Bürgerliche Gesetzbuch sowie die Weimarer 
Verfassung keinerlei Haftung des deutschen Staates für derartige Taten vorsahen96.

***

Die Einordnung der zivilrechtlichen Haftung des deutschen Staates für während des Zweiten Weltkriegs began-
gene Verbrechen ist eine sehr komplexe Rechtsfrage, da die Auswirkungen des beträchtlichen Zeitablaufs und 

96 E. Engle, „Private Law Remedies for Extraterritorial Human Rights Violations” S.179, Bremen 2006
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der Entstehung eines grenzüberschreitenden Strangs bedacht werden müssen. Die entscheidende Frage ist mit 
der Existenz der Staatenimmunität im Völkerrecht verbunden, die ein Prozesshindernis für die Durchführung 
eines Verfahrens gegen einen ausländischen Staat vor einem polnischen Gericht darstellt. Wie das Beispiel 
der Fälle Distomo und Luigi Ferrini aufzeigt, stoßen die unternommenen Versuche der Auslegung des Gr-
undsatzes der Staatenimmunität dahingehend, dass er nicht auf die Folgen der Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte durch staatliche Funktionäre anwendbar ist, in der Rechtsprechung der zwischenstaatlichen 
Gerichtshöfe nach wie vor auf Widerstand. Nichtsdestoweniger sind es gerade die Staaten, die letztendlich 
den Inhalt des Völkergewohnheitsrechts bestimmen. Es ist folglich damit zu rechnen, dass die Tendenz zur 
Umsetzung der Forderung nach einer Stärkung der Einzelperson im Völkerrecht breitere Anerkennung finden 
wird. Insbesondere sollte die aktuelle weltweite durch den russischen Angriff auf die Ukraine bedingte Lage, 
darunter die auftauchenden Informationen über von russischen Streitkräften an der Zivilbevölkerung began-
gene Verbrechen, zur Diskussion über die Notwendigkeit anstoßen, den Schutz der Menschenrechte zu erweit-
ern, und die zivilrechtliche Haftung des Staates für die verbrecherischen Akte seiner Funktionäre begründen. 

Opfer der Massaker in den Wäldern von Piaśnica in den Jahren 
1939/1940: Alicja Jadwiga Kotowska und Leon Najman-Mirza 
Kryczyński

Marta Ansilewska-Lehnsdtaedt

Die Massenhinrichtungen in Piaśnica begannen Ende Oktober 1939 und wurden höchstwahrscheinlich bis 
Anfang April 1940 fortgeführt. In dieser Zeit ermordeten Angehörige der SS, Gestapo und des paramil-
itärischen Selbstschutzes mit Beteiligung der Wehrmacht, der Gendarmerie und anderer Polizeieinheiten in 
den Wäldern von Piaśnica mehr als 12.000 Menschen97. Unter den Opfern lassen sich mehrere Gruppen un-
terscheiden: Ein Teil der Opfer stammt aus Pommerellen, hier handelt es sich insbesondere um Vertreter98 der 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Elite (Polen und Kaschuben) sowie um eine kleine Gruppe von 
Juden. Ein anderer Teil der in den Wäldern von Piaśnica Ermordeten stammt aus dem Deutschen Reich. Unter 
ihnen gab es sowohl deutsche Staatsbürger, hier vornehmlich NS-Gegner und Patienten aus Einrichtungen für 
psychisch Kranke, als auch Polen und Tschechen, die vor Kriegsausbruch im Gebiet des Dritten Reichs gelebt 
und sich der Germanisierung widersetzt hatten.

Im folgenden Beitrag möchte ich zuerst verschiedene Opfergruppen des Massakers von Piaśnica und die Erin-
nerung an sie darstellen. Im Anschluss beschäftige ich mich mit zwei ausgewählten Opfer der Erschießungen 
– nämlich mit Alicja Jadwiga Kotowska und Leon Najman-Mirza Kryczyński. Ich habe mich für die Ordens-
schwester Kotowska entschieden, weil ihr seit den 1990-er Jahren verschiedene Erinnerungs- und Ehrun-
sinitiativen gewidmet sind und sie heutzutage zu bekanntesten Opfer der Massaker zählt.99 So ist ihr in der 

97 Der deutsche Historiker Andrej Angrick spricht von 10000 Opfern, Vgl. Andrej Angrick: „Aktion 1005“. Spurenbeseitigung 
von NS-Massenverbrechen 1942-45, Göttingen 2018, S. 1067.

98 Ich beziehe mich in diesem Beitrag sowohl auf Männer wie auf Frauen.

99  Eine katholische Grundschule in Wejherowo und eine in Warschau sind nach Kotowska benannt. Vgl. Szkoła Podstawowa 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie http://szkolazmartwychwstanek.
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Friedhof-Gedenkstätte Piaśnica seit 1999, also dem Jahr von Kotowskas Seligsprechung durch Papst Johannes 
Paul II, ein symbolisches Grab gewidmet. Auch für Leon Najman-Mirza Kryczyński steht seit 2016 in der 
Friedhof-Gedenkstätte Piaśnica ein Obelisk. Kryczyński ist insofern eine interessante Figur, als er kein „typ-
ischer“ polnischer Katholik und dementsprechend „stellvertretend“ für die Mehrheit der polnischen Opfer 
des Massakers von Piaśnica war, sondern ein polnischer Tatar muslimischen Glaubens.

Die Wälder von Piaśnica als Erschießungsort unterschiedlicher Opfergruppen

Unter den bekanntesten Opfern der Massaker in den Wäldern von Piaśnica ragen Vertreter der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Elite von Pommerellen heraus, nicht zuletzt, weil die Leichen dieser Per-
sonengruppe am besten identifizierbar waren. Dabei handelte es sich um Vertreter aller Gesellschaftsschicht-
en, die sich in der Zwischenkriegszeit in Politik, Gesellschaft, Bildung, Kultur, Religion und Sport engagiert 
hatten. Zu den Opfern gehörten Mitglieder politischer Parteien und Vereine zur Verbreitung des Polentums, 
Kaufleute, Unternehmer, Grundbesitzer, Geistige, höhere Beamte, Lehrer und Ärzte. Sie wurden im Herbst 
1939 von den Besatzern verhaftet und daraufhin in den Gefängnissen in Wejherowo (deutsch Neustadt in 
Westpreußen), Puck (deutsch Putzig), Danzig, Kartuzy (deutsch Karthaus) und Kościerzyna (deutsch Ber-
ent) sowie den Zivilgefangenenlagern in Danzig-Neufahrwasser und Gdynia (deutsch Gdingen)-Grabówek 
festgehalten. Diese ca. 2.000 politischen Gefangenen waren die ersten Opfer der Massenhinrichtungen, die 
hauptsächlich durch Erschießung erfolgten. Unter ihnen befanden sich sowohl Alicja Jadwiga Kotowska als 
auch Leon Najman-Mirza Kryczyński.

Wahrscheinlich endeten die Hinrichtungen der Einwohner von Pommerellen Anfang Dezember 1939. In den 
Folgemonaten bis zum Frühjahr 1940 wurden in den Wäldern von Piaśnica Personen ermordet, die aus den 
Gebieten des Dritten Reichs dorthin deportiert wurden. Zu ihnen gehörten Patienten aus Einrichtungen für 
psychisch Kranke u.a. in Lauenburg in Pommern, Stralsund, Treptow und Ueckermünde, die im Rahmen der 
Aktion T4, die Ende 1939 im Gebiet des Dritten Reichs und in den besetzten polnischen Gebieten begonnen 
hatte, ermordet wurden.100 In den Wäldern von Piaśnica wurden ebenso Personen aus dem Dritten Reich er-
mordet, die aufgrund ihrer gegen die NS-Ideologie gerichteten Ansichten verhaftet worden waren. Einige der 
in Piaśnica getöteten Deutschen waren zuvor aus Konzentrationslagern entlassen worden. Anhand der im Jahr 
1948 vor dem Obersten Nationalen Tribunal in Danzig in dem Prozess gegen Albert Forster getätigten Auss-
agen polnischer Eisenbahner, die 1939/40 am Bahnhof in Wejherowo beschäftigt waren, wurde ermittelt, dass 
diese Personen in Zügen zum Bahnhof in Wejherowo transportiert und – ähnlich wie die psychisch Kranken 
– von der Rampe aus mit Bussen und Lastkraftwagen zum Hinrichtungsort transportiert wurden. Den Opfern 

pl/ und https://szarotka.edu.pl/?page_id=1180 2019 gab das Museum Stutthof eine Publikation über Alicja Jadwiga Ko-
towska heraus. Die Publikation hat als Zielgruppe Jugendliche. Darin erzählt eine fiktive Schülerin Kotowskas über deren 
Leben und Patriotismus kurz vor Kriegsausbruch. Ferner werden dort die Besetzung Pommerellens durch die Wehrmacht 
im September 1939 und anschließende gegen die Polen gerichtete Maßnahmen der Besatzer dargestellt. Auch Kotowskas 
Verhaftung im Oktober 1939 und ihre Erschießung einen Monat später sind ausführlich dargestellt. Abschließend besucht 
die Erzählerin zusammen mit anderen ehemaligen Schülerinnen von Kotowska 1946 die Wälder von Piaśnica - den Ort 
von deren Erschießung und gedenkt ihrer. Vgl. Eugenia Drawz: Alicja Kotowska, Nasza Siostra Dyrektor, Wejherowo 2019. 
Auch in der Publikation in Form eines Comics, die von Museum Stutthof 2016 herausgegeben wurde, wird die Verhaftung 
und Erschießung Kotowskas ausführlich behandelt, Vgl. Tomasz Mering: Las Piaśnicki. Fabularyzowany komiks historyczny, 
Wejherowo 2016. 

100 Vgl. Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, S. 229.

wurde gesagt, dass sie in ein Arbeitslager in Krokowa gebracht würden. Eine weitere Opfergruppe waren Polen 
und Tschechen, die vor dem Krieg im Gebiet des Dritten Reichs gelebt und sich der Germanisierung wider-
setzt hatten. Unter den aus dem Dritten Reich deportierten Opfern bildeten polnische Arbeiterfamilien die 
Mehrheit, die in der Zwischenkriegszeit zur Erwerbszwecken von Polen nach Deutschland emigriert waren. 
Oft wurden ganze Familien, einschließlich Kinder, ermordet.101 

Trotz der Tatsache, dass in den Wäldern von Piaśnica mindestens 12.000 Personen getötet wurden und die 
Mehrheit der Opfer Einwohner des Dritten Reichs waren (wie erwähnt nicht nur Deutsche, sondern auch dort 
lebende Polen und Tschechen), ist Piaśnica in Deutschland als Hinrichtungsort unbekannt. Und nicht nur 
einem breiten Rezipientenkreis – auch für Historiker ist es eine Art Terra incognita. Die Gründe dafür sind 
u.a. in der Tatsache zu suchen, dass keinerlei zeitgenössische deutsche Dokumente im Zusammenhang mit der 
Organisation der Massaker von Piaśnica erhalten geblieben sind. Nachdem im Frühjahr 1940 die Massenmor-
de in Piaśnica geendet hatten, gingen die Organisatoren und Täter dazu über, den Hinrichtungsort durch das 
Anpflanzen von Büschen und Bäumen zu verbergen. Der Ort des Verbrechens wurde in den Folgejahren der 
besonderen Kontrolle der örtlichen Behörden und Polizei unterstellt. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1944 begannen die Besatzer aufgrund der für das Dritte Reich ungünsti-
gen Entwicklungen an der Ostfront, die Spuren der Massaker zu verwischen.102 Dazu brachten sie im August 
1944 Häftlinge aus dem KZ Stutthof nach Piaśnica. Sie wurden gezwungen, die Massengräber zu öffnen, die 
Leichen herauszuholen und dann zu verbrennen. Als diese Arbeiten im September 1944 abgeschlossen waren, 
ermordeten die Deutschen diese Häftlinge und verbrannten ihre Körper.103 Die Evidenz der Massaker „ver-
schwand“. Daher bereitet die Bestimmung des Ausmaßes und der Umstände der in den Wäldern von Piaśnica 
begangenen Massenhinrichtungen zahlreiche Schwierigkeiten. Nach wie vor sind die meisten Namen und 
sogar die annähernde Anzahl der Ermordeten sowie die Anzahl der Massengräber unbekannt. Durch die nach 
dem Krieg durchgeführten Ermittlungen und wissenschaftlichen Untersuchungen konnten lediglich wenige 
Hundert Opfer der Massaker von Piaśnica identifiziert werden. Relativ viele Daten konnten über die dort 
ermordeten politischen Gefangenen aus Pommerellen erlangt werden.104 

Es ist – sogar für einen deutschen Historiker – eine ziemliche Herausforderung, deutschsprachige Informa-
tionen zu den Massakern in Piaśnica zu finden. Die einzige historische Publikation, d.h. Bojarskas: „Piaśni-
ca: Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu” [Piasnitz. Ort des 
Martyriums und des Gedenkens. Aus den Forschungen über die Naziverbrechen in Westpreußen] ist in der 
Staatsbibliothek zu Berlin nicht verfügbar. Mehr Publikationen existieren in der Bayrischen Staatsbibliothek, 
aber auch hier habe ich keinerlei deutschsprachige Monografien über die Massaker in Piaśnica gefunden. 

Es bleibt das Internet. Auch hier gibt es kaum deutschsprachige Informationen über Piaśnica, sieht man ein-
mal von einer hochspezialisierten Datenbank zu Strafverfahren wegen NS-Verbrechen ab, in der das Urteil ge-

101 Vgl. Monika Tomkiewicz, in: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 
2017, S. 5.

102 Vgl. Andrej Angrick: „Aktion 1005“. Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942-45, Göttingen 2018, S. 1084.

103 Vgl. Monika Tomkiewicz, in: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 
2017, S. 7.

104 Vgl. Vgl. Monika Tomkiewicz, in: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejhe-
rowo 2017, S. 8.
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gen den Kommandanten der Taten in Piaśnica, Kurt Eimann, abgedruckt ist – wobei in diesem Verfahren nur 
die Morde an Anstaltsinsassen verhandelt wurden.105 Auf der deutschen Wikipedia-Seite ist zu lesen: „Unter 
den Opfern befanden sich neben Angehörigen der polnischen und kaschubischen Intelligenz auch Patienten 
deutscher und polnischer Psychiatriekliniken sowie Deportierte aus dem Reichsgebiet.”106 Auf der deutschen 
Wikipedia-Seite werden nur vier Opfer der Massaker von Piaśnica namentlich genannt: die am 11. Novem-
ber 1939 im Rahmen der Intelligenzaktion ermordeten polnischen Geistlichen Walter Hoeft107 und Edmund 
Wohlfeil, darüber hinaus Leon Kryczyński (von dem im folgenden Teil dieses Beitrags die Rede sein wird) und 
der im Rahmen der Aktion T4 in Piaśnica ermordete Serienmörder Ludwig Tressnow108.

Abgesehen davon ist die einzige Seite, auf der man etwas über das Massaker von Piaśnica erfahren kann, die 
des Gedenkstättenportals zu Orten der Erinnerung in Europa109. Dort ist u.a. zu lesen, dass in den Wäldern 
von Piaśnica zwischen 10.000 und 13.000 Menschen ermordet wurden, darunter ca. 400 Kinder. Auf der Seite 
wird auch die Zahl von ca. 1200 Psychiatriepatienten angegeben, die in Piaśnica ermordet wurden110; mit dem 
Vorbehalt, dass die tatsächliche Zahl dieser Opfer höher liegen könnte. Da Bürger des Dritten Reichs in Piaśni-
ca umgekommen sind, denke ich nicht, dass die zeitgenössischen Deutschen sich deshalb nicht für Piaśnica 
interessieren, weil es sich vermeintlich ausschließlich um einen Ort des Martyriums der Polen handelt. 

Interessanterweise ist auf der Seite des Gedenkstättenportals zu Orten der Erinnerung in Europa die Informa-
tion zu finden, dass Polen und Kaschuben zu den ersten Opfern der Erschießungen gehörten, auf der offiziel-
len Seite des sich noch im Bau befindenden Piasnitzer Museums in Wejherowo (Muzeum Piaśnickie w Wejhe-
rowie) wird hingegen angegeben, dass „in Piasnitz [...] Vertreter der polnischen politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Elite aus Pommerellen ermordet [wurden]“, wobei die Kaschuben nicht erwähnt werden. 
Indes schätzt der polnische Historiker Piotr M. Majewski111, dass in den Wäldern von Piaśnica ca. 2.000 Ka-
schuben ermordet wurden. Auf der Seite des Museums findet man zudem keine Information darüber, dass 
auch Juden zu den Opfern zählten. Zwar ist die Anzahl der dort ermordeten Juden eher gering112, dennoch 
sind sie nicht zu vernachlässigen. So stehen also auf der einen Seite historische Forschungsarbeiten, die die 
Vielschichtigkeit der regionalen Geschichte und die heterogene Herkunft der Opfer von Piaśnica aufarbeiten. 

105 Justiz und NS-Verbrechen. Die ost- und westdeutschen Gerichtsentscheidungen wegen nationalsozialistischer
Tötungsverbrechen seit 1945, hrsg. von Christiaan Rüter/Dick de Mildt, Bd. 31: 1968-1969, Nr. 696, S. 385-406; Urteil des 
Landgerichts Hannover, 2 Ks 2/67, 20.12.1968, online unter: https://junsv.nl/westdeutsche-gerichtsentscheidungen.

106 „Unter den Opfern befanden sich neben Angehörigen der polnischen und kaschubischen Intelligenz auch Patienten 
deutscher und polnischer Psychiatriekliniken sowie Deportierte aus dem Reichsgebiet“

107 Seine Biografie findet man auch auf der Seite des Muzeum Piaśnickie, Vgl. https://muzeumpiasnickie.pl/news/197-ks-
jozef-walter-hoeft-1906-1939

108 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Tessnow

109 Vgl. https://www.memorialmuseums.org/denkmaeler/view/1465/Denkmal-f%C3%BCr-die-Ermordeten-in-Piasnitz

110 Auch Monika Tomkiewicz gibt diese Zahl an in Anlehnung ans Staatsarchiv Nürnberg, sygn. N. Prozess, B 132/Fall; Zen-
tralle Stelle der Landesjustizverwaltungen Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg, sygn. 203 AR-Z 73/59. Vgl. Monika Tom-
kiewicz, in: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 2017, S 7.

111 Vgl. Thomas Grasberger: Der Totenwald in: Die Zeit, 20.1.2011.

112 Es handelt sich höchstens um wenige Hundert Personen. Monika Tomkiewicz gibt an, dass im November und Dezember 
1939 etwa 2000 Polen und Juden aus Danzig, Gdingen, Wejherowo, Puck, Kartuzy in Piaśnica erschossen wurden. Vgl. Mo-
nika Tomkiewicz, in: Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 2017, S. 5.

Das dem Konzept des Museums zugrundeliegende Narrativ konzentriert sich indes auf die polnischen Opfer 
der Intelligenzaktion.113

Die Wälder von Piaśnica als Erinnerungsort

Das Gelände in den Wäldern von Piaśnica, wo 1939/40 die Massenerschießungen stattfanden, wird oft als 
„Kaszubska Golgota“ („Kaschubisches Golgata“) bezeichnet. Heute befindet sich dort eine Friedhof-Gedenk-
stätte für die dort Ermordeten. Auf der Friedhof-Gedenkstätte gibt es insgesamt 26 Massengräber, die auf dem 
Gelände im Oktober 1946 von einer Sonderuntersuchungskommission gefunden und exhumiert wurden. 
Darunter gibt es zwei symbolische Gräber – für die Nonne Alicja Jadwiga Kotowska und für die in Piaśnica 
ermordeten ca. 50 polnischen, katholischen Geistlichen. Des Weiteren gibt es auf dem Gelände eine Kapelle 
sowie zahlreiche Denkmäler. Neben dem unspezifisch gehaltenen Hauptdenkmal aus Zeiten der Volksrepub-
lik (Pomnik główny) mit einer 2004 von den Bewohnern Wejherowos hinzugefügten Erinnerungstafel für alle 
Opfer des Massakers, gibt es auch Denkmäler für ausgewählte Opfergruppen, wie für die in Piaśnica ermor-
deten Förster aus Pommerellen oder für die dort ermordeten Kinder. Darüber hinaus findet man Denkmäler 
für Einzelpersonen – wie für Leon Najman-Mirza Kryczyński oder den Piasnitzer Förster Roman Kuniewski. 
Ferner wurden in der Friedhof-Gedenkstätte zwei Stellen markiert, wo die Leichen der dort 1939/40 Erschos-
senen 1942/43 verbrannt wurden. 

Unweit des Ortes des Massakers, in Wejherowo entsteht seit 2015 ein Museum – Muzeum Piaśnickie, eine 
Filiale der KZ-Gedenkstätte Stutthof.114 Weil in der Friedhof-Gedenkstätte Opfern aus dem Deutschen Reich 
(NS-Gegner, psychisch Kranke, sowie Polen und Tschechien aus dem Reich) nicht explizit gedacht wird, ist 
zu hoffen, dass diese Opfer im neu errichteten Muzeum Piaśnickie entsprechende Beachtung finden. Auch die 
Erinnerung an jüdische Opfer des Massakers ist eher marginal und taucht eigentlich nur im Zusammenhang 
mit der Person der Nonne Alicja Jadwiga Kotowska auf, die angeblich zusammen mit einer Gruppe jüdischer 
Kinder im November 1939 mit einem Lastwagen vom Gefängnis in Wejherowo zum Erschießungsort in 
Piaśnica gebracht und dort ermordet wurde.115

Die Toten aus dem Deutschen Reich sind im Gegensatz zu denjenigen aus Pommerellen in der Fried-
hof-Gedenkstätte u.a. deswegen unterrepräsentiert, weil sich die Erinnerungs- und Ehrungsinitiativen von 
Anfang an auf die lokalen Opfer begrenzten. Bereits im August 1945 organisierten der Polski Związek Zach-
odni (Polnischer Westverband) und der Stadtrat von Wejherowo die erste Wallfahrt nach Piaśnica, an der 
etwa 30.000 Personen teilnahmen. Die nächste große Kundgebung in den Wäldern von Piaśnica, an der viele 
Tausende Polen teilnahmen, fand im September 1946 statt. Im August 1947 wurden die ersten Massengräber 
eingefasst, was Anlass für eine weitere patriotische Demonstration am Ort der Hinrichtungen gab.116

In der Volksrepublik Polen stießen die Forschungsarbeiten und das Gedenken an die Verbrechen in den Wäl-

113 Vgl. hierzu den Konferenzbericht auf https://www.dhi.waw.pl/aktuelle-meldungen/detail/news/pommern-im-herbst-1939.
html.

114 Vgl. https://muzeumpiasnickie.pl/informacje-o-muzeum

115 Vgl. Elżbieta Maria Grot: Ludobójstwo w Piaśnicy z uwzględnieniem losów mieszkańców powiatu wejherowskiego, in: 
Stanisław Janke (Hrsg.): Piaśnica oskarża, Wejherowo 2009, S. 43.

116 Vgl. Barbara Bojarska: Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, 
Wejherowo 2009, S. 83f.
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dern von Piaśnica und an deren Opfer auf Hindernisse seitens der staatlicher Seite mit dem Ergebnis, dass 
erst im September 1955 vor Ort ein Denkmal für die Opfer der Erschießungen enthüllt wurde. Das Denk-
mal wurde auf Initiative der örtlichen Gemeinde und des Polnischen Westverbandes errichtet.117 Gleichzeitig 
wurden zahlreiche Massengräber markiert und saniert. In den frühen 1990-er Jahren wurden Renovierung-
sarbeiten durchgeführt und 1992/1993 unter anderem ein überdachter Feldaltar und ein Denkmal für die 
ermordeten Kinder errichtet. 1999 folgten kleine Denkmäler für die Nonne Alicja Kotowska und die ermorde-
ten Jesuiten aus Gdingen. Im Oktober 2010 entstand an Stelle der alten Kapelle auf Initiative des katholischen 
Vereins Rodzina Piaśnicka (Piasnitzer Familie) und des Priesters Daniel Nowak aus Wejherowo eine neue 
Kapelle, die gleichzeitig als Denkmal dient.118

Das Gelände wurde zunächst vom Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (Bürger-
komitee zum Schutz der Denkmäler des Kampfes und Martyriums) betreut. Nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus 1989 wurde das Gedenken an die Morde in Piaśnica und seine Opfer zum Teil von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen übernommen: dem 1989 gegründeten Społeczny Komitet Opieki nad Mogiła-
mi Piaśnicy (Sozialkomitee für die Pflege der Piaśnica-Gräber) und dem 1996 gegründeten Verein Rodzina 
Piaśnicka der König Christi-Pfarrei in Wejherowo.119 Die Friedhof-Gedenkstätte ist heute Teil des staatlichen 
Forstbezirkes Wejherowo.120 Neben diesem sind an der Pflege der Gedenkstätte auch das Gemeindeamt 
Wejherowo und andere pommersche Bildungseinrichtungen und Institutionen beteiligt. Um die einzelnen 
Gräber und Denkmäler auf dem Gelände kümmern sich verschiedene Institutionen, Organisationen und sog-
ar lokale private Unternehmen. Heutzutage finden Gedenkfeiern an die Opfer der Massenerschießungen von 
Piaśnica zweimal jährlich statt: im April und im Oktober. Am letzten Sonntag im Oktober gibt es auf dem 
Gelände einen feierlichen Gottesdienst sowie eine patriotische Kundgebung. Die Feierlichkeiten werden von 
der König-Christi-Pfarrei in Wejherowo organisiert.121

Alicja Jadwiga Kotowska und Leon Najman-Mirza Kryczyński Polnische Opfer des Massakers

Weil das Engagement der König-Christi-Pfarrei in Wejherowo und des dort angesiedelten katholischen Vereins 
Rodzina Piaśnicka seit vielen Jahren von großer Bedeutung für den Ort des Massenmordes sind, verwundert 
es nicht, dass die Erinnerung an die katholischen Opfer des Massakers und speziell an die dort ermordeten 
Repräsentanten der katholischen Kirche besonders ausgeprägt ist. Das trifft u.a. auf die Ordensschwester Alija 
Jadwiga Kotowska zu. Seit 2016 bildet der Friedhof-Gedenkstätte zusammen mit der König-Christi-Kirche in 

117 Vgl. Muzeum Stutthof w Sztutowie (Hrsg.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, S. 13.

118 Muzeum Stutthof w Sztutowie (Hrsg.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, S. 55f.

119 Vgl. Elżbieta Grot: Piaśnica. Pomorskie miejsce męczeństwa i pamięci narodowej, in: Przeszłość i pamięć. Biuletyn Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 4 (17), S. 54-64, Warszawa 2000.

120 Vgl. Muzeum Stutthof w Sztutowie (Hrsg.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, S. 49f.

121 Vgl. Barbara Bojarska: Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu. 
Wejherowo 2009, S. 84.

Wejherowo das „Heiligtum der seligen Alicja Kotowska und Gefährten“.122 In der Friedhof-Gedenkstätte, wo 
bereits am Eingang an prominenter Stelle ein Foto Kotowskas zu sehen ist, erinnert das Grab Nr. 7 an sie. Weil 
ihr Leichnam nie gefunden wurde, gilt es als ihr symbolisches Grab, da an dieser Stelle bei der Exhumierung 
1946 ein Rosenkranz ausgegraben wurde, ähnlich dem, den Kotowska am Gürtel trug.123 Neben dem Grab 
befindet sich seit 1999 ein Denkmal von Andrzej Arendt, das eine kniende Nonne (Kotowska) darstellt. 

Alicja Jadwiga Kotowska wurde als Maria Jadwiga Kotowska am 20. November 1899 in Warschau geboren. Sie 
war die Tochter von Zofia und Jan Kotowski. Bereits 1918 meldete sich Kotowska während ihres Medizinstudi-
ums an der Universität Warschau als Freiwillige für die Armee und wirkte als Sanitäterin des Polnischen Roten 
Kreuzes. 1932 erhielt sie für ihr Engagement und ihre Tapferkeit den Orden Polonia Restituta. 1922 trat sie ins 
Kloster der Resurrektionisten in Wejherowo ein und nahm den Ordensnamen Alicja an. 1929 verteidigte Ko-
towska ihre Magisterarbeit in Chemie und wurde Lehrerin. Seit 1934 war sie Direktorin an der Klosterschule 
in Wejherowo. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stellte die Nonne die Gestapo am 24. Oktober 1939 
unter Arrest. Am 11. November 1939 wurde sie, zusammen mit zahlreichen anderen Geistlichen und Ang-
hörigen der polnischen Intelligenz aus der Region Pommerellen, in den Wäldern von Piaśnica erschossen.124 
Papst Johannes Paul II. sprach Kotowska am 13. Juni 1999 zusammen mit 107 weiteren polnischen Märtyrern 
des deutschen Besatzungsregimes selig. 

Leon Najman-Mirza Kryczyński ist ein Beispiel dafür, dass in der Friedhof-Gedenkstätte Piaśnica nicht nur 
ethnischen, katholischen Polen gedacht wird: Kryczyński war ein polnischer Tatar. Die polnischen Tataren, 
auch bekannt als polnisch-litauische Tataren oder Lipka-Tataren125, sind eine ethnische Gruppe, die sich auf 
dem Gebiet des ehemaligen Polen-Litauens ansiedelten. Die Tataren, die hauptsächlich von der Krim und aus 
der sog. Goldenen Horde, also einem historischen mongolischen Staat stammten, siedelten sich ab Ende des 
14. Jahrhunderts im Großfürstentum Litauen (gegenwärtig das Gebiet Litauens) an, ab dem 17. Jahrhundert 
ebenso in den Gebieten der heutigen Ukraine (in Wolhynien und Podolien) sowie in der Suwalszczyzna in 
Nordostpolen an. Durch die Privilegien, die die Hospodar-Tataren, also die aus der Aristokratie stammenden 
Tataren, erhielten, konnten sie eine gewisse Autonomie bewahren und den Islam als Religion beibehalten. 
Die tatarischen Stämme erhielten von den Königen Polens im Gegenzug für ihren Dienst in der Armee Wap-
pen und Ländereien. Über die Jahrhunderte hat sich ein Teil der Tataren polonisiert, andere Tataren hinge-
gen haben ihre konfessionelle Besonderheit (den Islam), ihre Traditionen und Bräuche beibehalten. In der 
Zwischenkriegszeit lebten ca. 5.500 Tataren innerhalb der damaligen Grenzen Polens (hauptsächlich in den 
Woiwodschaften Wilno, Nowogródek und Białystok).126 

Leon Najman-Mirza Kryczyński des Wappens Radwan wurde 1887 als Sohn von Konstanty – eines Gener-

122 Vgl. https://www.chrystuskrolwejherowo.net/

123 Vgl. Muzeum Stutthof w Sztutowie (Hrsg.): Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na pomorzu w 1939 roku, 
Wejherowo 2017, S. 25f.

124 Vgl. Teresa Florczak: Jak kropla wody w oceanie. Życie i męczeństwo sługi Bożej siostry Alicji Kotowskiej zmartwych-
wstanki, Poznań 2016.

125 https://de.wikipedia.org/wiki/Lipka-Tataren

126 Vgl. Jan Tyszkiewicz, Z dziejów Tatarów polskich: 1794–1944, Pułtusk 2002 und Aleksander Miśkiewicz: Tatarzy wierni 
Polsce. Szkice z dziejów Tatarów Polskich w XX wieku, Gdańsk 2017; Konopacki, Artur (Hrsg.): Tatarzy w Niepodległej. Ta-
tarskie drogi do Niepodległości, Białystok 2018.
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als der russischen Armee – und Maria Achmatowicz geboren. Er hatte zwei Brüder: einen älteren Bruder 
namens Olgierd, Rechtsanwalt, verdienstvoll in der gesellschaftlich-kulturellen und religiösen Bewegung der 
polnischen Tataren, und einen jüngeren Bruder namens Anatol. Leon Kryczyński absolvierte ein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität Sankt Petersburg. Während des Ersten Weltkriegs diente er in Sankt 
Petersburg als Offizier im Generalstab. Nach dem Zusammenbruch des russischen Zarenreichs gelangte er auf 
die Krim, wo er die Unabhängigkeitskämpfe der Krimtataren unterstützte. Er war Direktor der Kanzlei des In-
nenministeriums der Volksrepublik Krim. Nach ihrer Zerschlagung begab er sich nach Aserbaidschan, wo er 
in den Jahren 1919 – 1920 das Amt des Direktors der Kanzlei der Republik Aserbaidschan innehatte. Er arbeit-
ete im Ministerium der Republik Aserbaidschan für Auswärtige Angelegenheiten. Diese Republik wurde – wie 
auch die Volksrepublik Krim – von den Bolschewiken zerschlagen. Nachdem Kryczyński 1920 nach Polen ge-
langt war, arbeitete er zunächst als Richter in Vilnius und später in Zamość. In Vilnius trug er zur Entstehung 
der Bibliothek (1926), eines Museums (1929) und des Tatarischen Archivs (1931) bei. Er war darüber hinaus 
Gründer und Chefredakteur des „Tatarischen Jahrbuchs“ – einer Zeitschrift, die sich mit der Geschichte der 
Tataren in Polen beschäftigte. 1935 wurde er an das Bezirksgericht in Gdingen versetzt. Als Richter am Be-
zirksgericht in Gdynia erließ er u.a. Urteile in Prozessen gegen NS-Agenten und -Schläger. Am 27. September 
1939 wurde er von der Gestapo verhaftet. Nach einem kurzen Aufenthalt im Lager Gdynia-Grabówek und im 
Gefängnis in Danzig wurde er Ende 1939 oder Anfang 1940 in den Wäldern von Piaśnica ermordet. 

2018 wurde Kryczyński vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda als erster Tatar mit dem Orden des Weißen 
Adlers ausgezeichnet – dem höchsten Ehrenzeichen der Republik Polen, das für Zivil- und Kriegsverdienste 
zum Wohle der Republik Polen verliehen wird.127 Die Figur Kryczyński ist für die tatarische Gesellschaft in 
Polen von großer Bedeutung. Kryczyński wurde zum Patron des Nationalen Zentrums für die Kultur der pol-
nischen Tataren im Danziger Stadtbezirk Orunia ernannt. Aufgrund der Initiative des Nationalen Zentrums 
für die Kultur der polnischen Tataren, der Danziger Niederlassung des Verbands der Tataren in der Republik 
Polen und des Verbands des polnischen Adels des ehemaligen Litauischen Großfürstentums Litauen wird 
seiner seit 2005 mit Gedenktafeln auf dem Friedhof in Gdingen-Redłowo gedacht. Seit 2016 befindet sich auf 
dem Friedhof im Wald von Piaśnica ein Obelisk für ihn. 

Zusammenfassung

Die Wälder von Piaśnica waren nicht nur ein Hinrichtungsort für ethnische, katholische Polen. Dort wurden 
über 12.000 Menschen ermordet, und auch wenn die Mehrheit von ihnen bis heute nicht identifiziert ist, darf 
nicht vergessen werden, dass unter ihnen ebenso Kaschuben, Deutsche, Juden und Tschechen waren. Es han-
delte sich um Personen, die im Rahmen der sog. Intelligenzaktion und der Aktion T4 ermordet wurden, unter 
den Letzteren auch gewöhnliche Kriminelle wie Ludwig Tressnow. Opfer bleiben jedoch Opfer, unabhängig 
davon, aus welchen Gründen und in welcher Zahl sie in Piaśnica ermordet wurden. Es wäre daher gut, die 
Erinnerung an alle in Piaśnica ermordeten Opfergruppen zu bewahren. Da eher nicht mit Ehrungsinitiativen 
aus Deutschland, etwa für die im Rahmen der T4-Aktion ermordeten deutschen Staatsbürger zu rechnen 
ist, kommt dem Muzeum Piaśnickie eine besondere Rolle dabei zu, auch diese Opfergruppen ins kollektive 
Gedächtnis zu rufen.

127 Vgl. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-orla-bialego-przyznane-posmiertnie-25-wybit-
nym-polakom,7125 
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Gerechtigkeit auf Italienisch 

Martyna Krawczyk

Einleitung

Obwohl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs - einem der brutalsten Konflikte des letzten Jahrhunderts - 
viele Jahre vergangen sind, scheint es, dass mit diesen Ereignissen verbundene Fälle nach wie vor ungelöst 
sind. Ein Beispiel dafür sind die menschlichen Dramen, die weiterhin „lebendig“ sind. Dies führt zu zahlre-
ichen Diskussionen darüber, ob diese Ereignisse nur noch als rein historisches Phänomen zu betrachten sind 
oder aber eine vollständige Abrechnung angestrebt werden sollte, die nicht nur als Entschädigung (sofern von 
Entschädigungen die Rede sein kann), sondern auch als Mahnung für die nachfolgenden Generationen dient.

 Seit langem messen sich sowohl Journalisten in ihren medialen Diskussionen als auch Richter, die, 
obwohl sie die Ereignisse nicht persönlich erlebt haben, den Versuch unternehmen, die Jahre zurückliegen-
den Konflikte aufzuklären, mit derartigen Problemen. Mit einer solchen Situation musste sich ein Florentin-
er Gericht in den Fällen dreier italienischer Staatsangehöriger auseinandersetzen, die während des Zweiten 
Weltkriegs den Repressionen und (dieser Begriff kann zweifellos verwendet werden) Kriegsverbrechen des 
Besatzers ausgesetzt waren, dessen aktueller Rechtsnachfolger die Bundesrepublik Deutschland ist. 

Hintergrund des Gerichtsentscheids – warum ist ein Eingreifen des Verfassungsgerichts notwendig?

Die Fälle von Furio Simoncioni, Duilio Bergamini und Luigi Capisi sind Beispiele für eine bestimmte Art 
„legaler Absurdität“, mit der sich das Gericht in Florenz zu beschäftigen hatte. Bereits gleich zu Beginn trat 
das Problem zutage, welches die zentrale Frage dieses Beitrags ist, d.h. ob Fälle, in denen eine Sache durch 
ein Gericht geprüft wird, das sich im Prinzip aufgrund der Gerichtsbarkeitsimmunität für nicht zuständig 
erklären sollte, wodurch die Ansprüche von Einzelpersonen de facto unerfüllbar werden und ihnen ihr Recht 
auf ein faires Verfahren verwehrt wird, als übereinstimmend mit den grundlegenden Prinzipien der Recht-
sordnung - in diesem Fall der Italienischen Republik - betrachtet werden können.

 Zur kurzen Darstellung des Hintergrundes der Sache ist anzumerken, dass sich die Italienische 
Republik gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 4 vom 14. Januar 2013 (Beitritt der Italienischen Republik zum Übere-
inkommen der Vereinten Nationen über die Immunität von der Gerichtsbarkeit...128) verpflichtet hat, dem 
Urteil des Internationalen Gerichtshofs (im Folgenden: IGH), nach dem die nationalen Richter der Pflicht 
unterliegen, die Gerichtsbarkeit der italienischen Gerichte bei der Prüfung von Klagen auf Schadensersatz 
für vom Dritten Reich iure imperii im Hoheitsgebiet Italiens begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
abzulehnen, nachzukommen.

Angesichts dessen stellte sich in den besprochenen Fällen bereits in der formalen Phase die Frage nach der 
Möglichkeit, die Sache in merito zu prüfen, und zwar aufgrund der potenziell und im Prinzip unstrittig nicht 
vorhandenen Gerichtsbarkeit der italienischen Gerichte, was ebenso die Bundesrepublik Deutschland (im 
Folgenden: BRD) in der Verfahrensphase anführte. Sie berief sich u.a. auf die Pflicht, das Urteil des IGH vom 
3. Februar 2012 hinsichtlich der Gerichtsbarkeitsimmunität anzuwenden. Um den Hintergrund dieses Urteils 
kurz in Erinnerung zu bringen, ist anzumerken, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag befand, dass 
die Urteile, welche die BRD zur Entschädigung der Opfer des Dritten Reiches verpflichteten, die Gerichts-
barkeitsimmunität verletzen, da allein die deutschen Gerichte für die Untersuchung von Kriegsverbrechen 
iure imperii zuständig sind und von diesem Standpunkt abweichende Urteile in diesem Fall die Souveränität 
Deutschlands verletzen.

 Auf der Grundlage dieses Urteils wandte sich das Gericht in Florenz wegen der früheren für 
Deutschland günstigen Entscheidung des IGH sowie der von diesem internationalen Rechtsprechungsorgan 
kritiklos angenommenen Wirkung der Institution der Gerichtsbarkeitsimmunität an das italienische Ver-
fassungsgericht, und zwar nicht hinsichtlich der Bewertung der sachlichen Rechtmäßigkeit der Ansprüche der 
Opfer des Dritten Reiches, sondern in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit der rechtlichen Bestimmungen, 
durch die es den Opfern des Naziregimes de facto unmöglich ist, den Schutz ihrer individuellen Rechte geltend 
zu machen. Vor dem Hintergrund dieses Artikels ist auch kurz zu erwähnen, dass die Geltendmachung dieses 
Schutzes vor den deutschen Gerichten nicht möglich war, da diese sich auf die Friedensverträge beriefen, die 
aufgrund der hohen Kriegsreparationen, die der Nachfolger des Dritten Reiches, also die Bundesrepublik 
Deutschland, gezahlt hatte, den weiteren Weg zur Geltendmachung individueller Ansprüche verschlossen.

Das Florentiner Gericht warf also Fragen auf, die insgesamt in die folgende Fragestellung mündeten: können 
der Verfassung untergeordnete Vorschriften (Rechtsakte, durch die ein internationaler Vertrag ratifiziert wird) 
tatsächlich bewirken, dass den italienischen Bürgern ihre in der Verfassung verankerten Grundrechte, ein-
schließlich ihres Rechts auf ein faires Verfahren, entzogen werden?

Die angeführte Unvereinbarkeit fußte auf der Tatsache, dass die ratifizierenden Rechtsakte im Widerspruch zu 

128 Art. 1 des Gesetzes Nr. 848 vom 17. August 1957 (Erfüllung der Charta der Vereinten Nationen, unterzeichnet in San Francisco 
am 26. Juni 1945) sowie Art. 1 (recte: Art. 3) des Gesetzes Nr. 5 vom 14. Januar 2013 (Beitritt der Italienischen Republik zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit, unter-
zeichnet in New York am 2. Dezember 2004, darüber hinaus die Vorschriften über die Änderung der nationalen Rechtsordnung;
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Art. 2 i.V.m. Art. 24 der Verfassung der Italienischen Republik stehen129, welche die unantastbaren Garantien 
zum Schutz der Rechte von Einzelpersonen wahren sollen, die in dem Recht auf ein faires Verfahren und in 
dem möglichen Schutz dieser Rechte in jedem Stand und auf jeder Stufe des Verfahrens zum Ausdruck kom-
men, sowie zu den Bestimmungen aus Art. 10 der Verfassung, durch den sich die italienische Rechtsordnung 
den allgemein anerkannten Bestimmungen des Völkerrechts anpasst. 

Denn nach Auffassung des Florentiner Gerichts ist ein Richter durch die oben genannten Ver-
fassungsvorschriften verpflichtet, die Entscheidung des IGH zu übergehen und damit einhergehend eine 
entsprechende Gerichtsbarkeit abzulehnen.  Andernfalls würde dies dazu führen, dass dem Einzelnen seine 
Rechte aufgrund vor vielen Jahren getroffener politischer Entscheidungen vorenthalten würden, bei denen 
nicht die Interessen von Einzelpersonen berücksichtigt, sondern der Schutz dieser Rechte dynamischen 
politischen Beziehungen überlassen wurde. 

Entscheidung – einige Worte zu den Motiven des Verfassungsgerichts der Italienischen Republik

In Anbetracht der Frage des Gerichts stellte das Verfassungsgericht nach der Berücksichtigung der Argumen-
tation der Verfahrensbeteiligten die folgenden Thesen auf:

„1) befindet Art. 3 des Gesetzes Nr. 5 vom 14. Januar 2013 (Beitritt der Italienischen Republik zum Übere-
inkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts-
barkeit, ausgefertigt in New York am 2. Dezember 2004, sowie die Vorschriften zur Anpassung der nationalen 
Rechtsordnung) für verfassungswidrig

2) befindet Art. 1 des Gesetzes Nr. 848 vom 17. August 1957 (Einleitung zur Charta der Vereinten Nationen, 
unterzeichnet in San Francisco am 26. Juni 1945) lediglich in dem Umfang, in dem das italienische Gericht 
durch Art. 94 der Charta der Vereinten Nationen dazu verpflichtet ist, die Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofs (IGH) vom 3. Februar 2012 zu befolgen, der von ihm verlangt, die eigene Gerichtsbarkeit hin-
sichtlich der Handlungen eines ausländischen Staates, d.h. in diesem Fall in Bezug auf Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gegen die fundamentalen Menschenrechte verstoßen, zu verneinen, 
als verfassungswidrig; 

3) befindet dementsprechend die vom Florentiner Gericht in der Begründung hinsichtlich Art. 2 und 24 der 
Verfassung gestellte Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der „in unserer Rechtsordnung durch die Befol-
gung“ der Norm des Völkergewohnheitsrechts über die Immunität von Staaten von der Zivilgerichtsbarkeit 
anderer Staaten „im Sinne von Art. 10 Abs. 1 der Verfassung verankerten“ Rechtsnorm für unbegründet”130.

Fasst man die Argumentation des Verfassungsgerichts gewissermaßen zusammen, so befand es, dass der 
Schutz der Rechte einer Einzelperson, der auf der italienischen Verfassung fußt, der Lösung des IGH hinsicht-
lich der Gerichtsbarkeitsimmunität übergeordnet ist. 

Das italienische Gericht wies darauf hin, dass, wenn die Entscheidung des IGH als dogmatisch und allgeme-

129 Costituzione della Repubblica Italiana, übersetzt von Zbigniew Witkowski. Warschau, Wydawnictwo Sejmowe, 2004;

130 Urteil des Verfassungsgerichts der Italienischen Republik Nr. 238/2014 vom 24. Oktober 2014;

ingültig anerkannt würde, dies dazu führen würde, dass Einzelpersonen ihr Recht auf wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf und die absolute Garantie der Rechte von Einzelpersonen in einem Rechtsstreit mit einem 
anderen Staat, der im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte stattfand, verwehrt würde. An dieser Stelle 
ist ebenso anzuführen, dass der Schutz der Rechte von Einzelpersonen aufgrund eines politischen Moratori-
ums131 „zeitlich verschoben“ werden musste und dass die BRD daraufhin jegliche diesbezüglichen Schadenser-
satzklagen aufgrund der vergangenen Zeit abwies, wodurch die Geltendmachung jeglicher Ansprüche in die-
sem Bereich gegen die Bundesrepublik de facto verhindert wurde. Dieses Argument führte die Verteidigung in 
der Hauptverhandlung an. Die Bevollmächtigten wiesen darauf hin, dass die Schadensersatzklagen erst nach 
siebenundsechzig Jahren eingereicht wurden. 

Angesichts der bestehenden und mit der Entscheidung des IGH übereinstimmenden Rechtslage hätten die 
Personen, die das Gerichtsverfahren betraf, faktisch keinerlei Möglichkeiten, den Schutz ihrer Rechte geltend 
zu machen. 

Denn gemäß der gängigen Rechtsprechung des IGH und der im Urteil vom 3. Februar 2012 betonten These gibt 
es in der internationalen Praxis nicht genügend Elemente, um behaupten zu können, dass eine Rechtsnorm 
existiert, durch die eine Abweichung von der Norm der Immunität von der Zivilgerichtsbarkeit eines an-
deren Staates für Taten iure imperii in Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
eingeführt wird. Nach Auffassung des Gerichts ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es eine weitreichende und 
bereits gefestigte Rechtsprechungspraxis - die sogenannte italienisch-belgische Theorie - gibt, die offen an-
zeigt, dass Richter nicht verpflichtet sind, die Gerichtsbarkeitsimmunität anzuerkennen, wenn ihr teilweiser 
Ausschluss möglich ist, um die fundamentalen Rechte von Einzelpersonen zu schützen – also die Grenzen der 
Gerichtsbarkeitsimmunität bestimmen können. Interessanterweise hat allein die Existenz der Gerichtsbarkeit-
simmunität als Norm des Völkergewohnheitsrechts ihren Ursprung in der nationalen Rechtsprechung, und 
der IGH hat lediglich ihre Existenz bestätigt. Daher kann die Tatsache, dass der Internationale Gerichtshof 
es versäumt hat, eine bestimmte Norm des Völkergewohnheitsrechts zu schaffen, durch die eine begründete 
Ausnahme von der Regel eingeführt wird, als erhebliches Versäumnis betrachtet werden. 

Vernachlässigt man die Tatsache, dass bereits von italienischen Gerichten anerkannte Abweichungen von der 
Gerichtsbarkeitsimmunität existieren, ist am wichtigsten, dass das italienische Verfassungsgericht in seinem 
Streben nach einer Entscheidung in der verfassungsrechtlichen Materie befand, dass die vom IGH dogmatisch 
angenommene Lösung „einen absoluten Verzicht auf das Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz nach sich zieht, 
da sie den (nationalen) Gerichten die Zuständigkeit zur Entscheidung über von Opfern von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und groben Verletzungen der fundamentalen Menschenrechte vorgebrachte Schadensersatzklagen 
entzieht“132. 

Das Verfassungsgericht der Italienischen Republik hat, indem es dieser Lösung nicht zustimmte, die - nomen 
es omen - ein „kafkaeskes schwarzes Loch133” ist, was selbst der IGH anmerkte, indem er erklärte, dass eine 

131 Ein zwischen der aktuellen BRD und den damaligen Alliierten vereinbartes politisches Moratorium, in dem der Wille zum 
Ausdruck kommt, Nachkriegskonflikte und -ansprüche beizulegen;

132 Urteil des Verfassungsgerichts der Italienischen Republik Nr. 238/2014…

133 Glosse zum Urteil des italienischen Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 2014, Nr. 238 PRZEGLĄD SEJMOWY Nr. 5 
(148)/2018, S. 163–171; 
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solche Lösung tatsächlich dazu führen kann, dass der Schutz der Rechte des Einzelnen verhindert wird134, die 
Verfassungswidrigkeit der Rechtsnormen angenommen, die die italienischen Gerichte gewissermaßen zur 
Ablehnung der Gerichtsbarkeit in Fällen dieser Art zwangen.

Als nicht alltäglich ist an dieser Stelle auch die Auffassung des IGH zu betrachten, nach der die Lösung von 
Kriegsfragen im Wege von Verhandlungen stattfinden sollte und diplomatische Mittel die einzige geeignete 
Methode zur Beilegung von diesbezüglichen Konflikten sind135. Daher betone ich an dieser Stelle erneut, dass 
es tatsächlich unangebracht ist, was ebenso das Verfassungsgericht unterstreicht, die Frage des in der Ver-
fassung gewährleisteten Schutzes der Rechte von Einzelpersonen den diplomatischen Beziehungen zwischen 
zwei Staaten zu überlassen, die vor allem auf politischen Interessen beruhen. 

Aus formaler Sicht musste das Verfassungsgericht einen Weg finden, der gewissermaßen die Eliminierung der 
verfassungswidrigen Vorschriften des Völkerrechts ermöglicht. Es wurde daher angenommen, dass es aufgr-
und der Hierarchie des italienischen Systems der Rechtsnormen und des Vorrangs der Verfassung insbesonde-
re vor Rechtsakten, durch die aufgrund der Verfassung externe Rechtslösungen in das italienische System 
eingeführt werden, möglich ist, diese Rechtsnormen daraufhin zu überprüfen, ob sie mit dem Grundgesetz 
vereinbar oder unvereinbar sind. 

Das Gericht betonte zu Recht, dass keinerlei Zweifel daran bestehen, dass die grundlegenden Prinzipien 
der Verfassungsordnung (einschließlich die der unveräußerlichen Menschenrechte) die „Grenze“ für die 
Einführung der allgemein anerkannten Bestimmungen des Völkerrechts bilden, an die sich die italienische 
Rechtsordnung gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verfassung der Italienischen Republik anpasst. 

Auch wenn das Verfassungsgericht nicht die Zuständigkeit des IGH in Frage stellt, weist es darauf hin, dass 
es in der Verfassungsgerichtsbarkeit das einzige Gericht ist, welches berechtigt ist, zu prüfen, ob Normen im 
Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung funktionieren, und zu befinden, dass sie im Widerspruch zum Grund-
gesetz stehen. In diesem Zusammenhang, da es die fundamentalen Rechte des Einzelnen gewährleistet, lässt es 
nicht zu, dass Rechtsnormen gelten, die die Erfüllung fundamentaler Bürgerrechte, einschließlich des Rechts 
auf gerichtlichen Rechtsschutz, verhindern.

Denn eine Situation, in der eine Einzelperson, die tatsächlich durch Handlungen iure imperii eines anderen 
Staates geschädigt wurde, durch diplomatische Maßnahmen ihres Rechtes auf Geltendmachung ihrer An-
sprüche in merito beraubt wurde, ist nicht mit der italienischen Verfassung zu vereinbaren. Das grundlegende 
Ziel der im Grundgesetz verankerten Bestimmungen ist die Gewährleistung ihrer Unantastbarkeit und Gr-
undsätzlichkeit im Verhältnis zu anderen Lösungen, die sich unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Verabschie-
dung durch ihre Übereinstimmung mit der Verfassung und ihre funktionale Stellung im Rechtssystem der 
Italienischen Republik auszeichnen müssen. 

Fazit – warum das italienische Urteil häufiger kommentiert und zitiert werden sollte

134 Am Rande ist lediglich anzumerken, dass die Feststellung des Gerichts (IGH) (das den Schutz der Rechte von Einzelpersonen 
anstreben sollte), dass seine Entscheidung die Verwirklichung dieser Forderung verhindert, etwas kurios ist;

135 Pkt. 102 des Urteils des Internationalen Gerichtshofs vom 3. Februar 2012;

Das Urteil über die Verfassungsmäßigkeit grundlegender Normen gegenüber der Gerichtsbarkeitsimmunität 
ist nicht nur bahnbrechend, sondern ein Präzedenzfall. Denn es ist anzumerken, dass es nicht so sehr interna-
tionale Konventionen zugunsten von Rechtsnormen im Allgemeinen übergeht, weshalb die Möglichkeit des 
Schutzes der Rechte von Einzelpersonen im Allgemeinen hoffnungsvoll in Betracht gezogen werden kann. 

Es muss nämlich erwähnt werden, dass die Entwicklung der Rechtssysteme im Prinzip auf der Erweiterung 
der Rechte der Einzelperson im Verhältnis zu einem absoluten Staatsapparat und der Unmöglichkeit, ein-
en wirksamen Rechtsschutz geltend zu machen, beruhte. Wie im besprochenen Fall wurde Personen, deren 
elementarste Rechte durch die vom Dritten Reich angenommenen rechtlichen Lösungen verletzt und zweif-
ellos missachtet wurden, durch eine unkritisch angenommene Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts 
ein wirklicher Schutz verwehrt. Die Auswirkung dieses Ergebnisses war die absolute Verpflichtung, die volle 
Wirksamkeit des Grundgesetzes, also im Prinzip einen demokratischen Rechtsstaat durch eine gerichtliche 
Kontrolle zu garantieren, die das Recht auf Wiedergutmachung des durch die Handlungen des Vorgängers der 
BRD erlittenen Schadens gewissermaßen „wiederherstellte“. 

In diesem Fall wird sichtbar, dass das Funktionieren eines modernen Staates nicht nur einen formalen Umgang 
mit Rechtsnormen und die unreflektierte Erfüllung von Verpflichtungen erfordert. Denn es ist ebenso auf den 
„zweiten Hintergrund“ hinzuweisen, der darin zum Ausdruck kommen kann, dass ein Staat, wie beispiels-
weise in der polnischen Verfassung festgelegt, „die Grundsätze gesellschaftlicher Gerechtigkeit“136 verwirkli-
chen sollte. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass das Recht nicht nur der Festlegung von Regeln und 
ihrer Umsetzung dient, sondern auch dazu, formale Lücken in den Rechtssystemen zu schließen und auf 
gesellschaftliche Gerechtigkeit hinzuwirken. 

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen kann durchaus die These aufgestellt werden, dass das Urteil 
des Verfassungsgerichts zum Ausdruck bringt, dass noch zu wenig Zeit vergangen ist, um das Kapitel der Welt-
geschichte, das den Zweiten Weltkrieg betrifft, als abgeschlossen zu betrachten. Denn es ist zu betonen, dass 
Fälle dieser Art, solange ein Gefühl der nicht erlangten Gerechtigkeit im Zusammenhang mit den damaligen 
Ereignissen zurückbleibt, immer wieder vor Gerichten aller Länder auftauchen werden, deren Bürger durch 
die Handlungen des Naziregimes geschädigt wurden. 

Wesentlich und zu unterstreichen ist, dass einige Handlungen der BRD, einschließlich derer, die von der 
deutschen Regierung im Rahmen des beschriebenen Verfahrens vorgenommen wurden, selbst das Gefühl 
vermitteln, dass die Probleme der vergangenen Jahre nicht gelöst wurden. Das systematische Ausschließen 
einer tatsächlichen Verbindung der Bundesrepublik Deutschland mit der schändlichen Vergangenheit ruft bei 
den Geschädigten ein Gefühl der Ungerechtigkeit hervor, welches meiner Meinung nach dazu führt, dass die 
„Wunden weiter aufgerissen“ und Ansprüche aufgrund des erlittenen Unrechts geltend gemacht werden. Vielle-
icht wäre im hier besprochenen Fall sowie in vielen anderen Fällen Demut und die Anerkennung historischer 
Fakten und nicht Geld für das erlittene Unrecht eine bessere Lösung, die obendrein, zumindest in gewissem 
Maße, den schwelenden Konflikt, in dem so viele umgekommen sind und den heute so wenige bemerken, 
beenden würden. 

136 Art. 2 der Verfassung der Republik Polen (GBl. aus dem Jahr 1997 Nr. 78, Pos. 483 mit Änderungen)
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Der historische Ort der Verbrechen von Piaśnica

Prof. Stephan Lehnstaedt

Deutsche Täter ermordeten im Herbst 1939 im Wald von Piaśnica annähernd 12.000 Menschen.137 Dieses 
Verbrechen ist wenig bekannt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – es keine Ausnahme blieb. Die Morde 
geschahen, weil sie deutschen Politikern als vorteilhaft für das deutsche Volk erschienen. Es handelt sich de-
shalb um politische Verbrechen, oder genauer gesagt um mehrere, verbundene Tatkomplexe an einem Ort; 
an einem Ort, der exemplarisch für eine Politik steht, in der Mord als akzeptable, ja sogar notwendige Vorge-
hensweise galt.

Um diese Politik soll es hier gehen, um ihre ideologische Grundlage und ihren weiteren Kontext. Denn 
Piaśnica weist weit über die ersten Monate des Zweiten Weltkriegs hinaus. Im Vergleich mit den späteren 
Millionen von Toten, mit Tatorten, an denen Hunderttausende ermordet wurden, mag die Zahl von 
12.000 Opfern klein erscheinen. Aber sie zeigt eigentlich nur, welche monströsen Dimensionen die 
deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs hatten. Und genau darum handelt es sich bei Piaśni-
ca: Um einen erschreckenden Tatort, der doch nur der Anfang von etwas weit Grauenvollerem war.  

1

Piaśnica ist ein Waldgebiet in der Nähe von Wejherowo (Neustadt in Westpreußen), einer Kleinstadt in der 
historischen Landschaft Pommerellen, die oft auch als Westpreußen oder polnisch Pomorze bezeichnet wird. 
Die Gegend war stets gemischt besiedelt, es gab zahlreiche Polen und Deutsche sowie eine große kaschubische 
Minderheit, und auch einige Juden. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Westpreußen zum wieder entstandenen 

137 Umfassend zu den Verbrechen ist Barbara Bojarska, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań nad zbrodniami 
hitlerowskimi na Pomorzu, Wejherowo 2009, wobei die Studie ursprünglich in den 1960er Jahren entstand und jenseits der 
faktographischen Ermittlung nicht mehr dem Forschungsstand entspricht.

polnischen Staat. Es bildete den sogenannten Korridor, der das deutsche Pommern von Ostpreußen sowie der-
Freien Stadt Danzig trennte. An der ethnischen Heterogenität dieser Landschaft änderte sich damit nichts.138 

Allerdings waren die etwa eine Million deutschsprachigen Einwohner Polens ein wichtiges Argument des 
deutschen und spezifisch nationalsozialistischen Revisionismus: Der Verlust des Korridors wurde als his-
torische Ungerechtigkeit empfunden. Wie meist bei Geschichtspolitik ist dieses Argument sehr relativ, denn 
vor den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert war Westpreußen sehr wohl Teil Polens gewesen. In wieweit 130 
Jahre preußische Herrschaft das geändert haben, sei dahingestellt. Völkerrechtlich war die Sache jedenfalls 
nach 1920 klar, auch wenn es den Deutschen nicht passte. Und ja, das war durchaus eine gesamtgesellschaft-
liche Sehnsucht nach einer Grenzrevision. Die Weimarer Republik versuchte, das auf diplomatischem Weg zu 
unternehmen. Für Hitler war die polnische Weigerung, auf Territorium zu verzichten, Grund und Vorwand, 
den Zweiten Weltkrieg zu beginnen.139

Dieser Krieg gegen Polen fand breiten gesellschaftlichen Rückhalt in Deutschland.140 Die Ablehnung eines 
polnischen Staates war weit verbreitet und reichte vielfach bis hin zu einem weitgehenden Polenhass. Letzteres 
gilt insbesondere für die nationalsozialistische Ideologie, wobei diese sich in der politischen Realität durchaus 
flexibel zeigte und lange Jahre freundschaftliche Beziehungen zu Polen suchte – mit der Vorstellung, dieses als 
Juniorpartner gegen die Sowjetunion gewinnen zu können.141 

Hitlers Absichten für das zu erobernde Polen blieben vage und gingen mindestens bis 1939 nicht über das 
hinaus, was preußische Polenpolitik bereits im 19. Jahrhundert bedeutet hatte. Selbstverständlich existierte 
die Vision von einem deutsch zu besiedelnden Imperium im Osten, aber sie war in keinerlei Hinsicht konkret. 
Sämtliche Planungen in sozialer, politischer und ökonomischer Hinsicht entstanden in den ersten Monaten 
der Besatzung.142

Ungeachtet dessen war das deutsche Vorgehen vom ersten Tag an voller Brutalität. Die deutsche Ges-
chichtswissenschaft hat diese Tatsache lange verkannt und wollte eine Entgrenzung der Kriegführung erst 
ab dem Jahre 1941 konstatieren, mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Erst in den letzten 15 Jahren hat sich 
hieran etwas geändert, auch dank der Rezeption wichtiger Studien aus der Volksrepublik Polen.143 Und so 
bezeichnete Jochen Böhler 2006 die früher gerne verharmlosend als „Polenfeldzug“ abgetanen Taten aus dem 
Jahre 1939 als „Auftakt zum Vernichtungskrieg“.144 Und zuletzt hat Daniel Brewing herauspräpariert, unter 

138 Przemysław Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998.

139 Daniel Brewing, Im Schatten von Auschwitz. Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939-1945, Darmstadt 2015, S. 
52-66.

140 Stephan Lehnstaedt, Social Mood and Public Opinion towards the Soviet Union in Germany in 1939, in: Marek Piotr 
Deszczyński/ Tymoteusz Pawłowski (Hg.): Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, Bd. 2: Polityka i 
społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, Warszawa 2014, S. 217-232, hier S. 227ff.

141 Krzysztof Rak, Polska - niespełniony sojusznik Hitlera, Warszawa 2019; Karina Pryt, Befohlene Freundschaft. Die 
deutsch-polnischen Kulturbeziehungen 1934-1939, Osnabrück 2010.

142 Czesław Łuczak, Basic assumptions of the economic policies of nazi Germany and their implementation in the occupied 
Poland, in: Studia Historiae Oeconomicae 11 (1976), S. 193–213, hier S. 193 f.

143 Vgl. etwa für die Bedeutung Szymon Datners: Katrin Stoll, Von Szymon Datner lernen. Zur Dokumentation der Verbrech-
en der Wehrmacht in Polen aus jüdischer Sicht, in: Mittelweg 36 30 (2021), 5-6, S. 126–151.

144 Jochen Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt 2006.
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welchen – gezielt geschaffenen – Bedingungen es für ganz normale deutsche Soldaten akzeptabel und üblich 
wurde, Gewalt gegen Zivilisten anzuwenden.145

So berichteten die Soldaten beispielsweise ausführlich über die deutsche Minderheit in Polen und die ihr an-
geblich zugefügten Misshandlungen.146 Damit griffen sie einen Topos der nationalsozialistischen Propaganda 
gegenüber dem Nachbarland auf und perpetuierten die Viktimisierung der dort lebenden Deutschen, die eine 
wesentliche Rechtfertigung der Gewalt als „Selbstverteidigung“ bildete. Das verdeutlicht zugleich, wie sehr der 
Gedanke eines Rassenkrieges, der demnach auch von Seiten der Polen gegen die Deutschen geführt würde, 
bereits verinnerlicht war.

Noch aber blieb die Gewalt der Wehrmachtsangehörigen wenig zielgerichtet. Neben Polen, die aus den ver-
schiedensten Gründen als „Freischärler“ und Bedrohung wahrgenommen wurden, fielen ihr vor allem Jud-
en zum Opfer. Das war ein zentraler Schritt für die spätere Massengewalt etwa im Holocaust, eine wichtige 
Gewöhnung an derartige Massaker, gerade weil unterschiedslos getötet wurde. Außerdem stellten die propa-
gandistisch ausgeschlachteten Gräueltaten an den Volksdeutschen eine wichtige nachträgliche Legitimation 
für den Einmarsch in Polen dar,147 mit der sich der Kampf gegen Organisationen und Verbände des polnischen 
Staates rechtfertigen ließ.

Zugleich aber zogen 1939 unmittelbar hinter den Wehrmachtseinheiten auch sieben „Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei“ in Polen ein, die Heinrich Himmler mit der „Bekämpfung aller reichs- und deutschfeindli-
chen Elemente rückwärts der fechtenden Truppe“ sowie einer weitgehenden „Vernichtung“ der polnischen 
Intelligenz beauftragt hatte.148 Die Einsatzgruppen gingen dabei zunächst weniger gegen Juden als vielmehr 
gegen Polen vor149 und übten ihre Gewalt vorwiegend gegen ausgesuchte Opfer aus. Noch in der Vorkriegszeit 
hatte die SS nämlich ein „Sonderfahndungsbuch Polen“ mit 61.000 Namen vorbereitet,150 die vollständig zur 
Tötung oder zumindest zur Misshandlung freigegeben waren.

Die Opferzahlen der Einsatzgruppen können bis heute nur annähernd geschätzt werden. Bis Frühjahr 1940 ist 
in ganz Polen von über 60.000 Toten auszugehen, die die Deutschen unter dem Schlagwort „Intelligenzaktion“ 
ermordeten. Zwischen Frühjahr und Sommer 1940 starben weitere rund 7.500 Menschen im Rahmen der 

145 Brewing, Im Schatten von Auschwitz, S. 148-158.

146  Im Zentrum stand der Bromberger Blutsonntag: Markus Krzoska, Der „Bromberger Blutsonntag“ 1939. Kontroversen 
und Forschungsergebnisse, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), S. 235–248. Die Gewalt gegen die deutsche 
Minderheit ist auch ein Topos der Berichte der Einsatzgruppen: Stephan Lehnstaedt/Jochen Böhler (Hg.), Die Berichte der 
Einsatzgruppen aus Polen 1939. Vollständige Edition, Berlin 2013.

147 Doris L. Bergen, Instrumentalization of „Volksdeutschen“ in German Propaganda in 1939. Replacing/Erasing Poles, Jews, 
and Other Victims, in: German Studies Review 31 (2008), S. 447–470. Siehe auch: Gerhard Wolf, Die deutschen Minderheiten 
in Polen als Instrument der expansiven Außenpolitik Berlins, in: Jerzy Kochanowski/Maike Sach (Hrsg.), Die „Volksdeutschen“ 
in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006, S. 41–75. 

148  Richtlinien für den auswärtigen Einsatz der Sicherheitspolizei und des SD, o.D. (August 1939), in: Klaus-Michael Mall-
mann/Jochen Böhler/Jürgen Matthäus (Hg.), Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008, S. 
117–121.

149 Für die Verfolgung der Juden vor allem im Bereich der Einsatzgruppe I und der Einsatzgruppe von Woyrsch vgl. 
insbesondere: Alexander B. Rossino, Nazi Anti-Jewish Policy During the Polish Campaign. The Case of the Einsatzgruppe 
von Woyrsch, in: German Studies Review 24 (2001), S. 35–53.

150 Grzegorz Bębnik (Hg.), Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski, Katowice/Warszawa 2019.

„AB-Aktion“ (Außerordentliche Befriedungsaktion).151 Hinzu kamen die „Sonderaktionen“, die sich insbe-
sondere gegen Professoren richteten und nochmals mehrere hundert Opfer forderten. Die Deutschen hatten 
sich damit gezielt gegen die kirchlichen, politischen und intellektuellen Eliten Polens gewandt, weil sie das 
Land seiner Führungsschicht berauben und jeglichen Widerstand im Keim ersticken wollten.

2

Alleine für Westpreußen wird die Opferzahl dieser frühen Monate des Krieges auf zwischen 20.000 und 30.000 
geschätzt; rund 10.000 dieser Opfer aus der Wojwodschaft Pomorze sind namentlich bekannt.152 Der größte 
Erschießungsort in der Region war Piaśnica, wo heute 26 Massengräber in der Dimension von 10 auf 4 Meter 
bei einer Tiefe von 3,5 Meter identifiziert sind.153 Ein deutscher Augenzeuge schilderte nach dem Krieg dieses 
Vorgehen wie folgt:

„Die Leute wurden gewöhnlich zur Nachtzeit aus ihren Wohnungen geholt und mittels LKW zunächst ins 
Gefängnis von Neustadt und von hier aus an einem der nächsten Tage zu einem naheliegenden Wald ges-
chafft, wo die Exekutionen durchgeführt wurden. Ich habe es selbst in den letzten Tagen des Novembers 1939 
mehrfach gesehen, dass Häftlinge auf Lastkraftwagen transportiert wurden. Auf Grund meiner beruflichen 
Tätigkeit war ich gewöhnlich um 5.00 oder 6.00 Uhr des Morgens schon unterwegs. Ich habe festgestellt, dass 
einige Lastkraftwagen, es waren gewöhnlich fünf, beladen mit Häftlingen aus Danzig kamen. Auf jedem Last-
kraftwagen befanden sich etwa 30 Personen. Diese Leute wurden dann in der Gegen um Neustadt erschossen. 
Die Wagen kamen vom Exekutionsort leer zurück, luden die in der Nacht in Neustadt Festgenommenen auf, 
die dann anschließend ebenfalls in einem Waldstück erschossen wurden. In der Bevölkerung wurde damals 
erzählt, dass an jedem Tag etwa bis zu 300 Polen erschossen wurden.“154

Zunächst mordeten in Wejherowo das SS-Einsatzkommando 16 sowie der SS-Wachsturmbann Eimann, 
benannt nach dem Danziger SS-Führer Kurt Eimann. Der Sturmbann Eimann verweist auf die enge Verbind-
ung zum Danziger NSDAP-Gauleiter Albert Forster, der dessen Aufstellung verfügt hatte. Forsters weitge-
hende Pläne zielten auf die Germanisierung seines Gaus und Regierungsbezirks ab, zu dem bald neben Danzig 
auch ganz Westpreußen gehörte.

Und hier zeigt sich eine Besonderheit dieser Morde in Westpreußen: Viele deutsche Täter stammten aus der 
unmittelbaren Umgebung, sie töteten im wahrsten Sinne des Wortes ihre Nachbarn: Darum handelte es sich 
bei den ersten rund 2.000 Opfern, die seit Ende Oktober erschossen wurden. Sie waren vor allem Polen und 
Kaschuben – und vereinzelt auch Deutsche und Juden – aus Danzig und dessen Umgebung. Diese Menschen 

151 Maria Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009. 

152 Izabela Mazanowska/Tomasz Ceran, Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Selbstschutz Westpreußen), in: dies. 
und Marcin Przegiętka (Hg.), W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940, War-
szawa 2021, S. 15-115, hier S. 85-89. Vgl. auch Barbara Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim, 
wrzesień – grudzień 1939, Poznań 1972.

153 Mirosław Odyniecki/Janosz Józefczyk (Hg.), Przewodnik. Piaśnica. Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939, 
Wejherowo 2017. Vgl. auch Wardzyńska, Był rok 1939, S. 146. 

154 Mallmann/ Böhler/ Matthäus (Hg.), Einsatzgruppen in Polen, S. 188: Aussage Josef Lemke, 19.6.1959.
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suchte die SS gezielt aus. Grundlage dafür war nicht nur das erwähnte „Sonderfahndungsbuch”, sondern auch 
die Denunziation durch Angehörige der deutschen Minderheit in Polen. Die NSDAP hatte sich umfassend um 
sie gekümmert und dort viele Sympathisanten und Mitglieder gefunden, die viel zur Erstellung des „Sonder-
fahndungsbuches“ beitrugen. Nach Kriegsbeginn wurden diese deutschstämmigen Polen entweder sofort zu 
Deutschen erklärt oder mussten als sogenannte „Volksdeutsche“ ein Eindeutschungsverfahren durchlaufen.155

Viele Männer der deutschen Minderheit schlossen sich in Einheiten des sogenannten Volksdeutschen Selbst-
schutzes zusammen, der als mordende Hilfstruppe der SS hinter der Frontlinie und in den ersten Monaten der 
Besatzung die polnische, kaschubische und jüdische Bevölkerung terrorisierte.156 In Westpreußen umfasste 
diese Einheit Anfang Oktober 1939 annähernd 18.000 Angehörige, und bei ihrer Auflösung Ende Novem-
ber sogar 38,279, rund 30 Prozent der männlichen deutschen Bevölkerung der Region.157 Aus Wejherowo 
nahmen Männer des Selbstschutzes unter Bürgermeister Gustav Bamberger und dem NSDAP-Ortsgruppen-
leiter Heinz Lorentz an den Erschießungen teil. 

Tatsächlich waren diese polnischen und kaschubischen Nachbarn nur der kleinere Teil der Opfer in Piaśnica, 
denn fast alle anderen wurden aus dem Reich dorthin deportiert (mit Ausnahme einer kleineren Gruppe aus 
dem Generalgouvernement) – sie mussten in Zügen nach Wejherowo fahren, wurden von dort in Lastwagen 
nach Piaśnica gefahren, und dann erschossen. Die Täter töteten üblicherweise zwischen 150 und 300 Men-
schen am Tag durch Exekution (Nachkriegsuntersuchungen zeigen allerdings, dass tatsächlich nur 80 Prozent 
der Opfer durch Einschüsse starben, die anderen durch stumpfe Gewalteinwirkung – sie wurden zu Tode 
geprügelt158), wobei Kurt Eimann in aller Regel den ersten Schuss selbst abgab. Bei diesen annähernd 8.000 
Opfern – alle Zahlen sind leider nur Schätzungen – handelte es sich um Menschen, die die SS auf Reichsgebiet 
verhaftet hatte, aber dort nicht töten wollte, um Aufsehen zu vermeiden. Es handelte sich hierbei um politische 
Gegner, Juden, Deutsche polnischer und tschechischer Herkunft, sowie Polen, die in der Zwischenkriegszeit 
als Landarbeiter in Deutschland gelebt hatten.

Angesichts dieser Mordpraktiken war Piaśnica für die SS weit mehr als „nur“ die größte Stätte von Mas-
sentötungen aus den ersten Kriegsmonaten – was alleine schon einen genauen Blick rechtfertigen würde. Al-
lerdings geht die Bedeutung des Ortes weit darüber hinaus, denn dorthin deportierte die SS auch zum ersten 
Mal in größerem Umfang ihre Opfer, anstatt sie vor Ort zu töten – was im Reich stets ebenso mit rechtlichen 
Problemen wie mit potentieller unerwünschter Aufmerksamkeit verbunden war. Diese Praxis, die gewisser-
maßen das Gegenstück zum üblichen Vorgehen der Einsatzgruppen darstellte, die ihre Opfer sonst daheim 
aufsuchten, erlangte in den folgenden Jahren und insbesondere während des Holocaust zentrale Bedeutung. 
Ohne Deportationen sind arbeitsteilige Mordprozesse mit zentralisierten „Tötungsfabriken“ nicht denkbar – 
die wiederum für die Dimension des deutschen Genozids eine wesentliche Voraussetzung waren. 

155 Umfassend hierzu: Andreas Strippel, NS-Volkstumspolitik und die Neuordnung Europas. Rassenpolitische Selektion der 
Einwandererzentralstelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD (1939 - 1945), Paderborn 2011; Gerhard Wolf, Ideologie 
und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012.

156  Vgl. hierzu die klassische Studie von Christian Jansen/Arno Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 
1939/40, München 1992.

157  Mazanowska/ Ceran, Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Selbstschutz Westpreußen), S. 49.

158  Andrej Angrick, „Aktion 1005“ - Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942-1945. Eine „geheime Reichssache“ 
im Spannungsfeld von Kriegswende und Propaganda, Göttingen 2018, S. 1084.

Piaśnica hat noch eine weitere Dimension, und das ist die Interkonnektivität der verschiedenen Tatkomplexe. 
Wie gezeigt, waren die Opfer keinesfalls alle ethnische Polen; es gab unter ihnen auch Kaschuben und Deut-
sche, es gab politische Gegner des Nationalsozialismus und „unerwünschte Ausländer“ aus dem Reich. In 
einer dritten Mordserie kamen zu ihnen auch noch Patienten aus psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten 
in Deutschland. Die NS-Euthanasie, die in den Anstalten der sogenannten Aktion T4 im Reich erst im Januar 
1940 einsetzte, hatte Hitler mit einem Erlass vom Oktober 1939 (später rückdatiert auf den 1. September 
1939) angeordnet. Damit betraute er die Kanzlei des Führers, aber nicht alle Regionalinstanzen wollten auf 
deren Arbeit warten und entwickelten – vor allem im besetzten Warthegau159 – beträchtliche Eigeninitiative. 
Im deutschen Pommern beauftragte Gauleiter und Regierungspräsident Franz Schwede-Coburg deshalb di-
rekt die SS mit einer „Lösung“ dieses Problems: als Problem galt das „Durchfüttern“, die Versorgung dieser 
pflegebedürftigen – deutschen – Menschen, der die nationalsozialistische Ideologie keinen Platz mehr im 
„Volkskörper“ zubilligen wollte.160

Die „Lösung“ der SS bestand in mindestens zehn Deportationen von rund 1300 Insassen der pommerschen 
Anstalten in Stralsund (IV. Pommersche Heil- und Pflegeanstalt), Stettin (Kückenmühler Anstalten), Treptow 
an der Rega (Provinzialheilanstalt Treptow an der Rega), Ueckermünde (Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt 
Ueckermünde), Lauenburg in Pommern (Provinzial-Heilanstalt Lauenburg) und Meseritz (Heil- und Pflege-
anstalt Obrawalde) nach Wejherowo. Bereits Ende Oktober 1939 (und bis Ende November) wurden auch sie 
vom Bahnhof mit LKWs nach Piaśnica gefahren und vom Wachsturmbann Eimann erschossen.161 Häftlinge 
aus dem Lager Stutthof, für dessen Bewachung der Wachsturmbann Eimann ursprünglich ins Leben gerufen 
worden war, mussten die Massengräber schaufeln und wurden im Anschluss ebenfalls ermordet. Die rund 
3.400 westpreußischen Insassen von psychiatrischen Heilanstalten, die der Sturmbann Eimann ermordete, 
starben allerdings nicht in Piaśnica, sondern an anderen Orten der besetzten Provinz, v.a. dem Wald von 
Szpęgawski.162

3

Adolf Hitler hatte schon am 17. Oktober 1939 von Heinrich Himmler ausdrücklich verlangt, einen „Volks-
tumskampf, der keine gesetzlichen Bindungen“ mehr kennt, zu führen.163 Im Volkstumskampf gab es keine 
Koexistenz, es gab nur Überleben oder Tod. Hitler und seinen Untergebenen ging es deshalb um die Vernich-

159 Vgl. dazu jetzt Robert Parzer, Holocaust und „Euthanasie“-Verbrechen. Eine alte Debatte, empirisch geerdet, in: Jörg Os-
terloh/Jan Erik Schulte (Hg.), „Euthanasie“ und Holocaust. Kontinuitäten, Kausalitäten, Parallelitäten, Paderborn 2021, S. 
235-251. Siehe allgemein Tadeusz Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek 
ludobójstwa, Warszawa 2008; Volker Rieß, Die Anfänge der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ in den Reichsgauen Dan-
zig-Westpreußen und Wartheland, Wiesbaden 2006.

160 Vgl. zu dieser radikalen deutschen Entwicklung eines allgemeinen Trends Mark Mazower, Der dunkle Kontinent. Europa 
im 20. Jahrhundert, Berlin 2000, S. 148-152.

161  Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, S. 229f; Rieß, Die Anfänge 
der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, S. 21-53.

162 Tadeusz Nasierowski/Filip Marcinowski, The Extermination of People with Disabilities in Occupied Poland. The Beginning 
of Genocide, in: Birgitte Bailer/Juliane Wetzen (Hg.), Mass Murder of People with Disabilities and the Holocaust, Berlin 2019, 
S. 135-149, hier S. 138.

163 Zitiert nach: Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939-1945, Frankfurt 1965, S. 24.



78 79

tung der polnischen Nation. 

Doch ein „Genozid auch an Polen“164 ist jenseits politischer Intentionen nicht einmal im Rahmen wissen-
schaftlich-analytischer Kategorien in Deutschland präsent, obwohl Raphael Lemkins Konzept nicht auf phy-
sische Vernichtungsmaßnahmen zu reduzieren ist, sondern als „overall policy” zu verstehen ist.165 Diese Sicht-
weise auf die Verbrechen an Polen liegt nicht zuletzt daran, dass konkret zwar das Ende der polnischen Nation, 
aber bei allem Hass keine vollständige Vernichtung der Polen geplant war – noch, muss man wohl sagen, denn 
dergleichen lag keineswegs jenseits des Denkhorizonts.166

Zudem unterschieden sich die Vorstellung für „den” Osten, für ein Gebiet weit jenseits der polnischen Gren-
zen, das sich bis zum Ural erstrecken sollte,167 von jenen  für Westpreußen oder das Wartheland, die beide 
direkt annektiert und Teil des Reichsgebiets wurden. Dort ging es ganz direkt um eine „Germanisierung“, 
also um ein rein deutsches Gebiet.168 Albert Forster, der Gauleiter von Danzig-Westpreußen, war deshalb 
ein überzeugter Anhänger des „Volkstumskampfes”, der mit allen Mitteln geführt wurde. Vergleichsweise 
harmlos waren noch die Deportationen etwa im Rahmen des „Ersten Nahplans” 1939/40, in Folge dessen 
zunächst etwa 90.000 im Warthegau und in Westpreußen lebende Polen und Juden ins Generalgouvernement 
deportiert worden.169

Demgegenüber sind die Erschießungen in Piaśnica unmittelbarer Ausdruck der lethalen deutschen Politik. Sie 
richteten sich gegen Polen, gingen aber weit darüber hinaus, denn dort wurden zusätzlich Angehörige vieler 
anderer Opfergruppen ermordet. In diesem Sinne ist Piaśnica Ausdruck eines radikalen Volkstumskampfes, 
der sich gegen „Gemeinschaftsfremde“ aller Art richtete: gegen politische Gegner, andere Nationalitäten, aber 
auch als minderwertig geltenden Angehörige der eigenen Ethnie. 

Bereits diese Überlegungen zeigen, warum auch der Holocaust nicht von anderen deutschen Verbrechen zu 
trennen ist. Deshalb sollte man weniger von Tatkomplexen sprechen, sondern stattdessen eher von den Be-
standteilen einer einzigen Tat, wobei natürlich jeder einzelne Teil seine Spezifika hat. Dennoch sollten anstatt 
einzelner Opfer- und Tätergruppen deren Verbindungen viel stärker in den Blick geraten. Notwendig ist dafür 
auch ein präziseres Verständnis oder vielmehr eine genauere Berücksichtigung der nationalsozialistischen 
Ideologie. Denn selbstverständlich finden sich dort Dinge wie Antisemitismus, Polenfeindschaft oder Über-
legungen zum deutschen „Volkskörper“. Aber sie sind nicht isoliert zu betrachten, sondern ergeben ein – 
natürlich irrationales und nicht besonders tiefschürfendes – Gesamtkonzept. 

164 Gerhard Eitel, Genozid auch an Polen? Kein Thema für einen „Historikerstreit”, in: Zeitgeschichte 18 (1990/1991), S. 22-39.

165 Wanda Jarząbek, Genocide or Exceptionally Cruel Regime: How to Define the German Occupation Policy Against the 
Polish Nation during World War II, in: Piotr Madajczyk (Hrsg.), Social Engineering in Central and South-East Europa in the 
Twentieth Century Reconsidered, Warszawa 2017, S. 79-118, hier S. 88.

166 Piotr Madajczyk, The Second World War and the Warsaw Uprising – finding the proper terminology, in: Eryk Habowski 
(Hrsg.), Wola 1944. An unpunished crime and the notion of genocide, Warszawa 2019, S. 213-233, hier S. 216f.

167 Vgl. etwa die grundlegenden Studie von Isabel Heinemann, „Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und Siedlung-
shauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003.

168 Beispielhaft für die Germanisierung als antipolnische Mordpolitik: Tomasz Ceran, The History of a Forgotten German 
Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcówka, London 2014.

169 Wolf, Ideologie und Herrschaftsrationalität, S. 148–164.

Piaśnica ist eine gewissermaßen konsequente Folge dieses Konzepts. Vor dort aus führen vielerlei Entwick-
lungslinien zu den weiteren deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Diese Entwicklungslinien sind 
nicht ungebrochen, nicht eindeutig und auch nicht erzwungen. In diesem Sinne steht Piaśnica zwar am An-
fang, ist aber natürlich keine notwendige Voraussetzung für die folgende Entwicklung. Ganz klar ist aber, dass 
die dort entwickelten Gewaltpraktiken wegweisend waren: Das ist erstens die gezielte Deportation verschie-
dener Opfergruppen an eine Tötungsstätte, was sonst an keiner anderen Erschießungsstelle in Pommerellen 
und Kujawien zu beobachten war. Zweitens mordete nur eine kleine Gruppe eingeschworener Täter, wobei 
sie auf die erzwungene Unterstützung von Häftlingen zurückgriff, die später im Zuge der Spurenverwischung 
ermordet wurden. Beides hatte es im Nationalsozialismus zuvor nicht gegeben. In der Eskalation nationalso-
zialistischer Gewalt gegen Zivilisten, die der Krieg gegen Polen unzweifelhaft brachte, war Piaśnica der am 
weitesten gehende Schritt, der deutlich in die dystopische Zukunft für ein deutsch besetztes Osteuropa wies. 

Exemplarisch steht hierfür Kurt Eimann, der Kommandant dieser Morde, dessen Leben auf vielerlei Weise mit 
anderen deutschen Massenmorden verknüpft ist: Er wurde am 20. November 1941 zur SS-Standortkomman-
dantur in Lublin versetzt.170 Zu diesem Zeitpunkt hatte dort Odilo Globocnik mit Hilfe der Euthanasie-Ex-
perten der Aktion T4 den Bau des Vernichtungslagers Belzec begonnen, um den Volkstumskampf mit der 
Vernichtung der Juden des Generalgouvernements auf eine nochmals extremere Ebene zu heben. Eimanns 
Biographie stellt ein Desiderat dar, und wir wissen deshalb nicht, was sein spezifischer Beitrag zum im Dis-
trikt Lublin organisierten Holocaust, dem „Bandenkampf “ oder der versuchten Germanisierung von Zamość 
war. Wir können auch nicht sagen, ob er absichtlich dorthin versetzt wurde, oder als typischer SS-Mann nur 
zufällig auf diesen Posten kam. Offensichtlich ist aber, dass er als Pionier des Massenmords perfekt in dieses 
Tätermillieu passte.

170 Ernst Klee, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, S. 131.
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