
209 
 

 

Wojciech Skóra, Prześladowania Żydów polskich w Elblągu w 1933 roku (w świetle 
raportów Konsulatu RP w Kwidzynie), „Rocznik Elbląski” 2011, t. XXIII, s. 209-229. 
 

 

Prześladowania Żydów polskich w Elblągu w 1933 roku (w świetle raportów Konsulatu RP w 

Kwidzynie) 

 

 

Objęcie władzy przez nazistów w Niemczech zimą 1933 roku zapoczątkowało 

brutalną fazę prześladowania „narodowo obcych”. Ze szczególną furią zaatakowano Żydów, 

jako „rasowo niepożądanych”, ale również i Polacy – choć mniej brutalnie – przygnieceni 

zostali wybuchem nacjonalizmu niemieckiego. Gdy w pierwszych miesiącach tego roku do 

polskiego poselstwa w Berlinie zaczęły napływać raporty konsularne o gwałtach na 

obywatelach polskich, w centrali MSZ wydano polecenie, aby zbierać informacje o tych 

wydarzeniach. Miały być one podstawą do interwencji dyplomatycznych w centralnych 

władzach niemieckich, na forum Ligi Narodów, a także niewykluczonych retorsji wobec 

mniejszości niemieckiej (lub obywateli niemieckich) w Polsce. W przechowywanym w 

warszawskim Archiwum Akt Nowych zespole Ambasady RP w Berlinie zachowało się wiele 

raportów 14 działających wówczas w Rzeszy konsulatów polskich. Urzędnicy opisywali w 

nich sytuację różnych prześladowanych grup, w tym trzech najliczniejszych: obywateli 

niemieckich narodowości polskiej (którymi formalnie opiekować się nie mogli), polskich 

robotników rolnych i Żydów – obywateli polskich. Z powodu rozległości zainteresowań 

raporty są zróżnicowane. Wiele z nich skupia się jednak na najbardziej prześladowanej 

grupie, jaką po Machtübernahme byli osiedleni w niemieckich miastach Żydzi ze wschodu 

(Ostjuden). Pozwalają one rzucić światło na nieznany dotychczas epizod z dziejów Elbląga. 

Niewiele wiadomo o nielicznej grupie Żydów z polskimi paszportami, 

zamieszkujących w międzywojennym Elblągu. Byli oni częścią ponad stutysięcznej 

społeczności Żydów polskich, którzy przebywali na stałe w Niemczech od lat dwudziestych. 

W Elblągu było ich tak niewielu, że nie tworzyli grupy wyodrębnionej wśród ogółu Żydów – 

obywateli niemieckich. Różniła ich przynależność państwowa, rzecz niewiele znacząca aż do 

przejęcia władzy przez nazistów w 1933 roku. Prześladowania rozpoczęte w lutym 

początkowo uderzyły we wszystkich Żydów zamieszkujących w Niemczech. Dopiero 

interwencje resortów spraw zagranicznych w obronie własnych obywateli wskazały na istotną 

różnicę. Paszporty czechosłowackie, francuskie, litewskie czy polskie, nawet jeśli nie były 
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gwarancją bezpieczeństwa, to w niektórych przypadkach powstrzymywały oprawców. 

Interwencje dyplomatyczne i konsularne wprawiały w zakłopotanie lokalne władze, 

obawiające się sprowokować incydent międzynarodowy. Za niemieckimi Żydami nie 

ujmowały się żadne urzędy.  

Przed 1933 rokiem władze niemieckie nie stosowały odrębnej polityki wobec 

obywateli polskich narodowości żydowskiej. Byli oni traktowani jako pozostali cudzoziemcy 

w Rzeszy i ich status regulowało zarówno prawo niemieckie, jak i szereg umów polsko-

niemieckich1. Sytuacja ta zmieniła się zasadniczo po Machtübernahme. Tendencją 

ogólnoniemiecką była stopniowa eliminacja Żydów polskich z życia ekonomicznego i 

społecznego. Wraz z umacnianiem się reżimu nazistowskiego i wzrostu potęgi Rzeszy, 

ochrona konsularna tej grupy była stopniowo coraz trudniejsza. Urzędnicy niemieccy podczas 

interwencji na rzecz Żydów coraz częściej sugerowali urzędnikom konsularnym, że gdyby w 

podobnej sprawie chodziło o „obywatela polskiego nie-Żyda”, to decyzja władz byłaby 

pozytywna. Pomimo powoływania się na umowy międzypaństwowe i prawo niemieckie 

sytuacja Żydów polskich stopniowo się pogarszała, gdyż niemieccy urzędnicy odmawiając 

zastosowania danego przepisu powoływali się na jego niezgodność „z duchem 

narodowosocjalistycznym” lub „wyższą rację stanu, która wymaga ofiar”, z którymi to 

argumentami pracownicy konsulatów nie mogli dyskutować. Trzecia Rzesza przestawała być 

państwem prawa. Adolf Hitler wielokrotnie powtarzał – a prawnicy oblekali to w formę 

urzędowych dyrektyw – że prawo obowiązuje tylko dopóty, dopóki pokrywa się z 

obowiązującymi normami „moralności narodowosocjalistycznej”. Oznaczało to woluntaryzm 

urzędniczy, w którym wyraziste postanowienia kodeksów zastępowano stopniowo tak 

mgławicowymi kategoriami jak „wspólne prawo członków zbiorowości narodowej” 

(volksgenössisches Gemeinschaftsrecht)2.   

Z punktu widzenia organów Rzeczypospolitej obywatelom polskim przebywającym w 

Niemczech przysługiwały te same prawa i obowiązki, jak w kraju. W najogólniejszym 

zakresie regulowały to kolejne konstytucje. Na wprowadzeniem tej reguły w życie czuwali 

urzędnicy polskiej służby konsularnej. Upraszczając można stwierdzić, że konsulowie 

realizowali swe zadania wobec własnych obywateli w dwóch zakresach, powszechnie 

                                                
1 Spośród umów polsko-niemieckich regulujących status prawny Żydów obywateli polskich w Niemczech można wymienić: 
Układ w sprawach opiekuńczych z 5 III 1924 r. („Dziennik Ustaw RP” 1926, poz. 265 i 266); Układ o obrocie prawnym w 
sprawach karnych („Reichsgesetzblatt” 1926, nr 2); Układ o pomocy dla bezrobotnych z 14 VII 1927 r. („Dziennik Ustaw 
RP” 1927, poz.877); Umowa o ubezpieczeniu społecznym z 11 VI 1931 r. („Dziennik Ustaw RP” 1933, poz. 487 i 488). 
2 Było to jedno z ulubionych sformułowań prezydenta Niemieckiej Akademii Prawa, Hansa Franka. Proces wyrodnienia 
prawa w skali całej Rzeszy wnikliwie przedstawił: F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa 
Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985, s. 432-451. 
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uznanych w stosunkach międzynarodowych: jus avocandi (prawo odwołania) i jus 

protectionis (opieka prawna państwa). Na podstawie uprawnień z zakresu jus avocandi  

konsulowie wzywali swoich obywateli do wypełniania pewnych obowiązków, na przykład do 

powrotu do kraju w celu wypełnienia obowiązku służby wojskowej. Z pojęcia jus protectionis 

wynikały trzy zasadnicze zadania konsula. W pierwszej kolejności miał on żądać od państwa, 

w którym urzęduje, uznania władzy swego państwa nad obywatelami znajdującymi się za 

granicą. Z tego wynikał obowiązek czuwania nad respektowaniem interesów swoich 

obywateli przez obce państwo. W razie ich naruszenia, konsul miał występować w obronie 

własnych obywateli, żądając zadośćuczynienia3. Wymienione wyżej zadania zostały ujęte w 

podstawowym akcie prawnym Drugiej Rzeczypospolitej, konstytuującym działania służby 

konsularnej. W pierwszym artykule „ustawy o organizacji konsulatów i o czynnościach 

konsulów” z 11 listopada 1924 roku, „opiekę na obywatelami polskimi za granicą” 

wymieniono jako jedno z trzech podstawowych zadań konsulów4. Wobec Żydów – obywateli 

polskich mieszkających w Niemczech zadania wynikające z jus protectionis były w pełni 

realizowane do połowy 1933 roku. Później w działaniach polskiego MSZ daje się zauważyć 

powolną tendencję do ograniczenia opieki nad polskimi Żydami w Niemczech. Katalizatorem 

tego procesu była normalizacja stosunków polsko-niemieckich z 1934 roku. Polskie władze 

stanęły wówczas przed dylematem jak pogodzić dobre stosunki z nazistami z opieką nad 

Żydami, którzy byli głównym celem ataków w Niemczech. Oczywiście dotyczyło to również 

strony niemieckiej, która chcąc utrzymać dobre stosunki z Warszawą nie mogła na dużą skalę 

i jawnie prześladować obywateli polskich. 

Prezentowane dwa dokumenty są efektem prac urzędników polskiego MSZ mających 

na celu obronę Polaków prześladowanych w rejencji zachodniopruskiej. Jednak obszerne 

fragmenty dotyczą osób narodowości żydowskiej, gdyż potraktowano ich zdecydowanie 

brutalniej, a jako obywatele Rzeczypospolitej mogli oczekiwać ochrony od organów państwa 

polskiego. Wydaje się, że z powodu represji nazistowskich po raz pierwszy zwrócono uwagę 

na nielicznych Żydów polskich w Elblągu i okolicach. W polskim MSZ nie uważano ich za 

Polonię, lecz zarobkujących za granicą obywateli niepolskiej narodowości. Nie budzili więc 

większych nadziei na wzmocnienie żywiołu polskiego w Prusach Wschodnich, a w związku z 

tym – zainteresowania MSZ. Jednak gwałty nazistów otwarły przed władzami polskimi 

                                                
3 W. Namysłowski, Polskie prawo konsularne. Ustawa konsularna z dnia 11 października 1924 r. z objaśnieniami, Lwów 
1926, s. 12. 
4 „Dziennik Ustaw RP” 1924, nr 103, poz. 944. 
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szansę, by poprawić stosunki Rzeczypospolitej z diasporą żydowską5. Abstrahując od tych 

uwarunkowań, dzięki informacjom zawartym w dwóch raportach konsula polskiego w 

Kwidzynie można choć wstępnie wskazać, że w Elblągu żyła grupa osób związanych z 

państwem polskim, a także specyficzna grupa „Żydów wschodnich”, odmiennie traktowana 

przez nazistów. 

 Najpełniejszy obraz losów ówczesnych Żydów elbląskich (bez względu na ich 

obywatelstwo) zawiera IV tom Historii Elbląga. Znajdujemy tam informację, że w połowie lat 

dwudziestych miasto zamieszkiwało około 500 osób wyznania mojżeszowego, czyli ponad 

0,7% (Elbląg liczył 68 tys. mieszkańców). Mimo niewielkiej liczebności była to społeczność 

zintegrowana i wpływowa. Podobnie jak większość Żydów w Niemczech, byli oni mocno 

zasymilowani, w dużej mierze utożsamiali się z niemieckością6. Wśród nich żyła niewielka 

grupa z polskimi paszportami. Drogi do uzyskania tego dokumentu (a więc i obywatelstwa 

polskiego) były różne.  

Niektórzy Żydzi uzyskali je na mocy ustawy o obywatelstwie polskim z 20 stycznia 

1920 roku. Akt ten przejął postanowienia traktatów pokojowych z Niemcami i z Austrią oraz 

tzw. małego traktatu wersalskiego7. Przyznawał on obywatelstwo polskie każdej osobie, która 

„Urodziła się na obszarze państwa polskiego, o ile nie służy jej obywatelstwo innego 

państwa”. Ustawa nie określiła terminu, do kiedy osoby uprawnione mogły zgłaszać swe 

roszczenia8. Termin został natomiast wyznaczony w traktacie pokojowym między Polską a 

Rosją i Ukrainą, podpisanym 18 marca 1921 roku w Rydze. Upływał on w połowie kwietnia 

1922 roku. Do tego czasu mieszkańcy Rosji i Ukrainy – przebywający na przykład w Elblągu 

jako bezpaństwowcy – mogli dokonać opcji na rzecz obywatelstwa polskiego, jeśli 

udowodnili, że są potomkami osób, „które – nie dalej niż w trzecim pokoleniu – stale 

zamieszkiwały na terytorium dawnej Rzeczypospolitej Polskiej”9. Skorzystało z tego wielu 

Żydów z byłej rosyjskiej Strefy Osiedlenia, po czym w pewnym odsetku wyemigrowali do 

                                                
5 O motywach tak nowatorskiego nastawienia polskich władz czytamy w piśmie posła Wysockiego do konsulów polskich w 
Niemczech: „stopniowe osłabienie wpływów niemieckich wśród żydostwa międzynarodowego i «nastawianie» go życzliwie 
do Polski za pośrednictwem lojalnych Żydów polskich, a także wychowywanie Żydów polskich na istotnie lojalnych 
obywateli Polski, posiada pierwszorzędne znaczenie” (Archiwum Akt Nowych [AAN], Ambasada RP w Berlinie [AB], sygn. 
1820, Pismo Posła RP w Berlinie A. Wysockiego do kierowników konsulatów RP w Niemczech z 6 II 1933 r.). 
6 M. Andrzejewski, Obszar i ludność Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. IV (1918-1945), pod red. M. Andrzejewskiego, 
Gdańsk 2002, s. 13. 
7 Aż do wejścia w życie traktatu wersalskiego 10 stycznia 1920 roku Polska miała obywateli de facto, ale nie de iure. 
Postanowienia traktatu „stworzyły” najliczniejszą grupę obywateli polskich, bowiem orzekały one, że stają się nimi „z mocy 
samego prawa i bez dalszych formalności” wszyscy obywatele państw rozbiorowych, którzy 10 stycznia 1920 roku na stałe 
zamieszkiwali terytorium Polski oraz wszyscy, którzy urodzili się na terytorium polskim, o ile nie przysługuje im 
pierwszeństwo korzystania z innej przynależności państwowej (Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa 
publicznego, Warszawa b.r.w, s. 531). 
8 „Dziennik Ustaw RP” 1920, nr 7, poz. 44. 
9 „Dziennik Ustaw RP” 1921, nr 49, poz. 300. 
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Niemiec, gdyż był to zamożny kraj i z Polską nie łączyły ich silniejsze więzy10. 

Obywatelstwo polskie było tylko pomostem, by wyrwać się z chaosu i biedy Rosji, a 

następnie wyemigrować do krajów zachodnich.  

Jest prawdopodobne, że w Elblągu, podobnie jak w wielu miastach niemieckich, 

przebywali Żydzi – bezpaństwowcy, którzy wcześniej mieli paszporty polskie. Obywatelstwo, 

jako rodzaj umowy obywatela z państwem, przewiduje zarówno prawa, jak i obowiązki obu 

stron. Duża, choć trudna do precyzyjnego określenia część Żydów polskich w Niemczech 

utraciła w latach dwudziestych obywatelstwo polskie. Powody były różne. Niektórzy byli 

dezerterami z okresu wojny polsko-bolszewickiej albo uchylali się od obowiązkowej służby 

wojskowej w Wojsku Polskim. Mieli oni status bezpaństwowców, czyli podlegali 

prawodawstwu niemieckiemu, lecz pozbawieni byli praw politycznych. Podstawę procedur 

pozbawiania obywatelstwa stanowił artykuł 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z 11 

sierpnia 1920 roku, w myśl którego obywatel polski może być pozbawiony obywatelstwa jeśli 

samowolnie porzucił służbę w wojsku i przebywał poza granicami Polski oraz celem 

uchylania się od służby wojskowej opuścił granice państwa11. Uzupełnieniem było 

obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z 29 stycznia 1921 roku, które wzywało 

obywateli polskich przebywających poza granicami kraju do zgłoszenia się w konsulatach RP 

celem rejestracji. Kto tego nie dopełnił w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się 

obwieszczenia, narażał się na pozbawienie obywatelstwa polskiego12. Wypadki takie nie 

należały do wyjątków. Stosując te przepisy konsulat w Kwidzynie tylko w 1928 roku 

przeprowadził osiem procedur pozbawienia obywatelstwa polskiego osób zamieszkujących 

rejencję zachodniopruską. Sformułowano też dla władz krajowych kolejnych 17 wniosków. 

Dotyczyły one osób narodowości niemieckiej i żydowskiej. W dokumentacji placówki 

odnotowano też tego roku 21 przypadków pozbawienia obywatelstwa polskiego przez władze 

                                                
10 W 1928 r. narodowi demokraci wykorzystali ten fakt do stwierdzenia, że władze sanacyjne „nadały” wówczas 
obywatelstwo polskie 600 tys. rosyjskich Żydów. Była to oczywista przesada. W 1939 r. Biuro Polityki Narodowościowej w 
Prezydium Rady Ministrów poinformowało, że wspomniane stwierdzenie obywatelstwa polskiego mogło dotyczyć około 30 
tys. osób narodowości żydowskiej (J. Tomaszewski, Wokół obywatelstwa Żydów polskich (1918-1939), [w:] Narody. Jak 
powstawały i jak wybijały się na niepodległość, pod red. M. Kuli, Warszawa 1989, s. 509).  
11 AAN, Konsulat RP w Szczecinie (KS), sygn. 209, Okólnik MSZ nr 99 w sprawie utraty obywatelstwa polskiego na skutek 
niespełnienia obowiązku służby wojskowej z 23 VII 1920 r.; tamże, Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z 11 VIII 1920 
roku, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1920, nr 81, poz. 540. Przepis ten dawał obywatelowi polskiemu 3 
miesiące na zgłoszenie się w polskim konsulacie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziła mu utrata polskiego 
obywatelstwa.  
12 AAN, KS, sygn. 209, Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z 29 I 1921 r. Postanowienia te uległy zmianie dopiero 
w 1936 r. Ustawa o amnestii z 2 I 1936 r. stanowiła, że w sprawach o przestępstwo przeciw obowiązkowi wojskowemu, 
dokonanemu przed 30 III 1923 r. przez opuszczenie jednostki wojskowej lub też ucieczkę przed poborem, postępowania będą 
umorzone (ibidem, sygn. 235, Pismo MSZ do polskich urzędów zagranicznych z 11 II 1936 r.). 
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Rzeczypospolitej wobec osób, które uznano za „dezerterów z armii polskiej” (według raportu 

konsulatu chodziło niemal wyłącznie o Ukraińców, Niemców i Żydów)13. 

 Żydzi polscy w Elblągu i rejencji kwidzyńskiej byli drobnym fragmentem 

społeczności Żydów polskich w Niemczech. Ustalenie ogólnej ich liczby jest trudne, 

ponieważ ulegała ona niemal ciągłym i poważnym zmianom. Szacuje się, że bezpośrednio po 

I wojnie światowej było ich około 150 tysięcy. Według statystyk niemieckich w 1933 roku w 

Niemczech żyło 499,7 tys. Żydów. W tej grupie 88,4 tys. to byli Ostjuden (czyli posiadający 

obywatelstwo jednego z państw wschodnioeuropejskich lub bez obywatelstwa). Polskie 

obywatelstwo posiadało 56,5 tys. Żydów. Prócz tego spis z 1933 roku wykazał, że w Rzeszy 

mieszkało 44,1 tys. Żydów urodzonych na terytoriach utraconych przez Niemcy w wyniku 

traktatu wersalskiego14. Można przypuszczać, że większość z nich pochodziła z ziem 

polskich. Niemiecka administracja nie była jednak w stanie zweryfikować liczebności tej 

grupy, która najprawdopodobniej była znacznie większa. Potwierdzają to pośrednio dane 

polskiego MSZ. Według informacji placówek konsularnych RP w 1932 roku na terenie 

Rzeszy przebywało 115,5 tys. Żydów polskich (ogółem liczbę obywateli polskich 

oszacowano na 180 tysięcy)15. 

 Obliczenia urzędników konsularnych wskazywały, że w rejencji zachodniopruskiej 

zamieszkiwało na początku 1932 roku około 18 tys. przedstawicieli mniejszości polskiej 

(Polaków mających obywatelstwo niemieckie), 245 obywateli polskich i 60 robotników 

rolnych z polskimi paszportami, przebywających tam sezonowo16. W listopadzie tego roku 

podsumowano, że obywateli polskich było 282, przy czym zdecydowana większość 

przebywała w rejencji już ponad 10 lat, czyli praktycznie na stałe. Dane z tego samego okresu 

wykazały jedynie 9 obywateli polskich narodowości żydowskiej17. Prawdopodobnie były 

                                                
13 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygn. 11753, Roczny raport administracyjny Konsulatu RP w 
Kwidzynie za 1928 r. 
14 J. Tomaszewski, Preludium zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998, s.19.  
15 AAN, KS, sygn. 190, Referat konsula T. Brzezińskiego na Zjazd Konsularny w Berlinie (4-6 III 1932 r.).  
16 AAN, AB, sygn. 3270, Referat konsula Bartłomieja Rusieckiego „Opieka duszpasterska. Duszpasterstwo polskie w 
Niemczech” na zjazd konsularny z 9 II 1932 r. Dane zawarte w tym referacie należy traktować jako szacunkowe. W innym 
opracowaniu, które wyszło spod pióra urzędnika konsularnego, czytamy, że w 1934 r. na Ziemi Malborskiej zamieszkiwało 
20 tys. Polaków: 4% powiecie malborskim, 4% w powiecie Susz, 15% w pow. kwidzyńskim i 45% w pow. sztumskim (o 
pozostałym 1% raport nie wspomina). W ich posiadaniu były następujące areały użytków rolnych: 17892 ha (pow. 
malborski), 38235 ha (pow. kwidzyński), 67180 ha (pow. Susz) i 48130 ha (pow. Sztum) (AAN, AB, sygn. 3272, Referat 
konsula Józefa Gieburowskiego „Stan obecny ruchu polskiego i litewskiego w Prusach Wschodnich” na zjazd konsularny w 
Berlinie z 26 II 1934 r.). W listopadzie 1932 r. urzędnicy konsulatu kwidzyńskiego podsumowali, że obywateli polskich było 
282, przy czym zdecydowana większość przebywała w rejencji już ponad 10 lat, czyli praktycznie na stałe. W tej grupie 
17 AAN, KS, sygn.190, Referat Konsula RP w Lipsku, T. Brzezińskiego, na zjazd konsularny w Berlinie 4-6 III 1932 r. W 
listopadzie 1932 r. urzędnicy konsulatu kwidzyńskiego podsumowali, że obywateli polskich było 282, przy czym 
zdecydowana większość przebywała w rejencji już ponad 10 lat, czyli praktycznie na stałe. W tej grupie wyróżniono 158 
„żywicieli rodzin”. Zdecydowana większość pracowała w rolnictwie (201 osób); w przemyśle – 28 osób; w handlu – 19; w 
innych zawodach – 20 osób. Można przypuszczać, że owe 19 osób zajmujących się handlem było wyznania mojżeszowego. 
Wśród nich było 10 „żywicieli rodzin” (AAN, AB, sygn. 1207, Konsulat RP w Kwidzynie do Poselstwa RP w Berlinie z 4 
XI 1932 r.). 
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zaniżone. Nie można jednak wykluczyć, że w rzeczywistości chodziło o ojców rodzin. 

Niektórzy Żydzi mogli się też zgłosić do konsulatu polskiego dopiero w 1933 roku, po 

pierwszych prześladowaniach. Zamieszkiwali oni głównie w Elblągu, największym mieście 

rejencji, gdyż zajmując się handlem tam mieli najlepsze możliwości zarobkowania. Można 

przypuszczać, że do lutego 1933 roku byli zintegrowani z miejscową gminą żydowską. 

Dopiero represje nazistowskie wskazały na odrębny status. 

Poza w dużej mierze improwizowanymi represjami z lutego i marca, pierwszą 

ogólnoniemiecką akcją antysemicką był bojkot z 1 kwietnia 1933 roku. Dla placówek 

polskiego MSZ była to kolejna poważna konfrontacja z nowymi realiami Rzeszy. Partia 

nazistowska zamierzała tym „spektaklem propagandowym” powstrzymać bojkot 

niemieckiego eksportu, który wystąpił w USA i kilku krajach europejskich po ekscesach 

antyżydowskich, jakich dopuścili się naziści. Aparat propagandowy Trzeciej Rzeszy 

zamierzał przekonać Niemców, iż bojkot niemieckiego eksportu jest efektem 

„ogólnoświatowego spisku Żydów”, któremu należy przeciwstawić podobną akcję w 

Niemczech. Hermann Göring 26 marca wezwał przywódców organizacji żydowskich w 

Rzeszy i oświadczył, iż akcja wymierzona przeciwko Niemcom poza granicami musi ustać. 

W przeciwnym wypadku groził totalnym pogromem Żydów w całym państwie. Ostatecznie 

przywódcy nazistowscy zrezygnowali z pogromu na rzecz bojkotu sklepów żydowskich oraz 

kancelarii adwokackich i gabinetów lekarskich, prowadzonych przez osoby pochodzenia 

żydowskiego. Dwa dni przed rozpoczęciem akcji główny dziennik NSDAP, „Völkischer 

Beobachter” zamieścił wezwanie do „walki obronnej przeciw Greuelhetze żydostwa”. Na 

terenie całych Niemiec utworzono lokalne komitety do planowego przeprowadzenia 

bojkotu18.  

W rejencji kwidzyńskiej bojkot przebiegał stosunkowo spokojnie i bez „entuzjazmu”. 

Konsul polski w Kwidzynie, Mieczysław Rogalski, poinformował MSZ, że rozpoczął się już 

31 marca i ludność „tak robocza, jak i sfery urzędnicze wszelkich odcieni politycznych, 

masowo zalegała w dniach 30 i 31 marca bieżącego roku składy żydowskie, pragnąć jeszcze 

uskutecznić zakup najpotrzebniejszych i tańszych artykułów pierwszej potrzeby”. Tłumacząc 

tę postawę, dodawał: „Bezrobotni, aczkolwiek sprzyjają hitleryzmowi, to jednak z 

oburzeniem przyjęli bojkot składów żydowskich twierdząc, iż właściwie jedynie Żydzi 

dotychczas pamiętali o masach biednych, ofiarując na cele społeczne tak wielką gotówkę (np. 

Conitzer w Kwidzynie i Malborku rokrocznie przyodziewa setki ubogich dzieci i przeznacza 

                                                
18 F. Połomski, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970, s. 43-49. 
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dla starszych kilka tys. marek niemieckich), jak i dary w naturze. Wreszcie, że Żydzi, pragnąć 

ulżyć niedoli sfer robotniczych wydawali towar żądając należności w ratach miesięcznych. 

Tych udogodnień, niestety, niemieckie składy chrześcijańskie nie udzielają”. O Żydach 

polskich zanotował konsul niewiele: „Obywatele polscy Żydzi osiadli są przeważnie w 

Elblągu i Iławie. W Elblągu jest skład Wachnera, obecnie z powodu obicia przedstawiciela 

firmy zamknięty, zaś w Iławie kilku Żydów ma mniejsze składy. Według relacji telefonicznej 

jednego z Żydów nie mieli oni być szykanowani przez hitlerowców”19. 

Dbałość o interesy i bezpieczeństwo obywateli polskich w rejencji zachodniopruskiej 

(i w Elblągu) należała do pracowników Konsulatu RP w Kwidzynie. Działalność tej placówki 

w latach 1920-1939 znalazła już odzwierciedlenie w historiografii20. Dla potrzeb tego 

opracowania należy jedynie naświetlić atmosferę, w której pracował ten urząd w pierwszej 

połowie 1933 roku. Miała ona bowiem wpływ na ton pisanych raportów.  

Konsulat w Kwidzynie uchodził wśród urzędników MSZ za trudną placówkę, niemal 

„frontową”, bo działającą w klimacie nadgranicznej konfrontacji polsko-niemieckiej. 

Powołany tuż przed plebiscytem na Powiślu budził szczególną niechęć Niemców, jako jedno 

z centrów przygotowań Polaków do tej rozgrywki. Dość przypomnieć, że exequatur 

(pozwolenie na działalność) pierwszemu konsulowi generalnemu, hr. Stanisławowi 

Sierakowskiemu, udzieliła aliancka Komisja Międzysojusznicza, sprawująca władzę na tym 

terenie. W oczach Niemców była to bezczelna uzurpacja. Wiosną 1933 roku poza konsulem 

Mieczysławem Rogalskim, pracowało tam jedynie troje urzędników kontraktowych: Jan 

Burzyk, Gertruda Bysikiewicz i Zygmunt Czernicki. Na stałe w konsulacie mieszkał woźny, 

Konrad Szydzik. Obok wicekonsulatu w Ełku była to najmniejsza z polskich placówek 

konsularnych w Niemczech. Zajmowała sześć pokoi na piętrze w kamienicy przy 

Herrenstrasse 14 (obecnie ul. Słowiańska). Budynek był własnością polską, na parterze 

znajdował się Bank Ludowy. Obok zwykłych spraw konsularnych, takich jak wydawanie wiz 

i paszportów, czy załatwianie spraw handlowych, kluczowym zadaniem placówki była 

zawoalowana opieka nad Polakami zamieszkującymi Powiśle. Obejmowała ona nie tylko 

sprawy organizacyjne, ale i finansowanie wybranych przedsięwzięć (głównie organizacji 

polskich). Ponieważ większość Polaków miała obywatelstwo niemieckie formalnie Konsulat 

RP nie mógł zajmować się ich sprawami. Robiono to z zachowaniem ostrożności, by 

władzom niemieckim nie dawać pretekstu do prześladowania Polaków i podobnego 

                                                
19 AAN, AB, sygn. 867, Raport konsula Rogalskiego dla Poselstwa RP w Berlinie z 3 IV 1933 r. 
20 M. Szostakowska, Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939, Olsztyn 1990, s. 63-83; A. Gebel, 
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kwidzynie w latach 1920-1939, „Zeszyty Kwidzyńskie” 2001, nr 5. 
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postępowania konsulatów Rzeszy wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Do 1933 roku 

istniała w tym zakresie chwiejna równowaga. Objęcie władzy przez nazistów spowodowało 

jednak taki wybuch nacjonalizmu wśród Niemców, że pozory zostały odrzucone. Konsulat, 

jako ośrodek polskiej działalności narodowej, stał się przedmiotem presji i bezpośrednich 

ataków.  

Wieczór 18 lutego 1933 roku konsul Rogalski spędził jako gość honorowy na zabawie 

polskiej („balu ziemianek”) w Sztumie. Gdy o 2 w nocy powrócił do swego mieszkania w 

konsulacie i kładł się spać, kula zmarzniętej gliny wybiła szybę w oknie. Uderzenie było tak 

silne, że nie złagodziła go żelazna żaluzja. Nie udało się ustalić, czy celem było okno, w 

którym napastnik widział światło, czy godło Polski, które wisiało nad oknem. Następnego 

dnia konsul podjął próbę zawiadomienia władz rejencji o napaści. Nie było to łatwe, gdyż w 

niedzielę najwyżsi urzędnicy długo nie byli uchwytni. Dopiero po południu, gdy konsul 

zagroził skargą drogą dyplomatyczną do władz w Berlinie, wiceprezydent rejencji przysłał do 

urzędu policję. Konsul przypuszczał, że praprzyczyną ataku było odbywające się w 

Kwidzynie 17 lutego zebranie nazistów, podczas którego wezwano młodzież do wstępowania 

w szeregi i wystąpień publicznych. W dniu ataku w mieście pojawiły się ulotki 

komunistyczne, nawołujące do zniesienia granic i bojkotu Polski, wychwalające stosunki 

panujące w ZSRR (odezwa była pisana po polsku i niemiecku, podpisały się pod nią również 

komitety komunistyczne w Polsce)21. 

Eskalacja zajść w Kwidzynie nastąpiła w maju, gdy naziści mogli już uznać, że w 

pełni przejęli władzę w Niemczech22. Mieczysław Rogalski informował przełożonych, że 

przed konsulatem stale kręcą się grupy osób, które obrzucają wyzwiskami osoby mówiące po 

polsku. Konsul podczas jednego ze spacerów z żoną do Korzeniowa również był zaczepiany 

przez wyrostków czyniących uwagi z powodu mówienia po polsku. 15 maja podobna grupa 

obrzuciła wyzwiskami ziemian polskich wysiadających z aut i udających się do budynku 

urzędu. Konsul zawiadomił natychmiast policję, która przyjechała jednak z takim 

opóźnieniem (rutynowym), że nikogo nie złapała. Tydzień później grupa Niemców obrzuciła 

obelgami za mówienie po polsku wsiadających do samochodu konsulów Konstantego 

Jeleńskiego (szefa placówki w Królewcu), Józefa Gieburowskiego (kierownika konsulatu w 

Olsztynie) i radcę Tadeusza Kunickiego (pracownika centrali MSZ, wcześniej szefa placówki 

w Ełku). 23 maja silny oddział hitlerowców obsadził dom znajdujący się na wprost okien 

konsulatu. Przyjechało kilka mniejszych oddziałów SA na rowerach i 12 pieszych SA-manów 

                                                
21 AAN, AB, 821, Raport konsula Rogalskiego dla poselstwa w Berlinie z 21 II 1933 r. 
22 Po wejściu w życie ustawy o pełnomocnictwach z 23 III 1933 r. i destrukcji partii opozycyjnych. 
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z opaskami Hilfspolizei na rękawach. Oddziały SA zajmowały wówczas w mieście więcej 

lokali, aniżeli wojsko. Dom przed konsulatem był ich koleją siedzibą23.  

 Autorem obu dokumentów jest konsul Mieczysław Rogalski, który odegrał ważną rolę 

w animacji polskiego życia narodowego na Powiślu. Dotychczasowe słowniki pracowników 

MSZ Drugiej Rzeczypospolitej o nim nie wspominają, warto więc przybliżyć tę nietuzinkową 

postać. Był on bowiem jednym z nielicznych pracowników tego resortu, którzy zostali 

zaakceptowani przez władze komunistyczne (lub zechcieli z nimi współpracować) i podjęli 

pracę w krajowym MSZ po 1944 roku. Urodził się 23 maja 1888 roku w Warszawie. Był 

synem Ludwika i Antoniny z Sobolewskich. Ukończył osiem semestrów studiów na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu w belgijskim Leodium (Liège). Od maja 1919 roku pracował jako 

nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Staszica w Lublinie. Szybko jednak zdecydował 

się na pracę w resorcie spraw zagranicznym, który pośpiesznie kompletował kadry dla 

rozwijającej się służby zagranicznej. Już w sierpniu tego roku został pracownikiem 

kontraktowym MSZ. Pracował kolejno w Departamencie Politycznym, Delegacji Polskiej w 

Komisji Mieszanej do Spraw Repatriacji z Rosji (z siedzibą w Warszawie) i Departamencie 

Konsularnym. W czerwcu 1925 roku zdał egzamin na stanowiska I kategorii w MSZ, co 

otwierało drogę do stanowisk kierowniczych. W czerwcu 1928 roku po raz pierwszy wyjechał 

na placówkę zagraniczną. Został sekretarzem Poselstwa RP w Bukareszcie, gdzie przebywał 

przez dwa lata. W kwietniu 1930 roku powrócił do centrali resortu, gdzie pracował przez dwa 

lata w Departamencie Konsularnym (jako referendarz w stosunkowo wysokim VII stopniu 

służbowym). Nie wypracował wówczas entuzjastycznej oceny u przełożonego. Stanisław 

Millak, naczelnik Wydziału Prawno-Konsularnego DK MSZ, podsumował w 1931 roku: „Na 

ogół inteligentny, o typie jednak inteligencji niezupełnie nadającej się do pracy biurowej. 

Jako urzędnik I kategorii w centrali uzdolniony słabo. Pilny i sumienny. Inicjatywy nie 

wykazał. Zachowanie się wzorowe. Zasługuje na bezwzględne zaufanie”24. Od początku maja 

1932 roku rozpoczął pracę w Konsulacie RP w Olsztynie. Objął stanowisko wicekonsula tej 

trudnej placówki. Stężenie wrogości wobec wszystkiego co polskie było w Prusach 

Wschodnich szczególnie wysokie, stąd wśród pracowników resortu uchodziły one za niezbyt 

pożądane i zarazem wymagające. Widocznie Rogalski się sprawdził, gdyż po kilku 

miesiącach, od 1 października na ponad trzy lata został kierownikiem Konsulatu RP w 

Kwidzynie, placówki obejmującej swymi kompetencjami obszar rejencji zachodniopruskiej 

                                                
23 AAN, AB, 346, Raport konsula Rogalskiego dla MSZ z 24 V 1933 r. 
24 AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. VIII-254, Karta kwalifikacyjna Mieczysława Rogalskiego. 
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(Regierungsbezirk Westpreussen), nazywanej niekiedy kwidzyńską25. Od 1 lutego 1936 roku 

powierzono mu kierownictwo Wicekonsulatu RP w Ełku, placówki nieco spokojniejszej.  

Nieznane są losy Rogalskiego podczas wyjątkowo burzliwie przebiegającego 

internowania polskich urzędników konsularnych w Prusach Wschodnich po 1 września 1939 

roku26. Zapewne został szybko zwolniony przez Niemców i w przeciwieństwie do większości 

polskich urzędników konsularnych nie wyjechał do kraju neutralnego i dalej na Zachód. 

Okupację spędził na Lubelszczyźnie, gdzie działał w Organizacji Wyzwolenia Ojczyzny. W 

1942 roku aresztowało go Gestapo, został jednak zwolniony dzięki staraniom podziemia 

polskiego. W 1944 roku nawiązał kontakt z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i 

rozpoczął organizację szkolnictwa polskiego na terenie wyzwolonym spod okupacji 

niemieckiej. W sierpniu mianowano go zastępcą kierownika Resortu Spraw Zagranicznych 

PKWN; wkrótce z ramienia Stronnictwa Demokratycznego został posłem do Krajowej Rady 

Narodowej. Po przeniesieniu do Warszawy brał udział w organizacji MSZ; czasowo był 

dyrektorem Departamentu Konsularnego tego resortu. W latach 1946-1948 był posłem w 

Norwegii i Islandii. Karierę zakończył jako wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim27. 

Pierwszy z prezentowanych raportów jest relacją z podróży konsula Rogalskiego do 

skupisk polskich, odbytej w celu zbadania nastrojów po przemianach politycznych w 

Niemczech. Co warte podkreślenia, konsul podróżował w towarzystwie swojego 

podwładnego, Jana Burzyka, urzędnika nietypowego, gdyż kilka lat wcześniej był rezydentem 

polskiego wywiadu wojskowego w Kwidzynie28. Drugi ma charakter podsumowujący kilka 

                                                
25 Formalnie obszar ten, wchodzący w skład prowincji Prusy Wschodnie, nosił nazwę „rejencja zachodniopruska”. Jednak w 
dokumentach polskiego MSZ i nawet w niektórych urzędowych dokumentach niemieckich używano nazwy „rejencja 
kwidzyńska” (Regierungsbezirk Marienwerder). Był to jeden z mniejszych okręgów kompetencyjnych w polskiej sieci 
konsularnej na świecie (36 992 km2). Zamieszkiwało tam w 1925 r. około 264 tys. osób. Składały się na nią powiaty Elbląg 
(miejski i ziemski), Kwidzyn, Malbork, Susz i Sztum (Handbuch über den Preußischen Staat 1930, Berlin 1930, s. 52). 
26 Wojna dla pracowników konsulatów polskich rozpoczęła się 25 sierpnia. Gdy ówczesny kierownik konsulatu w 
Kwidzynie, Edward Czyżewski, udał się z protestem do władz niemieckich w sprawie aresztowanych nauczycieli i uczniów 
gimnazjum polskiego, policja wkroczyła do budynku i sparaliżowała pracę placówki. W praktyce doszło do internowania 
personelu. Przerwano łączność telefoniczną i odcięto prąd, by uniemożliwić urzędnikom odbieranie komunikatów przez 
radio. Dopiero 29 sierpnia konsula Czyżewskiego odwieziono samochodem policyjnym do Konsulatu Generalnego RP w 
Królewcu. Po rozpoczęciu działań zbrojnych pracowników konsulatów RP w Prusach Wschodnich potraktowano 
bezwzględnie, z pogwałceniem wielu norm międzynarodowego prawa zwyczajowego. Zapewne złożyły się na to osobowość 
gauleitera Ericha Kocha, skłonnego do brutalnych zachowań, jak i opinia tamtejszych placówek, od lat uznawanych przez 
Niemców za „gniazda szpiegostwa”. Już pierwszego dnia wojny Koch wydał polecenie likwidacji wszystkich instytucji 
polskich na terenie prowincji. Szczególnie ostro potraktowano konsulat generalny w Królewcu. Aresztowano kierownika, 
Jerzego Warchałowiskiego i attaché konsularnego Witolda Winiarskiego. W budynku przeprowadzono rewizję. 
Prześladowania wykraczające poza internowanie spadły też na pracowników placówek w Olsztynie i Kwidzynie. 
Aresztowano między innymi konsula Jałowieckiego. Z podobną brutalnością potraktowano urzędników (również 
konsularnych) gdańskiego Komisariatu Generalnego RP. Niektórzy z nich przybyli do Kowna ze śladami pobicia. Na 
marginesie warto dodać, że Jedyny przypadek internowania personelu niemieckiego konsulatu w Polsce miał miejsce w 
Łodzi 1 września. Wobec polskich placówek w Rzeszy takie postępowanie było regułą. Więcej na ten temat w artykule W. 
Skóry, Polskie placówki konsularne w Niemczech we wrześniu 1939 roku, który zostanie wydany w tomie po konferencji 
„Wrzesień 1939. Polityka-wojna-pamięć-odpowiedzialność”, obradującej w Gdyni 1-2 X 2009 r.  
27 T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 270-271. 
28 Epizod współpracy Burzyka z Oddziałem II został opisany: W. Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. 
Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, s. 767. 
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pomniejszych raportów wysłanych z konsulatu od lutego do kwietnia 1933 roku w sprawie 

prześladowania obywateli polskich i mniejszości polskiej. 

Obydwa raporty zostały opatrzone klauzulą tajności. Wysłano je kurierem, a nie 

pocztą niemiecką, której słusznie nie ufano. Zawarte w nich treści mogłyby zaszkodzić 

Polakom i obywatelom polskim, gdyby władze niemieckie poznały ich stosunek do nowej 

rzeczywistości w Rzeszy. Adresatem pierwszego było poselstwo berlińskie, lecz rozdzielnik 

był szerszy. Obejmował Departament Konsularny i Departament Polityczno-Ekonomiczny 

MSZ oraz (w przypadku pierwszego raportu) Konsulat RP w Olsztynie. Drugi, obszerniejszy, 

skierowany już został do centrali MSZ (Wydział Zachodni Departamentu Polityczno-

Ekonomicznego), która planowała interwencję dyplomatyczną w sprawie prześladowanych 

obywateli polskich. Warto przypomnieć, że naczelnikiem Wydziału Zachodniego był 

wówczas Józef Lipski, przyszły poseł i ambasador polski w Berlinie, główny negocjator 

polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934 roku. Jednak wiosną 1933 

roku jeszcze nie było objawów odprężenia między Berlinem a Warszawą. Wręcz przeciwnie, 

na pograniczu doszło do wyraźnego wzrostu liczby incydentów antypolskich, gdy 

nacjonalistyczne hasła NSDAP mogły być wprowadzane w życie, a „rewolucja nazistowska” 

poszukiwała przeciwników, by uzasadnić swój radykalizm. Drugi raport był wykonaniem 

poufnego polecenia, które Poselstwo RP w Berlinie wydało wszystkim podległym 

konsulatom w Rzeszy 27 kwietnia 1933 roku. Nakazywało ono spisać wszystkie przypadki 

gwałtów nazistowskich wobec mniejszości polskiej i obywateli Rzeczypospolitej. 

Wielu działaczy polskich wymienionych w raportach Niemcy zamordowali podczas II 

wojny światowej. Opisane represje były swoistym wskazaniem przyszłych ofiar. Zapewne 

podobnie było z wymienionymi Żydami polskimi. Nie jest to jednak pewne, gdyż liczebność 

Żydów do wybuchu wojny znacznie zmalała w rejencji kwidzyńskiej. Przyczyniły się do tego 

popierane przez nazistów wyjazdy z Niemiec oraz przeprowadzona w październiku 1938 roku 

Polenaktion29. Jeszcze w lutym tego roku kolejny konsul polski w Kwidzynie, Edward 

Czyżewski, informował centralę MSZ, że w przydzielonej mu rejencji mieszka kilka polskich 

rodzin, o polskim obywatelstwie, którzy ulegli wpływom nazistowskim. Nie byli to więc 

Żydzi30. Późniejszy raport konsula Czyżewskiego, o „nocy kryształowej” na obszarze rejencji, 

                                                
29 Polenaktion, akcja przymusowego i pośpiesznego wysiedlenia Żydów polskich z Niemiec, zrealizowana głównie przez 
Gestapo. Przeprowadzono ją w nocy z 27 na 28 października 1938 r. Wówczas wysiedlono do Polski około 17 tys. osób. 
Była to niemiecka odpowiedź na działania polskiego MSZ, zmierzające do pozbawienia wielu Żydów polskich obywatelstwa 
polskiego (a więc i możliwości powrotu do Polski). Więcej zob.: J. Tomaszewski, Preludium..., passim. 
30 Ponieważ w MSZ przygotowywano wówczas nową ustawę o obywatelstwie polskim i warunkach jego pozbawiania 
(mającą uderzać w Żydów i osoby niewygodne dla państwa), konsul proponował: „Nie mając żadnej, niestety, możliwości 
przeciwdziałania tej tak bardzo szkodliwej dla Polski akcji, uważam, że po prostu dla przykładu należałoby w stosunku do 
takich ludzi czy rodzin wyciągnąć odpowiednie konsekwencje przez pozbawienie ich obywatelstwa polskiego”. Sugerował, 
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informował o podpaleniach 10 listopada wszystkich synagog, wybijaniu szyb w sklepach i 

aresztowaniach. Dotyczyło to jednak nielicznych pozostałych Żydów niemieckich, których 

liczbę szacował na 40-60 osób31. O poszkodowanych obywatelach polskich nie wspominał, z 

czego można wnioskować, że nie było ich już wówczas w rejencji, a więc i Elblągu. 

Treść raportów napływających z konsulatów została propagandowo wykorzystana 

przez warszawską centralę MSZ. W marcu 1933 Wydział Prasowy rozesłał do polskich 

placówek w państwach zachodnich zestawienie nazwisk Żydów pobitych w Niemczech, w 

sprawie których interweniował u rządu niemieckiego poseł RP. Pracownicy urzędów MSZ 

mieli wykorzystać ten materiał w celach propagandowych, by wykazać, że władze polskie – 

dotąd posądzane o antysemityzm przez zachodnie i niektóre krajowe media – stają w obronie 

swych obywateli bez względu na wyznanie32. Wymieniono tam również przypadki z Elbląga: 

„W Elblągu (Elbing) dnia 13 bm. Mojżesz Wachner zamieszkały w Berlinie, Kanterstr. 38 

został zaaresztowany przez umundurowanych ludzi i zaprowadzony do lokalu partyjnego, 

gdzie go ciężko pobito drągami żelaznymi. Wachner znajduje się dotychczas w areszcie 

policyjnym w Elblągu (Elbing) i nie został jeszcze przesłuchany lekarza prywatnego nie 

dopuszczono do niego i domówiono przewiezienia do szpitala. W areszcie znajduje się wraz z 

Wachnerem ciężko pobity Rimer z Berlina, Hufenlandstr. 41 i niejaki Birnbaum. W czasie 

aresztowania Wachnera zabrano z jego firmy książki handlowe, korespondencję z 1933 r. itp., 

których dotychczas nie zwrócono, gdyż jakoby okazało się niemożliwym stwierdzenie, gdzie 

one się znajdują”33.  

W dokumentach rozwinięto ważniejsze skróty. Dopiski w nawiasach kwadratowych – 

W.S. Poprawiono też drobne błędy literowe występujące w oryginale.  

 

Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 1863, k. 158-160. Tajny raport 

kierownika Konsulatu RP w Kwidzynie Mieczysława Rogalskiego dla Poselstwa RP w 

Berlinie z 20 IV 1933 r. po objeździe skupisk polskich. Maszynopis. 

 

 Dnia 15 bieżącego miesiąca odbyłem objazd terenu w towarzystwie Jana Burzyka, 

urzędnika kontraktowego. Ogólne wrażenie daje się określić powszechnym przygnębieniem i 

                                                                                                                                                   
aby wezwać ich do odbycia służby wojskowej (lub ćwiczeń rezerwistów), a gdy się nie zgłoszą – odebrać im na tej podstawie 
obywatelstwo (cyt. za: J. Tomaszewski, Preludium..., s. 85). 
31 AAN, AB, sygn. 875, Raport konsula Czyżewskiego dla Ambasady RP w Berlinie z 14 XI 1938 r. Raport ten został 
przedrukowany w opracowaniu: J. Tomaszewski, „Noc kryształowa” w relacjach polskich konsulatów, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1980, nr 2-3, s. 159-160. 
32 AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn. 303, Wydział Prasowy MSZ do placówek zagranicznych MSZ z 27 III 1933 r. 
33 Ibidem, Spis pobitych i poszkodowanych przez hitlerowców żydów-obywateli polskich, w obronie których interweniował 
Poseł RP w Berlinie notą z 18 III 1933 r. 
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zastraszeniem obywateli polskich i zdeklarowanej mniejszości polskiej. Objazd miał na celu 

dotarcie do ośrodków polskich celem przekonania się naocznie o obecnym położeniu 

obywateli polskich oraz rozwoju portów w Malborku i Elblągu. 

 Obywatele polscy, robotnicy rolni z trwogą czekają na chwilę, gdy będą wypędzeni z 

dotychczas zajmowanych stanowisk. Spotykają się oni z ciągłymi szykanami i wyzwiskami 

podburzonych na zebraniach i wiecach hitlerowskich ludności robotniczej niemieckich, 

sprzyjającej każdemu pochlebstwu partyjnemu. 

 Mniejszość polska, widząc coraz większą samowolę szturmówek hitlerowskich, aby 

nie narazić się na aresztowanie i pobicie w lokalu hitlerowców, rzuca w ogień legitymacje 

związkowe [Związku Polaków w Niemczech], unika coraz więcej lokali polskich oraz 

obcowania ze współrodakami. Za swą neutralność uzyskuje niekiedy znikomą zapomogę z 

funduszów państwowych na ratowanie stanu rolniczego. Środek ten robi duże postępy, gdyż 

szeregi jawnych Polaków przerzedzają się w szalonym tempie. Na Sztum i powiat sztumski 

skierowany jest obecnie główny atak, jako na najbardziej skupiony ośrodek polski. Tu zdaje 

się obecnie centralizować cały ruch germanizatorski, skierowany przeciw mniejszościom. 

Stałe zgromadzenia, zjazdy nadgraniczne, pochody, wiece przy okazji których wygłaszane są 

„płomienne” mowy, pełne pogróżek pod adresem Polski. Zachowanie hitlerowców w 

stosunku do ludności polskiej wyzywające. Ludzie boją się mówić po polsku (vide raport nr 

866.1.1.N z 20 IV 1933 r.). 

 W powiecie malborskim obywateli polskich prawie że nie ma. Wyjątek stanowi kilka 

rodzin narodowości niemieckiej, unikających jednak wszystkiego co polskie, a występujących 

otwarcie w szeregach hitlerowskich. 

 Za to w Elblągu zamieszkuje kilka rodzin żydowskich, obywateli polskich, oraz 

kupców narodowości niemieckiej. Z ludności robotniczej pozostało około 5 obywateli 

polskich, którzy unikają łączności z Polską w imię bezpieczeństwa. W Elblągu terror dokonał 

swego. Nieliczni kupcy, obywatele polscy, żydzi – zniszczeni. Wachner zwinął 

przedsiębiorstwo, dłużnicy nie chcą płacić zobowiązań. Siostra Wachnera, zamężna Gross34, 

opiekuje się pozostałym mieszkaniem. Wzywana jest często na policję, gdzie znosi szykany, 

pogróżki i gdzie proponują jej opuszczenie Niemiec. Mąż wyżej wymienionej, zarządzający 

składem Wachnera, jest jednym spośród obywateli polskich żydów, który uniknął masakry. 

                                                
34 W bazie danych ofiar Holokaustu (Yad Vashem) znajdują się informacje o Marcie Gross, ur. 30 VIII 1884 r. w Elblągu, 
zamieszkałej na stałe w Berlinie. Zmarła w 1942 r. Nie udało się stwierdzić, czy jest to ta sama osoba. Na marginesie warto 
dodać, że w Elblągu mieszkało przed wybuchem II wojny światowej kilku Żydów mających nazwiska o wyraźnie polskim 
brzmieniu (choć oczywiście o niczym, a zwłaszcza o obywatelstwie, to nie przesądza). Byli to m.in. Siegfried Kwilecki 
(Zygrfyd Kwilecki) ur. 8 X 1888 r. w Elblągu (zmarł w Szanghaju w 1944 r.); aptekarz Louis Kuznitzki (Ludwik Kucnicki) 
ur. w 16 VIII 1885 r. na Pomorzu (zmarł w 1940 r. w Szanghaju). 
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Od pobicia ocalił go ciężka choroba, którą był złożony, gdy bojówka hitlerowska wtargnęła 

do mieszkania. Inaczej byłby skatowany jak Riemer, Wachner, Bachman, których twarze 

przedstawiały jedną spuchniętą maskę. Według relacji siostry Wachnera, nieszczęśliwi byli 

bici, kopani przez długie godziny, przy czym kłuci byli w nerki, skutkiem czego opuchnięci 

byli w dolnej połowie korpusu. Gross resztki ocalonego towaru firmy Wachner przeniósł do 

swego prywatnego mieszkania, toteż przed jego lokalem nie ustawiono w dniu strajkowym 

posterunku hitlerowskiego35. 

 Poza tym odwiedziłem formy obywateli polskich, chrześcijan narodowości 

niemieckiej, Twesa i Schlinke, którym dotychczas żadnych szykan nie robiono. 

 Celem zyskania oparcia w Elblągu, nawiązałem kontakt z tamtejszym korpusem 

konsularnym, składając wizyty konsulowi szwajcarskiemu, panu Stuckiemu, który od 40 lat 

przebywa na terenie Niemiec36. Następnie wicekonsulowi duńskiemu Kochowi37 i 

honorowemu wicekonsulowi szwedzkiemu38, który w swoim czasie bawił w Warszawie w 

zarządzie generał-gubernatorstwa warszawskiego. Wszędzie doznałem nader miłego 

przyjęcia. Stuckiego, jako konsula szwajcarskiego, uważam za najbardziej neutralnego i w 

razie ewentualnych nowych szykan w stosunku do obywateli będzie on mógł być łącznikiem, 

ponieważ sterroryzowani Żydzi boją się sami telefonować wprost do Konsulatu RP, aby nie 

ulec gorszym jeszcze represjom. W sprawie tej już poprzednio interweniowałem w tutejszej 

rejencji, skarżąc się na pogróżki bojówek hitlerowskich, które zabroniły zwolnionemu 

Wachnerowi komunikować się z konsulatem, grożąc mu nawet śmiercią. Otrzymałem 

wprawdzie zapewnienie, że żadnych przeszkód nie może być w komunikowaniu się obywateli 

polskich ze swym konsulem, ale na tym polegać nie można. 

 

Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 1863, k. 139-146. Tajny raport 

kierownika Konsulatu RP w Kwidzynie Mieczysława Rogalskiego dla Wydziału P.II 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 2 V 1933 r. w sprawie gwałtów wobec 

ludności polskiej w czasie rządów hitlerowskich. Maszynopis. 

 

                                                
35 Chodzi zapewne o dzień, a właściwie – dni bojkotu żydowskich przedsiębiorstw, rozpoczęte 1 IV 1933 r. 
36 Korpus konsularny w Elblągu nie był liczny. Poza przedstawicielami Danii i Szwecji urzędował jedynie konsulat 
Szwajcarii. Jego kierownikiem od 1921 r. był Ernst Stucki (w niektórych publikacjach – Ernst-Friedrich Stuecki). W 1923 r. 
przez kilka miesięcy działała w tym mieście Agencja Konsularna RP. Zob.: M. Andrzejewski, Szwajcarski konsulat w 
Elblągu w latach 1921-1945, „Rocznik Elbląski” 1991, t. XII, s. 155-163. 
37 Wicekonsul (prawdopodobnie honorowy) Harald Koch, wcześniej konsul generalny Danii w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Przed nim wicekonsulem honorowym Danii w Elblągu był Rudolf Maas (Annuaire du Corps Diplomatique et Consulaire 
1931, Genéve 1931, s. 14). 
38 Wicekonsulem honorowym Szwecji był Arnold Siede (ibidem, s. 30). 
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 W związku z instrukcją szyfrową Poselstwa RP w Berlinie z dnia 27 kwietnia 

bieżącego roku. Konsulat RP w Kwidzynie podaje poniżej dokładny wykaz stwierdzonych na 

tutejszym terenie szykan i gwałtów w stosunku do mniejszości polskiej i obywateli polskich, 

Żydów, popełnionych od czasu powstania rządu Hitlera. 

 I. Podburzanie do gwałtów. Hitlerowcy na zebraniach i zjazdach w Sztumie, za 

pośrednictwem swych mówców wypowiadają zawsze walkę ze wszystkim co polskie. I tak na 

zebraniu w dniu 18.1. [18 stycznia] bieżącego roku zaznaczono, iż na terenie pogranicza musi 

zniknąć język polski z kościołów oraz być usunięta ludność polska (vide pismo nr 3299/I/2 z 

dnia 25.1.33). Na drugim zjeździe, odbytym w dniu 23.4. bieżącego roku zaznaczono, iż 

„hitlerowcy dążą do zniszczenia Polaków i ich zniszczą” (vide pismo nr 866.N.1/2 z dnia 

24.4.33 r.). 

 II. Mniejszość polska. Zapowiadane już w czasie akcji przedwyborczej w 1932 r. 

represje wobec członków mniejszości polskiej, o ile nie będą wspierali finansowo względnie 

[nie będą] neutralni [wobec] ich partii, ziściły się ziściły się z chwilą dojścia do władzy 

odnośnej partii. Mniejszość polska, mieszkająca w większych skupieniach w powiecie 

sztumskim, nie mogąca się pogodzić z samowolą bojówek hitlerowskich, dobrowolnie nie 

ugięła się, jak również wszelkie pogróżki nie odstraszyły jej od oddania w czasie wyborów 

głosu na swoją listę. Hitlerowcy postanowili przemocą zmusić mniejszość polską do 

przyozdobienia swych domów flagami hitlerowskimi i na tym tle dochodziło częstokroć do 

bójek, którym jednakże wezwana policja zdołała na czas przeszkodzić. W Sztumie zaszedł 

jeszcze gorszy wypadek, gdyż hitlerowcy targnęli się na kobietę Polkę, właścicielkę domu, 

która nie zezwoliła na wywieszenie flagi hitlerowskiej. Dzielna kobieta, biorąca czynny 

udział w życiu Polonii, mimo pogróżek poszła w asyście miejscowych Polaków w dniu 

następnym do urny wyborczej. 

 Ponadto szykanowano działaczy polskich, przeprowadzając w ich mieszkaniach 

prywatnych oraz biurach partyjnych ścisłą rewizję, rzekomo w poszukiwaniu bibuły 

komunistycznej. Między innymi zrewidowano mieszkanie Boenigka39, sekretarza 

                                                
39 Jan Boenigk (1903-1892), nauczyciel i polski działacz narodowy w Niemczech, założyciel pierwszej szkoły polskiej w 
Prusach Wschodnich (w Piasutnie koło Szczytna). Od 1932 r. kierownik Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w 
Sztumie. Od 1935 r. pracował w berlińskiej centrali ZPwN; redagował „Małego Polaka w Niemczech”. Zob.: T. Oracki, 
Słownik..., s. 63-64. 
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Towarzystwa Szkolnego na Powiślu, Literskiego40, sekretarza Związku Polaków, Oddział 

Powiśle, oraz Dorscha41, dyrygenta chórów polskich (vide pismo nr 3412/IV/8 z dnia 6.3.33). 

 Jeszcze większa nagonka odbyła się na mniejszość polską przed wyborami do sejmiku 

powiatowego i przedstawicielstw gminnych. Z braku prasy polskiej wydana przez Polaków 

ulotka została przez urzędy pocztowe nie doręczona adresatom, względnie była ona 

poszukiwaną u członków mniejszości polskiej. I tak przeprowadzono szczegółową rewizję u 

Literskiego, Boenigka, na majątku Michorowo42. Policja wezwała powyżej wymienione 

osoby do swego biura, gdzie w czasie przesłuchania oświadczono, że za kolportowanie ulotek 

zostaną oni ukarani. Dotychczas jeszcze nie wykonano pogróżki. 

 W Waplewie oblepiono niemieckim afiszem przedwyborczym lokal polskiej szkoły 

mniejszościowej43. Nauczyciel Kleszczyński44 rozkazał dzieciom zedrzeć odnośny afisz, za co 

zdaniem prasy powinien być usunięty z Niemiec (vide pismo nr 3412/IV/12 z 14.3.). 

 W dniu 13.3.33 r. urządzili hitlerowcy rewizję domową u dogorywającego staruszka 

Jana Kleiny45 z Kwidzyna, byłego członka i wieloletniego działacza Związku Polaków, 

żyjącego obecnie z ofiarności publicznej i nie opuszczającego od przeszło roku łóżka. 

Hitlerowcy oświadczyli, iż są policją i poszukują broni, której niestety nie znaleźli (vide 

pismo nr 3412/IV/14 z 14.4.33 r.). 

 Po wyborach terror hitlerowców daje się coraz dotkliwiej odczuć w powiecie 

sztumskim. Bojówki hitlerowskie wraz z policją prawie że codziennie są gośćmi lokalu 

Związku Polaków, gdzie przeprowadzają zawsze skrupulatną rewizję. Sekretarza Związku 

Polaków, Literskiego, wzywa się co dzień na policję celem przesłuchania. 

 W Nowej Wsi bojówka hitlerowska wtargnęła do mieszkania Józefa Kalinowskiego i 

pobiła go jedynie za to, że posyła dzieci do polskiej szkoły mniejszościowej. 

                                                
40 Franciszek Literski (1901-1947), działacz oświatowy i społeczny środowisk polskich w Prusach Wschodnich. W latach 
1931-1935 kierownik Okręgu Ziemi Malborskiej ZPwN z siedzibą w Sztumie. W lipcu 1933 r. został poważnie pobity przez 
nazistów; tego roku skierował do władz Elbląga protest przeciwko szykanowaniu Polaków przez hitlerowców. Od 1935 r. 
działał w ZPwN w Opolu i Nowym Kramsku. Zob.: ibidem, 194-195. 
41 Mikołaj Dorsz (1901-1940), polski działacz narodowy na Powiślu. W 1926 r. ukończył kurs muzyczny w Poznaniu. 
Kierował Tow. Młodzieży w Postolinie koło Sztumu i służył swoim doświadczeniem innym polskim organizacjom na 
Powiślu. W latach 1934-1938 prowadził w Sztumie bibliotekę polską. Zamordowany w obozie Mauthausen-Gusen. Zob.: 
ibidem, 95. 
42 Wieś w pow. sztumskim nad Postolińską Strugą. 
43 Jeden z ważniejszych polskich ośrodków narodowych w Prusach Wschodnich. Właścicielem majątku w Waplewie był hr. 
Stanisław Sierakowski, od 1920 r. kierownik polskiego konsulatu generalnego w Kwidzynie (później honorowy). Jego dom 
był w roku plebiscytu miejscem spotkań wielu osobistości świata kultury i polityki. Gościł tam między innymi nuncjusz 
papieski w Warszawie, Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Klucz waplewski liczył ok. 12 tys. mórg. Ponadto 
własnością hr. Sierakowskiego były ziemie w powiecie rypińskim liczące 1636 mórg. Hr. Sierakowski już w listopadzie 1919 
r. został mianowany przez rząd poski kierownikiem akcji plebiscytowej na Powiśle i Warmię (T. Oracki, Stanisław 
Sierakowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII, Warszawa 1996, s. 303). 
44 Wiktor Kleszczyński (1886-1939) nauczyciel polski. Początkowo pracował na Pomorzu, zaś po odzyskaniu niepodległości 
– na obszarze Rzeczypospolitej. W latach 19291933 w szkołach polskich w Trzcianie i Waplewie. Wydalony przez władze 
niemieckie z Rzeszy. Zamordowany przez Niemców po wybuchu wojny. Zob.: T. Oracki, Słownik..., s. 159. 
45 Być może: Jan Klein, rolnik i polski działacz narodowy na Powiślu. Zob.: ibidem, s. 158-159. 
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 21 marca bieżącego roku aresztowano powtórnie Literskiego i Boenigka na skutek 

fałszywej denuncjacji nauczyciela Niemca Wiatrowskiego z Szenwizy46, który zapewniał, iż 

widział, że wyżej wymienieni przynosili akta tajne do miejscowego proboszcza 

Sochaczewskiego47, jedynego księdza Polaka w powiecie sztumskim. Po przesłuchaniu zostali 

obydwaj zwolnieni. Boenigkowi odebrano paszport niemiecki. W ten sposób w chwili 

obecnej są wszyscy działacze polscy na terenie Powiśla pozbawieni możności wyjazdu do 

Polski (vide pismo nr 3412/III/3 z 23.3.33 r.). 

 Ksiądz Sochaczewski nawiedzany jest stale przez policję i hitlerowców, szukających 

nawet w ustępach materiału dowodowego. Oddziałuje to na księdza w deprymujący sposób, 

powodując rozstrój psychiczny. 

 W dniu 25.3. bieżącego roku zostali ciężko pobici dwaj obywatele niemieccy, 

należący do mniejszości polskiej w Nowej Wsi – Kamiński, Grabowski, którzy sprzyjali 

hasłom komunistycznym. Ukrywali się oni pierwotnie w okolicznych lasach. W mniemaniu, 

iż samosądy hitlerowskie ustały, powrócili do swych mieszkań, skąd jednakże zostali w nocy 

wywiezieni i zaprowadzeni w pole za wieś, gdzie zaczęto się na nimi znęcać (vide pismo nr 

3412/III/3 z 30.3.33 r.). 

 Zarządzenie rządu Hitlera w sprawie uzyskania wizy wyjazdowej przez obywateli 

niemieckich wykorzystał landrat sztumski, dr Zimmer, znany ze swej walki z polskością48. 

Właściciel majątku Hohendorf [Czernin], Witold Donimirski49, spokojny Polak, pragnął 

wyjechać do Polski w celach rodzinnych na święta wielkanocne oraz załatwić pilne sprawy 

związane z jego majątkiem położonym w Polsce. Landrat dopiero w wielką sobotę nie 

udzielił zezwolenia, motywując to za pośrednictwem urzędnika w wyszydzający sposób, że w 

Polsce „Niemców biją”, więc Donimirski, jako obywatel niemiecki mógłby się narazić na 

jakieś nieszczęście. Landrat mimo dwukrotnej prośby osobiście Donimirskiego nie przyjął. 

Następnie odmówiono wizy wyjazdowej całej młodzieży polskiej, w liczbie 8 osób, 

                                                
46 Zapewne: Schönwiese, obecnie Krasna Łąka w pow. sztumskim. 
47 Bronisław Sochaczewski (1886-1940), wikariusz w Sztumie, Postolinie, Kwidzynie i Świętej Lipce na Mazurach. W latach 
1931-1939 był proboszczem w Krasnej Łące. Działał w ZPwN, podczas obrzędów kościelnych posługiwał się językiem 
polskim. Współpracował z konsulatami polskim w Prusach Wschodnich, hr. Sierakowskim i „Gazetą Olsztyńską”. W 
przededniu wojny wysiedlony, zamordowany w obozie w Sachsenhausen (ibidem, s. 294). 
48 Dr Alois Zimmer (1896-1973) w 1933 r. został odwołany ze stanowiska landrata sztumskiego z powodów politycznych. Po 
wojnie był aktywnym politykiem w zachodnich Niemczech. Był posłem z ramienia CDU, piastował też stanowiska 
ministerialne. Zob.: H.J. Schuch, Der Landkreis Stuhm, Bad Pyrmont 1975. 
49 Określony przez konsula mianem „spokojny Polak” Witold Donimirski (1874-1939, w niektórych publikacjach: Witold 
Brochwicz-Donimirski), był aktywnym działaczem narodowym na Powiślu. Ukończył gimnazjum w Chojnicach, studiował 
prawo w Berlinie i rolnictwo w Halle. Jego majątek w Czerninie na początku XX w. był ośrodkiem polskiego życia 
narodowego na Powiślu. Podczas plebiscytu działał na rzecz przyłączenia tego obszaru do Polski. W dwudziestoleciu 
międzywojennym działał w ZPwN i innych organizacjach polskich. W przededniu wojny wysiedlony w głąb Niemiec. Po 
wybuchu wojny aresztowany i bestialsko zamordowany w obozie Sachsenhausen-Oranienburg (T. Oracki, Słownik..., s. 93-
94). 
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studiującej w różnych zakładach w Polsce, a która przybyła na święta do domów rodzinnych 

(vide pismo 263.N.1/1 z 24.4.33 r.)50. 

 Rozmawianie po polsku w lokalach publicznych i pociągach wywołuje nieprzyjemne 

następstwa dla odnośnych osób. Plucie przed danymi osobami oraz wyzwiska pod adresem 

Polaków spotyka się na każdym kroku (na przykład państwo Donimirscy jadący pociągiem ze 

Sztumu do Kwidzyna). 

 Ponadto władze odmawiają słusznie należących się zapomóg członkom mniejszości 

polskiej, posyłającej dzieci do szkoły polskiej. W Trzcianie51 do Zabłońskiej zwróciła się 

policja kryminalna z oświadczeniem, iż uzyskanie zapomogi uzależnionym jest od posyłania 

dzieci do szkoły niemieckiej. Biedna kobiecina w trosce o los dzieci wycofała je ze szkoły 

polskiej, za co przyznano jej zasiłek miesięczny (vide pismo 3413/IV/1 z 30.3.33 r.). 

 III. Obywatele polscy. W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się obywatele polscy, Żydzi, 

oraz przybywająca za pracą ludność rolnicza narodowości polskiej. 

 25 lutego bieżącego roku zostało aresztowanych 5 obywateli polskich poszukujących 

pracy w powiecie elbląskim. Władze policyjno-hitlerowskie zarzucają im sprzyjanie 

komunistom i trzymają ich dotychczas w więzieniu. 

 Obywatele polscy – Żydzi zamieszkują w miastach Iławie i Elblągu.  

 W Iławie został aresztowany Obręcz, szewc, lecz po stwierdzeniu personaliów, 

zwolniony z więzienia. 

 W Malborku w dniu 13.3.33 r. przybyli pociągiem z Berlina Majer Kurz i Samuel 

Treff52; na dworcu zostali natychmiast aresztowani przez bojówkę hitlerowską i odstawieni do 

koszar hitlerowskich, gdzie po skrupulatnej osobistej rewizji i stwierdzeniu paszportów, 

zostali zwolnieni. Wydano im zaświadczenia następującej treści: „Herr Kurz ist heute von der 

Überwachungsstelle der Staf 148 untersucht worden und darf lt. Befehl des Staf 148 v. Nostiz 

ungehindert weiterreisen. St. Sturm 21/III/148, podpis“53 (vide pismo 3333/IV/3 z 17.3.33 r.). 

Rejencja zaprzeczyła powyższemu zajściu (vide pismo 3333/IV/13 z 10.4.33 r.). 

                                                
50 Odpowiedź berlińskiego Poselstwa RP na tę część relacji wskazywała, że MSZ nie zamierza ujmować się za Polakami w 
takich sytuacjach. Attaché poselstwa Antoni Zalewski, na na wiadomość o postępowaniu landrata Zimmera, stwierdził: „Jest 
kwestią tężyzny i zaradności ludności polskiej znalezienie przez nią sposobu radzenia sobie w takich sytuacjach” (AAN, AB, 
1863, Poselstwo RP w Berlinie do Konsula RP Kwidzynie z 6 V 1933). Interwencję podjęto dopiero po napaści nazistów na 
bawiących się Polaków w Postolinie, w lipcu 1933 r. Więcej zob.: M. Szostakowska, op.cit., s. 76. 
51 Zapewne Trzciano, wieś około 10 km od Kwidzyna. 
52 Prawdopodobnie figuruje w bazie danych Yad Vashem. Samuel Tref (Trop), księgowy ur. w 1897 r., na stałe mieszkał w 
miejscowości Mikulińce pod Tarnopolem. Zginął w czasie wojny.  
53 Notatka informuje, że pan Kurz został w dniu dzisiejszym skontrolowany przez patrol SA i udzielono mu zezwolenia na 
dalszą podróż. Można przypuszczać, iż kontrolujący byli członkami Hilfspolizei. 22 II 1933 r. Hermann Göring nadał 
uprawnienia „policji pomocniczej“ (Hilfspolizei) niektórym bojówkom SA, SS i Stahlhelmu. Oznaczało to znaczne 
wzmocnienie, a zarazem ideologizację, sił porządkowych w Prusach (F. Ryszka, op.cit., s. 202). 
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 W Elblągu nie poszło tak gładko obywatelom polskim, Żydom. Prawie wszyscy, 

którzy zostali aresztowani, zostali dotkliwie pobici, tak że musieli udać się następnie pod 

opiekę lekarską. O czynach hitlerowców dowiedział się konsulat dopiero 16.3. za 

pośrednictwem osób trzecich, które doniosły o pobiciu Wachnera oraz Riemera. 

 Wspomniany Wachner dostawiony do szturmówki hitlerowskiej został na wstępie 

spoliczkowany i skopany. Wepchnięty do drugiego pokoju, po upewnieniu się o jego osobie 

[tożsamości], zaczęto go okładać kijami, wyzywając od „polskich świń” oraz rzucając słowa 

„to masz za korytarz”54. Następnie musiał Wachner stanąć pod ścianą. Zaczęto go okładać 

pałkami gumowymi i rózgami ze stali, wyzywając jak wyżej. Wreszcie rozciągnięto go na 

stole, bijąc w dalszym ciągu, a gdy utracił przytomność, oblano go kubłem wody, okładając 

pałkami po przywróceniu przytomności. Po kilku godzinach znęcania oddano go pod opiekę 

lekarza policyjnego. Na dowód swych zeznań gotów jest Wachner przedłożyć pokrwawione 

ubranie i bieliznę. Wachner wypuszczony został dopiero na interwencję konsulatu w tutejszej 

rejencji. W czasie jego pobytu w więzieniu zaaresztowano niektóre księgi handlowe oraz 

dokumenty osobiste. Przeprowadzono również rewizję w mieszkaniu prywatnym, konfiskując 

nowsze ubrania oraz bieliznę. Brak tych rzeczy stwierdził Wachner po powrocie z więzienia. 

Aresztowanie Wachnera nastąpiło na podstawie fałszywej denuncjacji byłego wachmistrza 

policji, Wentzlaffa, który w hitlerowskim tygodniowym rozkazie partyjnym „Befehl” 

stwierdził, iż otrzymał uprzednio od Wachnera kwoty pieniężne na zwalczanie hitleryzmu 

(vide raport 3333/IV/7 z dnia 25.3.33 r.). Po wypuszczeniu Wachnera z więzienia zwrócili się 

do niego hitlerowcy z pogróżką, by raczej uchodził i nie udawał się pod opiekę konsulatu, 

gdyż może to przypłacić życiem. Interwencja konsulatu w danej kwestii odniosła ten skutek, 

że rejencja kwidzyńska pisemnie zaznaczyła, że obywatele polscy bez przeszkód mogą się 

dowolnie porozumiewać z tutejszym konsulatem oraz że obcokrajowcy korzystają z tych 

samych praw bezpieczeństwa, co obywatele niemieccy. Mimo tego przyrzeczenia Wachner 

został w dniu 28.4. bieżącego roku powtórnie aresztowany w Osterodzie [Ostródzie] wraz ze 

swym bratem Ozjaszem Wachnerem, właścicielem firmy. Zwolnienie nastąpiło następnego 

dnia na interwencję tutejszego urzędu. W areszcie nie dopuszczono do nich lekarza. Przy 

aresztowaniu uległ konfiskacie cały ich towar wartości 2000 marek niemieckich. Ponadto 

rejencja stwierdziła, że Wachner w czasie pierwszego aresztowania został pobity (vide pismo 

                                                
54 Odniesienie do tzw. „korytarza pomorskiego”, jak Niemcy określali obszar województwa pomorskiego oddzielający Prusy 
Wschodnie od reszty Rzeszy. 
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763b.N.1/16 z 20.4.33 r.). Wachner oblicza dotychczasowe straty na sumę 31 250 marek 

niemieckich55. 

 Razem z Wachnerem został pobity Dawid Riemer, stale zamieszkały w Berlinie, który 

w sprawach handlowych przybył do Elbląga, gdzie wynająwszy taksówkę udał się w podróż 

po powiecie elbląskim. W miejscowości Kraffolsschleuse w czasie transakcji handlowych 

został aresztowany i podstępnie dowieziony do koszar hitlerowskich w Elblągu. Po 

przekroczeniu progu rzuciło się na niego 30-40 osób, okładając go pałkami gumowymi, 

kolbami rewolwerowymi i karabinowymi, tak, że zmuszonym był oprzeć się o piec, 

pozostawiając na nim ślady skrzepłej krwi. Widząc to zebrani w lokalu hitlerowcy zmusili go 

do zlizywania językiem tej krwi. Ponadto hitlerowiec nożycami obciął włosy z połowy głowy 

twierdząc, że musi go skalpować. Znęcanie nad Riemerem trwało przez całe 6,5 godziny. 

Cieknącą z ran krew zmywano, by następnie nadal okładać bezbronną ofiarę. Po tej masakrze 

został razem z 3 podobnie pobitymi osobami odwieziony dorożką sanitarną do koszar 

policyjnych i oddany pod opiekę oczekującego lekarza. W szpitalu, gdzie przebywało 31 

podobnie jak Riemer pobitych, pozostawał przez 3 dni (vide pismo 3333/IV/13 z 10.4.33 r.). 

 Razem z wymienionymi został aresztowany Samuel Birnbaum, który jednakże po 

stwierdzeniu obywatelstwa polskiego został zwolniony i uniknął pobicia. 

 W dniu 5.4. bieżącego roku został na ulicy w Elblągu zaczepiony Hersz Bachmann 

przez hitlerowców i dotkliwie pobity (podbito mu oko i załamano szczękę). Po stwierdzeniu 

personaliów zarządzono jego odtransportowanie do lokalu hitlerowskiego. Jednakże zebrana 

w międzyczasie publiczność doprowadziła, iż odstawionym został do policji, a następnie do 

swego mieszkania. 

 Ciężkiego pobicia uniknął Izak Gross, złożony chorobą, który następnie musiał 

poddać się poważnej operacji i życiu jego nie zagraża niebezpieczeństwo. Za to żona jego jest 

stale wzywana do policji, gdzie obrzucana jest wyzwiskami i drwinami. 

 Konsulat nadmienia, iż obywatele polscy narodowości niemieckiej cieszą się zupełną 

swobodą i opieką władz oraz biorą czynny udział w ruchu nacjonalistycznym hitlerowców. 

  

                                                
55 Była to poważna kwota zważywszy, że miesięczne robotnicze zarobki oscylowały w przedziale 100-200 marek niem. 


