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Akcja "Inteligencja"...

MARIA WARDZYÑSKA

Akcja "Inteligencja" i eksterminacja pacjentów
szpitali psychiatrycznych na ziemiach polskich
w³¹czonych do III Rzeszy

Poruszaj¹c problem usytuowania zag³ady
osób psychicznie chorych na "mapie" ludobojczych dzia³añ nazistów nale¿y zwróciæ
uwagê na przebieg eksterminacji pacjentów
szpitali psychiatrycznych na ziemiach polskich w³¹czonych do III Rzeszy oraz na akcjê "politycznego oczyszczenia terytorium"/
politische Flurbereinigung/, zwan¹ akcja "Inteligencja".
Obie akcje zaje³y szczególne miejsce na
mapie ludobójczych dzia³añ nazistów. By³y
to pierwsze akcje eksterminacyjne dokonane przez hitlerowskie Niemcy podczas II
wojny. Obie akcje zosta³y przeprowadzone w
tym samym czasie -jesieñ 1939r i wiosna
1940r-, na tym samym terytorium, przy u¿yciu podobnych metod. Wszystko wskazuje
na to, ¿e zosta³y tak¿e w tym samym okresie przygotowane - na kilka miesiêcy przed
inwazj¹ Niemiec na Polskê.
Eksterminacja pacjentów szpitali psychiatrycznych na ziemiach polskich w³¹czonych
do Rzeszy by³a czêœci¹ akcji zag³ady, któr¹
objêto psychicznie chorych z terenów Rzeszy. Akcjê poprzedzi³y liczne konferencje i
tajne dekrety. Miedzy innymi poufna konferencja psychiatrów na temat "eutanazji" zorganizowana w lipcu 1939r przez ludzi z kancelarii Rzeszy. Tam te¿ utworzono tzw. Komitet Eutanazji. W lipcu 1939r zosta³y podjête
tak¿e przygotowania do wykonania programu
zbrodni, który okreœlono programem "eutanazji". Powo³ano kierowniczy oœrodek akcji przy
Tiergartenstr 4 i nadano jej kryptonim "T4".
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Zaplanowano równie¿ ukrycie tej zbrodni i
pe³ne jej zamaskowanie poprzez dezinformacjê rodzin na temat aktualnego pobytu chorych, a nastepnie podanie fikcyjnych przyczyn œmierci.
Celem akcji "politycznego oczyszczenia
terytorium" zwanej akcj¹ "Inteligencja", przygotowanej i przeprowadzonej równolegle do
akcji "eutanazji", by³o krwawe rozprawienie
siê z tymi Polakami, którzy zostali przez hitlerowskich decydentów uznani "za nosicieli
narodowego oporu". By³y to osoby, wokó³ których jak przewidywano z racji ich aktywnoœci
i postawy, móg³ ogniskowaæ siê opór zagra¿aj¹cy realizacji planów okupanta, unicestwienia pañstwa i narodu polskiego.
Do potencjalnych przywódców narodowego oporu, których okreœlano "warstw¹ przywódcz¹" /Fuhrungsschicht/ zaliczono osoby
o silnym poczuciu polskoœci, które swoim
dotychczasowym dzia³aniem umacnia³y ideê
pañstwa polskiego i rozwija³y swiadomoœæ
narodow¹ w skali masowej. W Rzeszy uto¿samiano je ogólnie z inteligencj¹, st¹d te¿
akcjê "politycznego oczyszczenia terytorium"
nazywano akcja "Inteligencja".
Do grupy tej zaliczono cz³onków takich
organizacji politycznych i spo³ecznych jak:
Polski Zwiazek Zachodni, Zwiazek Powstañców Wielkopolskich, Zwi¹zek Powstañców
Œl¹skich, Federacja Polskich Zwi¹zków
Obroñców Ojczyzny, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó³" i Zwi¹zek Strzelecki. Jako
"element przywódczy" wymienione by³y ko³a
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nauczycielskie i duchowni katoliccy. Nauczycieli i duchownych charakteryzowano jako
¿arliwych Polaków i twierdzono, ¿e oddzia³uj¹ na œwiadomoœæ ludu w duchu radykalnopolskim i nacjonalistycznym. Zaliczono do
nich tak¿e kupców, których ruchliwoœci i samodzielnoœci w dzia³aniu obawiano siê oraz
osoby, które mog³y byæ spo³ecznym autorytetem.1
Na temat "nosicieli narodowego oporu" lub
"warstwy przywódczej" niemiecka s³u¿ba bezpieczeñstwa i tajna policja stara³y siê pozyskaæ jak najwiêcej danych inwigiluj¹c polskie
organizacje, zrzesznia i partie na wiele miesiêcy przed agresj¹ niemieck¹ na Polskê.
Nazwiska tych osób zosta³y umieszczone na
specjalnych listach goñczych /Sonderfahndungsbuch Polen/ i przekazane operacyjnym
grupom policji bezpieczeñstwa /Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei/. Wówczas te¿
zosta³y podjête przygotowania do przeprowadzenia akcji.
W lipcu 1939r opracowano szczegó³owe
wytyczne dotycz¹ce akcji. W sierpniu powo³ano operacyjne grupy policji bezpieczeñstwa,
które mia³y dokonywaæ internowañ. Utworzono te¿ referat specjalny w Urzêdzie Policji
Bezpieczeñstwa w celu skoordynowanego
dowodzenia grupami. Otrzyma³ on nazwê
"Unternehmen Tannenberg" od kryptonimu
akcji.
8 wrzeœnia w G³ównym Urzêdzie Bezpieczeñstwa Rzeszy odby³a siê konferencja, na
której podjêto decyzjê o tworzeniu na terenach Polski obozów policji policji bezpieczenstwa dla dziesiatek tysiêcy internowanych
Polaków zaliczonych do grupy "nosicieli narodowego oporu", a nastêpnie o fizycznej likwidacji internowanych osób.2
Podobnie jak akcja "eutanazja" akcja
"Inteligencja" otoczona by³a wielk¹ tajemnic¹.
Przeprowadzano j¹ tak, aby nikt postronny
1

Wiecej na temat zakresu pojêcia "warstwa przywódcza" zob.: M. Wardzyñska, By³ rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeñstwa w Polsce.
Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 67- 69;
2
ZStL, Bundesarchiv Koblenz, R 58/825; M. Wardzyñska, op. cit. S.70;
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nie zorientowa³ siê, ¿e policja i Selbstschutz
dokonuj¹ masowych egzekucji. Aresztowani,
osadzeni w wiezieniach i obozach ludzie znikali po prostu bez œladu.
Rodziny aresztowanych by³y dezinformowane co do ich losów. Oto kilka przyk³adów.
Rodziny rozstrzelanych Polaków z obozu w
Rudawie ko³o Królewca zosta³y poinformowane, ¿e aresztantów ewakuowano do Generalnego Gubernatorstwa. Podobne informacje
otrzyma³y rodziny rozstrzelanych rolników z
miejscowoœci Jaroszewy. Rodziny osób osadzonych w wiêzieniu policji bezpieczeñstwa
w Gdañsku i rozstrzelanych w Piaœnicy informowano, ¿e zosta³y one przeniesione do
Gotenhafenlager /obozu w Gdyni/. Natomiast
rodziny osób rozstrzelanych w Ksi¹¿êcych
Górach ko³o Grudzi¹dza by³y informowane, ze
aresztantów wywieziono do obozu pracy w
Halle.
Tymczasem osoby te wywo¿ono na miejsca egzekucji oddalone od siedzib ludzkich,
do lasów lub na ¿wirowiska, tak aby "nic nie
dotar³o do publicznej wiadomoœci", jak wyjaœni³ Otto Rasch, dowódca oddzia³u policji bezpieczeñstwa w grupie operacyjnej do zadañ
specjalnych, a nastêpnie inspektor policji bezpieczeñstwa w Królewcu. Zw³oki rozstrzelanych grzebano w zbiorowych mogi³ach, które
po zasypaniu maskowano traw¹ i drzewami.
Miejsca te by³y pilnie strze¿one przez posterunki policji oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi, zakazuj¹cymi zbli¿ania siê do
zamkniêtego terenu.
Jednym z takich miejsc masowych egzekucji by³y Lasy Szpêgawskie, oddalone oko³o 7 km w kierunku pó³nocnym od Starogardu
Gdañskiego. W licznych egzekucjach, przeprowadzonych tam przez policjê bezpieczeñstwa w koñcu wrzeœnia, w paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 1939r oraz w styczniu
1940r, rozstrzelano tysiace ofiar. Zamordowano ponad stu ksie¿y z powiatu starogardzkiego, tczewskiego, i z che³miñskiej kurii biskupiej. Rozstrzelano setki nauczycieli i kierowników szkó³ z miejscowoœci pomorskich.
Ofiarami egzekucji by³o 25 rolnikow i dzia³aczy polonijnych z Janowa ko³o Gniewu, któ-
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rzy podczas plebiscytu w 1920r opowiedzieli
siê za Polsk¹. Rozstrzelano wielu urzêdnikow z pomorskich urzêdów, m.in. burmistrzów
pomorskich miast oraz so³tysów i wójtów pomorskich wsi i gmin. Rozstrzelano dziesi¹tki
cz³onków Polskiego Zwiazku Zachodniego.
Lasy Szpêgawskie zosta³y wybrane równie¿ jako miejsce egzekucji osób chorych
psychicznie, których Niemcy chcieli siê pozbyæ z przy³¹czonego do Rzeszy Pomorza.
Rozstrzelano tam pacjentów Zak³adu Psychiatrycznego w Kocborowie ko³o Starogardu Gdañskiego. Pierwszy transport z 88 chorymi, pod pretekstem przenoszenia ich do
innych szpitali, wyjecha³ do Lasów Szpêgawskich 22 wrzeœnia 1939r. nastêpne transporty mia³y miejsce 28 wrzeœnia, w paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 1939r. W styczniu
1940r rozstrzelano oko³o 300 osób ze Szpitala Psychiatrycznego w Œwieciu oraz dzieci
z filii zak³adu w Gniewie.
£¹cznie w Lasach Szpêgawskich zamordowano, jesieni¹ 1939r i w styczniu 1940r,
kilka tysiêcy ofiar akcji "Inteligencja" i blisko
1700 pacjentów z pomorskich szpitali psychiatrycznych. Akta zamordowanych wys³ano 22 lutego 1941r do Berlina na Tiergartenstr.4. 3
Innym miejscem masowych egzekucji
osób internowanych na Pomorzu w ramach
akcji "Inteligencja" oraz pacjentów pomorskich szpitali psychiatrycznych by³a Dolina
Igielska, oddalona oko³o 1,5 km od Chojnic,
gdzie ci¹gnê³y siê rowy strzeleckie. W paŸdzierniku i listopadzie 1939r rozstrzelano tam
ponad 450 nauczycieli, kierowników szkó³,
inspektorów szkolnych, ksiê¿y, urzêdników,
kupców i rzemieœlników z Chojnic i okolicznych miejscowoœci.

3

Informacje na temat zbrodni w Lasach Szpêgawskich, zob. AIPN, Alert ZHP,3,z.2,k.63; Ankiety
OKBZH Gdansk, pow. Starogard Gdañski, Aresztowania, Egzekucje; Materia³y sledcze OKBZH
Gdañsk, Ds. 2/67, Ds.3/67; NTN, 220, Proces A.
Forstera, k. 1229- 1272, 1365- 1376; Rejestr miejsc
i faktów zbrodni pope³nionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 19391945, woj. gdañskie, Warszawa 1987;
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W Dolinie Igielskiej rozstrzelano tak¿e
ponad dwustu chorych z filii Zak³adu Psychiatrycznego w Kocborowie, mieszcz¹cej siê w
Chojnicach.4
Miejscem likwidacji psychicznie chorych
oraz likwidacji osob aresztowanych w akcji
"Inteligencja" na Pomorzu by³a tak¿e Grupa
w Lasach Luszówka w powiecie œwieckim.
Od wrzeœnia 1939r do stycznia 1940r rozstrzelano tam oko³o tysi¹ca chorych psychicznie z Zak³adu Psychiatrycznego w Œwieciu
nad Wis³¹. W tym samym czasie rozstrzelano równie¿ setki osób z "warstwy przywódczej", nauczycieli, rolników, lekarzy, duchownych, adwokatów i urzêdników aresztowanych
w powiecie œwieckim.5
Podobnie jak na Pomorzu, akcjê mordowania pacjentów szpitali psychiatrycznych
przeprowadzono w Wielkopolsce, na Kujawach i Ziemi £ódzkiej, w³¹czonych do III Rzeszy jako "Kraj Warty". Ofiar¹ akcji padali pacjenci szpitali psychiatrycznych w Owiñskach
ko³o Poznania, Dziekance ko³o Gniezna, Koœcianie, Warcie, Kochanówce ko³o £odzi i w
Gostyninie.
Tak¿e tutaj miejscami straceñ psychicznie chorych by³y czêsto miejsca egzekucji
osób aresztowanych w akcji "Inteligencja",
zaliczonych przez okupanta do "polskiego
elementu przywódczego", wokó³ którego mog³
siê ogniskowaæ opór.
Miejscem kaŸni by³ obóz policji bezpieczeñstwa w Forcie VII, starej warowni, która
stanowi³a czêœæ systemu umocnieñ obronnych Poznania.
W egzekucjach przeprowadzonych w paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 1939r oraz w
styczniu 1940r rozstrzelano dziesi¹tki nauczycieli, ksie¿y, urzêdników, in¿ynierów i artystów.

4

AIPN, Ankiety OKBZH Bydgoszcz, pow. Chojnice,
Aresztowania, Egzekucje, Przeœladowania i eksterminacja inteligencji; ASG, 23, k.109;
5
AIPN, ASG, 25, k.201; B.Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na pomorzu Gdanskim /wrzesieñ- grudzieñ 1939/, Poznañ 1972, s.73; Rejestr…,woj.bydgoskie, Warszawa 1981;
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W Forcie VII uœmiercono tak¿e pacjentów
Zak³adu Psychiatrycznego w Owiñskach.
Chorzy byli zamykani w bunkrze, do którego
doprowadzono gaz. Zw³oki wyci¹gane z bunkra i ³adowane na samochody by³y nastêpnie
wywo¿one do lasu ko³o Obornik. W ten sposób zamordowano ponad tysi¹c pacjentów ze
szpitala w Owiñskach i 27 pacjentów z Oddzia³u dla Umys³owo Chorych Szpitala Miejskiego w Poznaniu.6
Po zg³adzeniu chorych w Owiñskach SSSonderkommando Lange wymordowa³o gazem kolejno pacjentów szpitali w Dziekance,
Koœcianie, Kochanówce i Warcie.
Zw³oki pomordowanych w Koœcianie grzebano w lasach nale¿¹cych do leœnictwa Wypalanki kolo Stêszewa. Lasy te by³y miejscem masowych egzekucji osób aresztowanych w akcji "Inteligencja", a nastêpnie
osadzonych w Forcie VII, których nie zamordowano na terenie Fortu. Rozstrzelano tam
ko³o tysi¹ca wieŸniów w tym 120 kobiet przywiezionych z Poznania.7
1500 pacjentów Szpitala dla Psychicznie
i Nerwowo Chorych w Kochanówce ko³o £odzi
zamordowano gazem w Lasach Luæmierskich
ko³o Zgierza. Lasy te by³y miejscem kaŸni
osób aresztowanych w £odzi i okolicach podczas akcji "Inteligencja" i osadzonych w obozie policji bezpieczenstwa na Radogoszczu.
Zamordowano tam kilka tysiêcy osób. Wœród
ofiar przeprowadzonych egzekucji byli pos³owie na Sejm RP, adwokaci, dziennikarze, pracownicy Poczty Polskiej, dyrektorzy szpitali, dzia³acze ruchu ludowego.8
Akcja "eutanazja" zosta³a przeprowadzona przez okupanta tak¿e na terenach pó³nocnego Mazowsza, w³¹czonych do prowincji
Prusy Wschodnie w III Rzeszy. Akcj¹ objêto
nie tylko osoby umys³owo chore ale tak¿e w
ramach akcji przeprowadzono likwidacjê osób

6

M. Wardzyñska, op. cit., s.190- 191;
Ibidem, s. 192;
8
Z. Piechota, Eksterminacja inteligencji £odzi i okregu
³ódzkiego 1939- 1940 w materia³ach sledztw OKBZHw£odzi, w: Eksterminacja inteligencji £odzi i
okregu ³ódzkiego 1939- 1940, £ódŸ 1992;
7
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niepe³nosprawnych fizycznie oraz osób przebywaj¹cych w zak³adach opieki.
Najwiêksza egzekucja na osobach niepe³nosprawnych odby³a siê w tzw. W¹skim Lesie pod Sewerynowem ko³o Wyszogrodu.
12 lutego 1940r rozstrzelano tam oko³o 560
chorych i kalek przywiezionych z Makowa
Mazowieckiego, gdzie okupant zorganizowa³
punkt zborny dla niepe³nosprawnych z ca³ej
rejencji ciechanowskiej.
Innym miejscem masowych egzekucji
przeprowadzonych na pó³nocnym Mazowszu
podczas akcji "eutanazja" by³y lasy ko³o
Makowa Mazowieckiego, lasy ko³o P³ocka i
Sierpca oraz las pod Oœcis³owem ko³o Ciechanowa. Funkcjonariusze policji bezpieczeñstwa rozstrzelali tam oko³o 400 kalek, inwalidów, niedo³ê¿nych i chorych umys³owo.
Lasy pod Oœcis³owem ko³o Ciechanowa
by³y tak¿e jednym z wielu miejsc, gdzie okupant przeprowadza³ masowe egzekucje osob
aresztowanych podczas akcji "Inteligencja".
Zamordowano tam, w ramach likwidacji polskiej inteligencji i duchowieñstwa, setki ofiar
przywo¿onych z aresztu gestapo w Ciechanowie.9
Jak zosta³o ju¿ stwierdzone akcjê "Inteligencja" zaplanowano w wielkiej tajemnicy.
Mrok otacza³ tak¿e jej przeprowadzanie.
Warto podkreœliæ, ¿e o masowych egzekucjach dokonywanych jesieni¹ 1939r i wiosn¹
1940r nie wiedzia³y polskie organizacje podziemne, zbieraj¹ce, od pierwszych dni okupacji, informacje o zbrodniach okupanta. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e to skuteczne utajnienie akcji stanowi³o przes³ankê do przywo¿enia
do miejsc masowych egzekucji na polskich
terenach wcielonych do III Rzeszy, pacjentów z zak³adów psychiatrycznych w III Rzeszy /Altreich/.
Lasy Piaœnickie na Pomorzu, oddalone 10
km. na pó³noc od Wejherowa wytypowa³ okupant na miejsce egzekucji psychicznie chorych z zak³adów psychiatrycznych w Stralsundzie, Uckermunde i Treptow.

9

M. Wardzyñska, op.cit., s. 225- 226, 236;
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Lasy Piaœnickie by³y miejscem masowych
egzekucji przeprowadzanych w ramach akcji
"Inteligencja", gdzie w paŸdzierniku, listopadzie, grudniu 1939r oraz w styczniu 1940r
rozstrzelano tysi¹ce osób. Zostali tam zamordowani pracownicy Polskiego Zarz¹du Kolei
z Wolnego Miasta Gdañska, dzia³acze Polonii gdañskiej, polscy pos³owie do sejmu gdañskiego i nauczyciele polskich szkó³ w Gdañsku. W Lasach Piaœnickich rozstrzelano równie¿ obroñców Gdyni, urzêdników zarz¹dów
miejskich miast powiatu morskiego, dzia³aczy Polskiego Zwi¹zku Zachodniego z Pomorza, sêdziów, nauczycieli i kierowników szkó³,
pracowników banków, kupców, ksie¿y i cz³onków zgromadzeñ zakonnych, a tak¿e in¿ynierów, lekarzy i notariuszy z powiatu morskiego.10
W Kraju Warty miejscem do którego zwo¿ono pacjentów z Rzeszy w celu ich uœmiercenia by³a Dziekanka ko³o Gniezna. Do tamtejszego Szpitala Psychiatrycznego, po wy-

10

mordowaniu jego pacjentów, przywieziono
umys³owo chorych ze szpitali psychiatrycznych z Hamburga, Nadrenii i okolic Berlina.
Zostali tam zamordowani gazem, a rodzinom
wys³ano fikcyjne œwiadectwa zgonu.
Akcja "Inteligencja", która mia³a charakter akcji prewencyjnej -mordowano osoby,
wokó³ których móg³ siê ogniskowaæ opórzosta³a zakoñczona na ziemiach w³¹czonych
do Rzeszy wiosn¹ 1940r.
W tym okresie wymordowano wiekszoœæ
pacjentów miejscowych szpitali psychiatrycznych.
Jednak akcji "eutanazja" na ziemiach polskich nie przerwano. W nastêpnym okresie
objêto ni¹ g³ównie chorych ze szpitali psychiatrycznych w Generalnym Gubernatorstwie. W tym czasie likwidacji umys³owo chorych dokonywano ju¿ innymi metodami. Zabijano przy pomocy zastrzyków z luminalem
lub morzono g³odem.

Informacje na temat zbrodni w Lasach Piaœnickich
zob. AIPN, Ankiety OKBZH Gdañsk, pow. Gdañski,
Przeœladowania i eksterminacja inteligencji; Proces A.Forstera, Protokó³ z oglêdzin miejsca przestepstwa i ekshumacji zw³ok w Piaœnicy, k. 15071556, 1583;
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