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Jarosław Durka
Uniwersytet Opolski

4wF(ZEŚtvtł t939 ROKU W ZARKACH A ZBR0DNIE
NIEMIECKIE NA GÓRNYM Śl4sxu,

w ZlełĘBIu D^ąnnowsKIM I w oKoLIcACH CzqsrocHowy
W PIERWSZYCH DNIACH WOINY

, W 2009 roku - w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej ukazały się
dwłb ksiązki opisujące tragiczne wydarzenia września 1939 roku w Zarkach koło

Częstochowy. Pierwsza z nich to wspomnienia mieszkańca Żarek - Józefa Mo-
l_rawca'. Ta niewielkich rczmiarów ksiązeczka pt. Czas okupacji zostńa zilus-

trowana fotografiami Jana Bozka, profesjonalnego fotografa, który w tragicznych
dniach września zlkrycia fotografował ruiny centrum miejscowości. Żarki zos-
tały wtedy zbombardowane, a oddziały niemieckie dokonały tam mordu na

cywilnej ludności. Druga ksiązka zostńa napisana przez Ryszarda Wójcika i nosi

tytuł: Metdefahrer X. Album przywieziony z wojnyz. Jest to reporterski zapis
poszukiw ań związanych z zawartością albumu niemieckiego żołnierza. Album
ten, to specyficzne trofeum, fotograftczny zapis Wdwzeń, towarzyszących jego

twórcy w kampanii wojennej, jaką odbył w Polsce. Ryszard Wojcik wśrod 175

zdjęć odnaIazł te, pochodzące zŻaręk. Pojechał tam i wszedł na rynek ,,,z ot-

warlym albumem Meldefahrera X, gromadząc naokoło ciekawskich. (...) Moze
którąś twarzuda się rozpoznaó?" - zadawał sobie pytanie3. Jeden zrozmówców

W sobotę nas bombardowali. Wojna się w piątek zaczęła, a sobotę

od 13.00 przęz pół godziny latĄ bombowce i ztzucńy bomby. Dziewięć

bombowców było. Kilkadziesiąt bomb z|eciało... Panie!

J. Morawiec, C:as okupacji, Zarkiż009,
R. Wójcik, Meldefahrer X, Album pr:yluieziony : wojny,Za|łzewo 2009.
Ibidem. s.31.



Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej...

Tu nasza granica była niedaleko, moze dwa kilometry, oni znienacka

napadli, jednego żołnierza naszego nie było, nikt im oporu nie stawiał.

Co teżwyprawiali!a.

Inny z mieszkańcow Zarek, wspomirrając kolejne drri września 1939 roku,
zauważyŁ:

Mojego ojca zabili, siostrę ranili, a ja pod spodem prze|eżałem... (...)

A tam koło kościoła leżały zwaĘ zabitych... Pół miasta się paliło...

Kazali się twarzą kłaść na ziemi, przy drodze... Wszędzie trupy. Cała
droga wyścielona... A najwięcej Żydow. Kogo znich dopadli - to strze-

lali. 1 granatami do mieszkań, do piwnic. (...) Ten poniedziałek taki był.

U nas zostało na zawsze >>czarny poniedziałek<s.

Wydarzenia, o których opowiadali rozmówcy Ryszarda Wójcika, działy
się w pierwszych dniach września 1939 roku. 2 września w Żarkaclr stanął polski
51 Dywizjon Pancerny mjra Henryka Swietlickiego. Miejscowość ta została jed-

rrak silnie zbombardowana przez Luftwaffe i jeszcze tego samego dnia wkro-
czyła do niego częśc niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej, która ptzeszłaprzęz Wartę
między Kamienicą Polską a Kamieńskimi Młynami. W polskich oddziałach
musiało nastąpić spore zamieszattie skoro polski dywizjon pancemy ostrzelał
koło Zaręk odclziały Obrony Narodowej ,,Koszęcitl", przyazyniapc się do j.go
wycofania się w okolice Lelowa6. O godzirrie 2t 00 dowodzący Krakowską
Brygadą Kawalerii gen. Zygmunt Piasecki otrzymał rozkaz przemaszerowania

w okolice Pradeł i zatrzymanie niemieckiej dywizji na kierunku Koziegłowy -
Jędrzejow. Do pomocy otrzymŃ 7 Dywizję Piechoty broniącą zachodrriego

skraju Częstochowy i próbującą wyrwać się z zaciskających się wokół niej klesz-

czy wojsk niemieckich7. Były to jednak działania spóźnione, bowiem po klęs-
kach drugiego dnia wojny armia ,,Kraków" została oddzielona od walczącej na

północ od niej armii ,,Łódź". Front w tym rejonie Polski został już przerwany.

W luki, jakie powstały pomiędzy poszazególnymi cofającymi się oddziałarni,
wdzierały się niemieckie wojska pancerne. Niemcy zajęIi Myszków i po moście

kolejowym papierni (inne zostały wysadzone przez polskie wojska) przejeclrali

na drrrgi brzeg Warly. Dość szybko naprawili inne przeprawy przęz przeszkody

wodne i przez cały następny dzień (3 września) przejeZdZały przez rrie wojska
panceme, ciężarcwki z pieclrotą, zmierzające w głąb Polski8. Pobliskie Żarki

lbidem, s. 35.
Ibidern,
.T. Przenrsza-Zieliński" Slqskifront'39. Obrona Śląska i Zagłębia Dqbrowskiego
rołł, Sosnowiec i999, s.244-ż45.
Iblclcm, s. 184; S. Szynrański, 27. Pulk PiechoĘ w kampanii wr:eśniowej
,Ziernia Częstoclrowska" l998, t. XXV, s, 51.
U,J. Górski, Zabytki orą: ciekalt,o,stki lvIys:kolta i okoliclr. Myszków 1998, s. 66.

y,e vr:e śłlitt 1939

pod C:ęstochovq.
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iarosław Durka, 4 września1,939 roku...

znajdowały się na tej drodze. Tymczasem7 Dywizja Piechoty pod dowódźwem
gen. Janusza Gąsiorowskiego nie doszła do Pradeł, poniewaz została zatrzymana
rankiem 3 września w lasach janowskich. Główne siły niemieckiej 2 Dywizji
Lekkiej gen. Georga Stumme posuwały się już drogą Lelów-Nal<ło-Szczekociny
i ostatecznie odcięły jej mozliwośc połączenia się z Krakowską Brygadą Kawa-
lerii. Ta ostatnia próbowała jeszcze nawiązacjakiś kontakt z maszenĄącym spod
Częstoclrowy wojskiem i postanowiła odbić Nakło siłami 8 Pułku Ułanów. Cel
ten osiągnięto tylko na krótko , tracąc ostatecznie zarówno Nakło, jak i Szcze-
kociny. Atakowany 8 Pułk Ułanów zaczął, wycofywać się w kierunku Nagłowic
i Kielc, podobnie zresńą jak 51 Dywizjon Pancerrry spod Żarek9. Do opttsz-

czonych przez polskie wojsko Zarek, wjechały oddziały niemieckie i dokonały
tam pacyfikacji luclności cywilnej.

Na oficjalnej liście sporządzonej przez żareckie koło ZBoWiD umiesz-
czono niegdyś 1 18 nazwisk zabitych, ale według Ryszarda Wójcika nie uwzględ-
niono ,,co najmniej dwustu" Żydow, co oznaczałoby, że podczas pacyfikacji
zginęło ponad 300osob. Dalej dowiadujemy się, że z całą pewnością zbrodni
wojennej dokonał 9. Kavallerie-Schtitzen-Regiment (9. pułk strzelców konnyclr,
wchodzący w skład 3 Dywizji Lekkiej 10. Armii), do którego naIeżał moto-
cyklista - pierwotny właściciel albu*u'o. Na zdjęciaclr jednak nie było widać
ciał pomordowanych, a jedynie gruzowiska i uchodźców.

Jozęf Morawiec wspominń już nieco inaczćj dzięń 4 wrzęśnia 1939 rokrt

w Żarkach:
Rano obudziła nas ciekawość, co się dzieje w świecie - azy Zachód

idzie nam z pomoaą, czy jest drugi front? W tym czasie nie było prądu,

Żarki zostĘ zbombardowane doszczętnie - szkło z szyb i gruz na uli-
cach, szkielety murów po spalonych domach - wszystko przedstawiało

przerażający widok. Pozrywane linie elektryczne to brak wiadomości

radiowych i w ogóle brak informacji o sytuacji w kraju.

(...) W godzinach przedpołuclniowych na żareckie targowisko wje-

chały cięzarówki z wojskiem niemieckim. Naprzeciwko drugiej uliczki
wjazdowej na targ była kuchnia polowa, gdzie wydawali żołnierzom

zupę z makaronęm i mięsem. Rodzeństwo moje usiadło na progu jednej

z chŃup. Zołnierze niemieciy przynosili w menazkach niezje dzoną zupę

i częstowali nią dzieci. Do podsuwanych misek wlewali zupę. Jeden

z braci coś mówił do Niemca i. pokazywń palcem na szyję, a Niemiec

śmiał się i mówił: Nein, nein, nein! Coś ty.mu mówił? - spytałem. On,

ze, słowami i na migi pytał,czy mu głowy nie urznie? Gdy siedziałem na

ławce, podszedł jeclen z Niemców, dał mi menażkę z zupą i Ęzkę. Po

takich przejściach - spalona stodoła, utratajedynego przyjaciela-ojca, ja

n J, Przemsza-Zieliński, op. cit., 245-247.]0 R. Wójcik, op. cit., s.40.
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Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej...

potłuczony i pokaleczony, poparzony przez ogień - zudawńem sobie

pytania: co dalej począa, jak żyć? Przyjąłem od Niemca menażkę, ale

jeść nie nlogłem...

(...) A ten Niemiec z politowanięm oglądał moje obolałę nogi i licho

odziane plecy, a z oczu kupĄ mu łzy.., Tam, gdzie jest zło, tam jest

i dobro, i odwrotnię. To mi się tak utrwaliło, żę wciąż o tym pamiętam.

Nię mozna winić wszystkich Niemców o zŁo, wśród nichtęż byli dobrzy

ludzię.

Wojsko odjechało z Zaręk w stronę Jawornika, ale druga połowa

czwartego dnia wojny okazała się straszna. Do Zarek przybyĘ oddziaĘ
sst zaczął się krwawy poniedziałek dla polaków i Żydów. zginęło wów-

czas kilkanaście osób . Żarki szybko obległa wiadomoś ć, że ci Niemcy
zabijają ludzi. Wrzucali granaty oknami do domów (...). 

.

W godzinach popofudniowych przy ulicy Leśniowskiej sĘszałem

sttzaĘ z karabinów, widziałem dymy od strony północnej i pofudniowej

zpłonących domów. Nie zdawałem sobie sprawy ztego, co się dzieje, bo

przecież kilka godzin wcześniej inni Niemcy rozdawali zupQ, byli
grzeczni i przychylni. Nie mogłem uwierz5lć, żę tętaz jest ń tak źle.

Wyszedłem na ulicę, stanąłem przed swoją bramą i widziałęm kobiety

wracające z tobołkami na plecach do swoich domów, alę bez mężczyzn.

Niemcy zŃrzymywali je i kontrolowali bagaze, Jedęn z Niemców zkara-

binem, tak jakby szykował się do strzaŁu w moją stronę. To mnie strasz-

nie przestraszyło, szybko zamknąłem drzwi od bramy i uciekłęm do

spichlerza, Tam była moja matka z dziecmi i dwie statsze kobiety.

Niemcy zabija|i na ulicach napotkanych mężczyzn, a|bo ich zabierali

do kościoła, gdzie kazano im trzymać ręce dg gó.y. Kościół na noc

zamknięto. (..,) Dopiero na drugi dzięń rano otwarto kościół. Wszystkich

młodych mężczyzn - przedpoborowych - zatrzymali, a pozostaĘch roz-

puścili. Odwieziono i załadowano ich do krytych wagonów towarowych.

Niektórzy konali z głodu podczas dfugiego transportu. Kiedy pociąg

zatrzymywał się na stacjach wyciągali ręce z wagonów, aby Niemcy dali

im coś do jedzenia. Jędnak nic nie udawało się im uprosić...

Ten poniedziałek był dniem grozy, strachu i rozpaczy. Do ludzi

strzelano jak do zajęcy na polu. (...) Mimo zwycięstw, jakie Niemcy

w tyrn czasię odnosili, wciąż wierzyłem, ze wojny nie wygrają bo za

sobą mieli: ogień, śmierc i zagładęl|.

Według tego przekazu świadka wydarzeń, mordu dokonali zołnierze SS,

rratomiast przybyły przed południem 4 września Wehrmaclrt został przed-

stawiony raczej w kategorii tych ,,dobrych". Autor dodawał przeaież, że nię

l78



|arosław Durka, 4 wrześni a 1939 roku...

tttożrn winió wszystkich Niemców o zło, ze wśród nich też byli dobrzy ludziel2.
Nie ma więc zgodności, co do liczby zabitych osób, a także co do faktu, kto
w ,czamy poniedziałek" dokonał zbrodni - Wehrmacht czy SS, amoże żołnierue
Wehrmachtu pod rozkazarrti oficerów SS? Ta rozbieżnośc relacji Ryszarda
Wójcika i Jozefa Morawca skłania do dalszych poszukiwań. Żarki to mała
miejscowość połozona na południowy wschód od Częstoclrowy, przed wojną
zamieszkała w większości przez ludność zydowską. W wydanej przed Iaty przez
Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiclr w Polsce ksiązce Szymona
Datnera 55 dni Wehrmachtu w Polsce|3 odnajduje my bardziej szczegółowe infor-
macje. Wynika z nich, ze ok. 70 osób zginęło ż września, kiedy Luftwaffe
zbombardowało Żarki. Zwłoki ofiar poclrowano na cmentarzu parafialnym.
Informacja jest na tyle wiarygodna, że została podana na podstawie zeznań Sta-
nisława Wyporskiego złożonych przed Komisją Sądową w czasie wizji lokalnej
na cmentarulLl parafialnym w Żarkach juz 22 wirześnia 1945 roku, czyli niedługo
po zakończeniu wojnyla. Ponadto na żarcckim cmentatzu znajduje się mogiła
siedmiu polskich żołnierzy, w tym dwóch z 74 Pułku Piechoty. Polegli oni
w poblizu Żarek w dniach 2-3 września podczas wyco§wanials. Kolejna infor-
macja podana przez Szymona Datnera dotyczy dnia 4 września w Zarkach.
Okazrrje się, ze w Żarkach: ,,Wehrmacht z niewiadomyclr przyczyn rozstrzelał
102 miejscowych obywateli, w tym 90 Żydów,:,i ,72 Polaków. Zidentyftkowano
30 Żydow i wszystkich Polaków. Wśród ofiar było 11 kobiet, czworo dzieci,
siedmitr starców, w tym dwie kobiety, 10 młodocianych"lu. Du1.3 S. Datner wy-
mienił imiona i nazwiska zidentyfikowanych osób. Podał tez informację, że
Żydow pochowano na miejscowym cmentarzu zydowskim w grobach pojedyn-
czych. a Polaków na cmentarzu kato,lickim, częśc w grobaclr pojedynczych,
a resztę w mogile zbiorowej. Informacje te pozyskano w dniu 27 września 1945
roku od wójta gminy Żarki Ludwika Rajczyka, a podczas oględzin miejsc maso-
wych egzekucji i masowych grobów w dniu 22 września 1945 roku sporządzono
stosowny protokół. Zabitych mogło być jednak więcej, poniewaz nawet Szymon
Datner cytuje naocznego świadka Stanisława Wyporskiego, ktory zauważył, że
pod nadzorem niemieckich zołnierzyi ,,Zwłoki zwożono na cmentarz parafialny
i pod cmentarz zydowski, grobów ofiar pochowanych pod cmentarzem

12 lbidem, s. l0. Podobna relacja Józęfa Morawca zośtała zawarta w scenariuszu filmu Antoniego
Sclmidta i Wioletty Weiss. zob. http://wrvw.polskołiemiecka-nagroda-dziennikarska.pl/norn 2010/
filęs/tvldtv2ajl.pdf, [dostęp: 6.03.2011]; a takZe [rv:] L. Jagoda, Golyc: lyr:eśniowa. 4 dni od
Kalet do Janoluą, Koziegłowy 2005, s. ż5-ż6,13 Sz, Datner, 55 dni LTehrmachtu w Polsce. Zbrodnie dokonane na polskiej ludności clnłilnej
y, okresie 1. IX- 25. X. 1939r., Warsz'awa 1967.'l'ł lbidern, s. l 79.l5 A. Siwiiski, Pr:ydrożna i cmentarne ślady ylr:eśnia ]939 na:iemi c:ęstocllol,t,skiej, Częstochowa
2009. s. 49.lń Sz. Datner, op, cit., s.2ll.
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Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej...

zydowskim ustalić nie potrafiono. Następnie rozstrzelano zwożącycJr zwłoki
. l . ,.nl7l l(opląCycl,l,

Ponadto Wyporski zaraz po wojnie przed sądem zeznał, że:

(...) oddział wojska niemieckiego Wehrmaclrt, bez najmniejszego po-

wodu wszczął w dniu czwartego września 1939 r. akcję lerrorystyczną

w osadzie Żarki- o godzinie jedenastej przed południem, a akcja ta tr"w'a:

ła do poźnej godziny w nocy. Mianowicie żołnierze niemieccy po ulicach

i podwórzach napotkanych mieszkańc ow Zarek, gdyz ludność miastecz-

ka pochowała się do mieszkań, żołnierze nięmieccy wpadali do miesz-

kań, wyciągali przed dom i strzelali, a częściowo i w mieszkaniachl8.

Relacja Starrisława Wyporskiego, jak i ustalenia Szymona Datnera są tutaj

zgodne z wynikiem repofterskich poszukiwań Ryszarda Wójcika. Jednak osta-

teczna lista osób zabitych w dniu 4 września pozostanie tajemrricą. W świetle

wyżej prezentowanych przękazow zbrodni niewątpliwie dokonał Weirrmacht,

rrajprawdopodobniej we współpracy ze specjalną grupą operacyjną policji bez-

pieczeństwa Einsatzgrllppen II pod dowództwem Obersturmbannfulrrera SS

doktora Emanuela Schżiferaln. Ni. matęż pewności, co do udziału właśnie 9 Prrł-

l<u Strzelców Konnych. Jednostka ta mogła bowiem 4 wrześniaprzekraczać wtaz

z cał,ą 3 Dywizją Lekką pod Szczekocinami Pilicę odległą o kilkadziesiąt kilo-
metrów. Byłby więc to ten oddział Niemców widziany rankiem w Zarkach

i odnotowany jako neutralnie nastawiony do ludności cywilnej. Równie jeÓrak

prawdopodobny jest ich współudział w masakrze. Wyraźrrie brakuje tutaj osta-

tecznyclr dowodów i rozstrzygnięć. Okolice Żarekbyły w tamtym czasie terenem

bezpośredrrio sąsiadującym z miejscem bitwy polskiej 7. Dywizji Pieclroty oto-

czorrej przez Niemców w lasach Janowa i Złotego Potoku. Z jednostkarni

polskimi wa|czyła tam m.in. niemiecka 2. Dywizja Lekka wspierana inrrymi

formacjami, takimi jak a. (Saksoriska) Dywizja Piechoty2o.

P oza dział,aniami czysto mi litarnymi oddziały Wehrmachtu dokonywały

eksterminacji ludności cywilnej. W tym celu często współpracowały z wędru-

jącymi za nimi gruparni Einsatzgruppen. Każda z nich składała się z cztereclr

Einsatzkommand po 100-150 zołnierzy, a dodatkowo wspierano je przez żoł-

nieruy dywizji pancernej Totenkopf i jednostki Waffen-SS. W sumie Einsatz-

grllppen mogły |iczyó nawet 22 tys. Ittdziz|. Jeden z oddziałów Einsatzgrllppen,

l7 lbidęnr, s. 2 l 3.l8 lbidenr. Zaclrorvatro orygirralny zapis zelslania.
19 J. Bóhler, Zbrodnie LVehnnachttł l,v Polsce, Krakow 2009, s.227 .

21) D. Jędlzejewski,Z. Lalak, Niemiecka bron pancerna ]939-]9./5, Warszawa 1997, s. 21; S. SzY-

rrrański, op. cit., s.70-97;J.Przetnsza-Zięliński, op, cit., s.253-256.T. Jurga, Obrona Polski l939,
Warszałva 1990, s. 316.2l R. Rhodcs, ]vIistr:ottlie śtnierci, Einsat:grlQpen,Warszalva 2008, s, l4-i5; A. Zbikowski, Karski,
Warszawa 20l 1, s. '7 4-7 5.
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Einsatzkommando 5/II pod dowódźwem SS-Sturmbannftihrera Sensa, w dniu
4 września 1939 roku najprawdopodobniej brał udział w mordach dokonywanych
w Częstochowie przez znajdttjące się pod dowództwem płk Dóppinga wojska
Welrrmachtu, a także jednostki SD dowodzone przez Obersturmbahnfiihrera
Trittnera,, a następnie organizowń zbrojne ekspedycje do kolejnych miejsco-
wości w powiecie częstochowskim, by tam pod pretekstem poszukiwania broni
popełniać kolejne zbrodnte22 .

Chcąc zrozumieć atmosferę panującą w wojskach niemieckich w pierw-
szyclr dniach września 1939 roku, należy przytoczyć słowa rzucone przezAdolfa
Hitlera na konferencji w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku:

Nasza siła lezy w naszej szybkości i brutalności, DĄngis-chan spo-

wodował śmierć milionów kobiet i dzieci decyzją swej woli i w pogodzie
ducha, a historia widzi w nim jedynie wielkiego twórcę państwa. Nic
mnie nie obcho dzi, co myśli o mnie słaba zachodnia cywilizacja23 .

Hitler głosil także:

Zadanięm naszym jest zniszczenie siĘ zywej, a nie dotarcie do
określonej linii... Wńną rżeczą jest nie prawo,'lecz zwycięstwo. Nie
miejcie litości, bądźcie brutalni! Osiemdzięsiąt milionów ludzi musi
otrzymac to, co się im należy... Stosujcie jak największą surowość! Woj-
na ma być wojną zniszczenia... Wydałem rozkazy i każę rozstrzelać
kazdego, kto piśnie słowo krytyki wobec zasady, że wojna nię ma na celu
ctojścia do pewnej linii, lecz firyczne zniszczenie przeciwnikaza.

Propaganda niemiecka sprawiła, ze słowa te musiały paść na podatny
grunt w od |at przygotowywanej do agresji armii25. Wszelkie przejawy oporll
ludności polskiej musiały spotkać się z bezwzględną i brutalną reakcją agresora.
Armia niemiecka od początku wojny stosowała metody sprzeczne z prawern

międzynarodowym. Efektem tego były wysokie straty wśród ludności cywilnej.
Szacuje się, że w przeliczeniu na 100 tys. 'mieszkańców były one najwyższe
wśród państw koalicji antyhitlerowskiej. ZbliZone były tylko w Związku Ra-

23

21

J. Pietrzyko wski, Hitlerolvcy ll, polriecie c:ęstocholrs;kiń 1939-]9,/5. Katowic ę I97ż, s. 35; T. Du-
bicki, R. Majzner, Pienłs:e dni okupacji. [w:] C:ęstocholua. D:ieje miasla i Klasztoru Jasno-
górskiego,t.III, W c:asach Polski odrod:onej i drugiej v,ojny śuiatoluej 191B-]945, recl. R, Szwed.
Częstochowa 2006. s. 43 l,
Cyt. za: T. Cyprian, |Vehrmacht, Zbrodnia i kara,Warszawa 1971; s, 131.
Dokument Norymberski zacytowańy podczas procesu 6 grudnia 7945 r., cyt. za: D. Luliński,
Suplentent do polskiego wydania,.fw:l Niemcy o :brodniach Wehrmachtu. Fak4l, anali:y, dyskusje,
red. B. Eretu. K,H, Janssęn, Warszawa 1997, s. 180.
W. I(ozaczŃ. Ii/ehrmacllt 1933-]939, Ro:budova sił:brojnych Tr:eciej R:es:y jako nar:ęd:ia
presji, ekspansji terytorialnej i wojny, .Warszawa 1978, s. 142-143. l8i-l83, 200-20ż,ż8ż-284:
P. Masson, Historia l,lehrmachtu l939-1.945, Warszawa 1995,43-55.
D. Luliński, op. cit., s, 180_181.
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Zgodnie z ustaleniami polskiej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitle-

rowskich w Polsce odpowiedzialnośc moralną i prawną za zbtodnie, dokonane

zniszczenia po ustaniu działań bojowych ibez konieczności wojskowej, ponosiły

przede wszystkim: Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych i Naczelne Dowodztwo

Sił Lądowych z gen. Waltherem Brauchitschem na częIe. Winni byli takze dowo-

dzący wojskami inwazyjnymi na poszczegolnych szczeblach oraz bezpośredni

,p.a*cy". Tylko w pojedynczychprzypadkach niemieccy dowódcy protestowali

przeciwko eksterminacji ludności cywilnej. Czynił to gen. Johannes Blaskowitz

dowodzący wtedy 8. Armią, nie mógł się on pogodzić z metodami stosowarrymi

na podległym mu terenie przez Einsatzgruppen SS. Uwazał, że wybijanie tysięcy

Polaków i Żydów może byó szkodliwe dla tltrzymanie dyscypliny wśród zoł-

nierzy. Jego oporów nie powodow ńy względy moralne. Generń na skutek głoś-

nego wyrażania swoich poglądów w Berlinie, popadł w końcu w niełaskę

u Adolfa Hitlera i nie był juz do końca wojny awansowany2S. Zkolei protestu-

jący przeciwko mordom w Polsce feldmarszałek Georg von Ki.iclrler stracił

stanowisko dowódcy arrnii. Były to jednak pojedyncze przypadki, większość nie-

rnieckich dowódców i wysokich rangą oficerów raczej starała się trzymać
z dala od poczynań SS29. Taką postawę miała ułatwić nierniecka propaganda

przedstawiąąca Polaków jako zbrodniarzy. Polskę oskarzano o rozpoczęcłe

ataku na lll Rzeszę, zorganizowano akcję propagandową, która miała sugerowaó

polską napaść na niemiecką radiostację w Gliwicach, w niewłaŚciwym świetle

przedstawiono wydarzenia z 3 września w Bydgoszczy, gdzie polskie oddziały

przed opuszczeniem miasta stłumiły atak niemieckich dywersantów3O. Fałszywie

ogłoszono, że w wyniku polskich zbrodni na Niemcaclr zginęło ogółem 58 tys.

ludzi3l.
W dniach od 1 do 12 września Sląsk i Zagłębie Dąbrowskie, atakże rejorr

Częstochowy wchodziły w skład obszaru operacyjnego Wehrmaclrtu, a kon-

kretrrie 10 i 14 Armii. Juz we wrześniu 1939 roku władze niemieckie tworzyły

odrębrre jednostki administracyjne zarządu wojskowego podlegające dowódcorn

grup armii. W związku ztym np. Śląsk już wtedy nieoficjalnie wcielono do pań-

stwa niemieckiego32. 7 września w Żarkach utworzono komendę wojenrrą.

Dotyclrczasowego wójta Leopolda Grabowskiego zastąpiorro Edwardem Kowa-

S. Datner, op, cit., s.75-76.
W. Wette. IIlehrmacht. Legenda i r:eczylvistos'ć, Kraków 2008, s. 112.

lbidelll,
J.R. Sielezin, Antypolskcl propaganda III R:es:y w l939 r. Zarys problemu, fwf Wrzesień 1839

roku. Gene:a II 1uoiny śuiatoluej w polskiej perspekąnuie, t. II, Wojsko. Wojna. Jeniechvo"

red. J, Faryś" T, Siltorski, P. Słowiński, Gorzow Wielkopolski 2010, s. 197-i98; J. Bóhler, op. cit.,
s. i44-1z15.
lbidenr, s, l98.
K. Radziwoi^tczyk, Okupacyjny Zar:qd. Zbrodnie y,ojenne Wehrmachtu podc:as agresji na Polskę
1.9.-25.10.1939 r,, ,,Wojskow1, Przegląd Historyczny" I973, m 2, s. 116,, Cz. Madajczyk, PoliT,Ąęą

III R:eszyw okupowanej Polsce, t. I, Warszarva7970, s.46-63.
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arosław Durka, 4 września 1,939 roku...

likiem, który powitał wjeżdżającyclr Niemców chlebem i solą, apoźniej podpisał
volkslistę. Innych urzędników gminnych pozostawiono przy ich obowiązkaclr.
Wprowadzono godzinę policyjną, a komenda miała zadanie dostarczania zakład-
ników33. Dopiero 8 pńdziernika 1g3g roku dekretem Adolfa Hitlera zachodnia
i północn a częśc Polski zostńa zaanektow ana przez III Rzesz ę3a . Żarki znalazły
się tuz za granicą tego obszaru i weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa.
Administracja wojskowa na podbitych terenach trwała do 25 paździemika 1939
roku, a dopiero następnego dnia pełnię władzy objęła tzw. administracja cy-
wilna35. Zgodnie z tym można mówić o odpowiedzialności dowódców lVehr-
machtu za zbrodnie dokonane na podległym im obszarze. Nalezy pamiętać, że
wkraczającym na teren Polski oddziałom Welrrmachtu słuzyły za przewodników
grllpy Freikorpsu wywodzące się z Piątej Kolumny. Nie tylko w Zarkach, ale
także w wielu innych miejscowościach natychmiast po zajęcitt polskich terenów
przystąpiono do masowyclr mordów. Chociaż skupiano Llwagę przede wszystkim
na byłych powstańcach, czy działaczach narodowych, to jeclnak w wielu przy-
padkach ginęli ludzie niezaangazowani w dztaŁańość po|ityczną i społe czną.
W ciągu września i października 1939 roku dokonano co najmniej 58 egzekucji.
Zabito w niclr około 1,5 tys. osób3Ó. Jochen Bóhler w swojej pracy Zbrodnie
Wehrmachtu w Polsce zauważył, że:

Sposób postępowan ia oddzińów (...) 14. Armii w pierwszej połowie
września nie był niczym wyjątkowym.'We wrześniu 1939 roku Wehr-
macht dokonywał podpaleń i rozstrzęliwań na wszystkich obszarach ope-

racyjnych, uzasadniając je rzekomo wrogim nastawieniem ludności
cyrvilnej37

Bez wątpienia był to odwet za postawę Ślązaków podczas obrony
ojczyzny. Kiedy to siły polskie w tym rejonie napotkały na trzyhotrrie licz-
niejsze oddzińy niemieckie z olbrzymią przewagą w broni pancernej i w lotnict-
wie38. Poniewaz niemieckie bojówki już wcześniej przeprowadzały liczne akcje
o charakterze dywersyjnym3g, ludność.polska zorganizowała się w oddziały
samoobrony powstańczej. Okazały się one skuteczne m.in. podczas obrony

33 
.I. Morawiec, op. cit,, s. 16:

:] Cz.Madajczyk.op.cit., s.65. :

:. A. Klafkowski, Przedmowa,|w:l Sz. Datner, 55 dni Wehrtnachttl tt, Polsce..., op. cit., s. 10.36 A. Szefer, Piqta.Kolumna na Ślqsku v,priedednitt vybtrchu wojny i lł pienus:vch tygodniach
okupacji" [w:] .9/4sł i Zagłębie Dqbrollskie w-y,alce : okupantem hitleroll,slcim 1939-1945.
Materiały: sesji naukovej'w 30 roc:nicę naia:dtt hitlerowskiego na Polskę. Ka|oll;ice. l]-]2
y,r:eśnia ]969,red. A. Szefer, Katowice 1970, s. 43-44, idęm, Hitleroy,skie próby:asiedląnia :iemi
śląsko-dqbrowskiej w latach II wojny śviatolvej,(I939-1945), Katowice 1984, s. I4-I9.

:] .l. Bóliler. op. cit.. s. 95.']ń A. Szefer, Slclski vr:esień ]939,Katowice 1970, s. 41. ,

39 K. Griinberg. Na:i-Front Schle,sien, Niemieckie organi:acje polityc:ne vl wojeluód:htłie ślqskint
v latach l933-1939. Katowice l963, s. 171-173: W. Janiurek, W. Szewczyk, O Ślqsku i Slq:akach,
I(atowice 1958, s. 62.
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Michałkowic (odbi to zajętąwcześniej przezNiernców kopalnię ,,Michał" i utrzy-

mano ją do 3 września), a także podczas walk w okolicach Tarnowskich Gór
i Lrrblińca. W Pszczynie. Chorzowie i Katowicach opuszazane przez wojsko pol-

skie miasta zĄmowały oddzlńy samoobrony powstańczeja}. Powodowało to
zemstę wkracząących wojsk niemieckich. Według J. Bóhlera:

żołnięrze niemieccy wysłani do Polski w 1939 roku wę wszystkich

jej mieszkańcach widzieli potencjalnych wrogó*. (...) Odmawiali (...)

statusu regularnych wojsk żołnięrzom nieprzyjacie|a, ldorzy ze względu

na szybko przesuwającą się na wschód linię frontu znaleźIi się na tyłach

armii niemieckiej, a takżę organizacjom paramilitarflyffi, którę (...)

zgodnie z obowiązującym prawem wojennym byĘ uprawnione do ob-

rony krajua1.

Wyobrazając sobie, że w zajmowanych miejscowościach czalą się party-

zanci,Iłorzy w kazdej chwili mogą z ul<rycia zadac śmierć, żołnierze niemieccy

poddarri odpowiedniemu wpływowi propagandya2 bez większych oporów wyko-

nywali rozkazy eksterminacji ludności cywilnej. Na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrow-

skim i w rejonie Częstochowy w 1939 roku Wehrmacht spalił dwa miasta i 22

wsie. Miastami były Mikołów i Żarki. Wsie to: Mysłów w powiecie zawier-

ciańskim, w powiecie pszczyńskim 11 wsi: Chełmy Wielkie, Gardowice, Glinka,

Gostyń, Imielin, Jankowice, Łaziska Górne, Łaziska Średnie, Wisła Wielka,

Wyry, Zwaków, oraz dziesięć wsi w gminie Lipie w powiecie częstochowskima3.

W sumie na 531 miejscowości spalonych w całej Polsce na Sląsku spalono 24.

Dla porównania - w łódzkiem spalono 2t7 miejscowości, a w poznańskiem czte,

ry miejscowościaa.

Zbrodru na ludności cywilnĄ w Żarkach dokonano  .września, ale juz od

pierwszego dnia wojny dochodziło do podobnych sytuacji w całym szeregu

miejscowości, lezących na trasie przemarszu wojsk niemieckich. We wsi Zimno-

woda w powiecie kłobuckim 41 osób zamordowano w szeregu indywidualnych

,,egzekucji". Wśród ofiar były dwie kobiety, troje dzieci i troje młodocianyclr.

Następnego dnia 100 innych mieszkańców wsi wywieziono w głąb Rzeszyas.

Zkolei w Koszęcinie zamordowano siedmiu Polaków. W Lublińcu rozstrzelano

40 A. Szefer, Śtqski wr:esień..., op. cit., s. 46-57; I. Sroka, Stosunek władz hitlerol,vskich vobec
powstańcólu ilqskich w pienuszych tygo,dniach okupacji hitlerowskiej, ,,Zaranie SląSkie" 1969.

z.ż,s.ż35.P. Dubięl, Wr:esień ]939 na Slqsku,Katowicę 1963, s. 103-123,
4l J. Bóhlęr, op. cit., s, 83.12 T. Cyprian, Wehnnacht. Zbrodnia i kara, Warszawa I97I, s.130-131.
43 Sz. Datner, op. cit., s. 75-76. Propagarrda niemiecka przedstawiała spalone miejscowości, jako

miasta i wsię nienrieckię spalone przez polski ch żołnierzy, zob. J. Sobczak, Polska w propagand:ie
i polityce III Rzesry 1939-1945,Pozna!,l1988, s. ż95-ż98.44 Sz. Datner, op. cit,, s. 86.45 lbidem, s. 164.
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dwóclr Polakówau. We wsi Zawiść w powiecie pszczyńskim torturowano i za-
mordowano cńerech powstańców i trzech przebywających tam studentów
zWarczawyo'. W powiecie rybnickim, w Szczygłowicach znie ustalonycl"tprzy-
czyn zamordowano cźerech dozorców Fabryki Materiałów Wybuclrowych
,,Lignoza". 

'W' powiecie tyskim, w Gostyni rozstrzelano 16 osób, w tym cztery
kobiety i miejscowego proboszczaa8.

2 września żołnięrze wehrmachtu zabili 17 mieszkańców Łazisk
Dolnych i 1l Łazisk Średnich, wśród nich jedno dziecko i jedną kobietę. Wcześ-
niej oskarzono ich o strzelanie do Wechrmachtu. W Łaziskach Górnych zamor-
dowano 12 mężczyzn+g.Tego samego dnia zbrodnię popełniono w dopiero co
zorganizowanym obozie jenieckim w powiecie gliwickim, w Nieborowicaclr.
Pod upozorowanym zarzutem ucieczki rozstrzeIano tam 16 uwięzionych pow-
stańców śląskichs0 . Z kolei w Cwiklicaclr w powiecie pszczyńskim wymordo-
wano Z}}-osobowy oddział polskich Zołnierzy, ktorzy wcześniej się poddali.
Rannych rozj echano gąsienic ami czołgóws 1 

.

Szymon Datner podsumowywał :

Zbrodnię na jeńcach wojennych w strefie działań bojowych i na

przylegającym doń obszarze tyłowym nosiĘ dwojaki charakter: mordu

nlasowego większych lub mniejszych grup , a nieraz i całych wzię§ch do

niewoli jednostek,, oraz mordu pojedynczych zołnierzy lub kilkuoso-
bowych grupek (np. zńogi zestrzelonego samolotu, czołgu itp.). Masowy
mord jest zjawiskiem znacznie rzadszym, natomiast mord pojedynczych

żołnierry - to niemal chleb codzienny w nięmięckiej praktyce wojenpej,

poczynając od kampanii wrześniowej. Obie formy zbrodni nie są nas-

tępstwem wybryków niezdyscyplinowanych żołnierzy, lecz z reguły

odbywają się na rozkaz.

Mofiy całego szęregu masowych zbrodni są trudne do uchwy-

cenia; źrodła niemieckie w większości wypadkow o tym milcząiw za-

sadzię polegaó trzeba na,ustnych relacjach lub męldunkach ocalałych

z masakry ofiar lub zeznaniach sprawców zbrodni, o ile zostali wykryci
i pociągnięci do odpowiedzialnościs2.,

3 września rozstrzelano trzech Polaków w Chorzowie, trzęch w Gar-
dawicach, ośmiu w Zgoniu i 28 w Imielinie, wśród niclr matkę z dzieckiem na

46 lbidem, s. 165.47 lbidęm, s. 166lP. Dubiel, op. cit,, s, 130.48 Sz. Dahrer, op, cit., s. 166-167;P. Dubiel, op. cit.,.s. 131.49 Sz, Datner, op. cit., s. 178-180.50 lbidem, s. 180-181.

]] A. Szefer. Stqski wr:esiełi..., op. cit., s. 59.]l Sz. Datller, Zbrodnie Wehrłnachtu na jencach wojennych annii regularnych l, II y,ojnie śyiatolt:ej,
Warszawa l964, s. 60-61.
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ręku53. W Clrorzowie zatrzymanych powstańców nieludzko torturowano'o. Tego

dnia w powiecie pszczyńskim Wehrmaclrt rozstrze\ał 12 osób w Jankowicach,

dwie osoby w Kobielicach, pięć osób w Jaroszowicach, dwie osoby w Zawadzie,

trzy osoby w Wiśle Wielkiej. W rniejscowości Mokre w drriaclr 3-5 września za-

mordowano 12 Polaków, w tym troje dzięci i kobietę. W Mysłowie, niedaleko

Zarek zamordowano lub spalono 22 osoby, w tym kobiety i dzieci, a we wsiaclr

Rększowice i Zrębice w grrrinie Olsztyrr zamordowano 25 Polaków, w tym także

kobiety i dzieci55. Nalezy tez wspomnieć o czterech Polakach rozstrzelanych

przez Wehrmacht w Tychaclr56. Takżę w niedalekim od Żaręk powiecie radom-

szczańskim doszło do zbrodni: w widzowie zabito 11 osób, a w pławnie osiem

osob'7.

Wreszcie szczegó|ny dla wydarzeń zareckich dzień 4 września. Dodat-

kową motywację dla oddziałów iriemieckich mogła stanowić treść depeszy

Reichsfurera SS i szęfa niemieckiej policji Heinricha Himmlera, jaką wysłał

z Berlina do niemieckich dowódców policji i słuzb bezpteczeństwa w sprawie

traktowania powstariców śląskich. Bowiem polecał rozstrzeliwanie wszystkich

powstańcolv posiadających broń oraz aresztowanie pozostałych i traktowanie iclr

jako zakładników58.

W czwatlyrn dniu wojny w Imielinie rozstrzelano i zabito granatami

siedrniu Polaków, w tym trzy kobiety i jedrro dziecko59. Freikorps rozstrzelń 29

osob w Orzeszu i okolicy. Aresztowanych przed śmiercią okrutnie torturowanouo"

Z kolei w niedalekiej Częstochowie, w kilku punktach miasta, rozstrzelano

kilkaset osób. Według oficjalnyclr ustaleń, na podstawie przeprowadzonej ekshu-

rnacji z dnia 14 lutego Ig4O roku było to 227 osobu'. Jedrruk zgodnie z infor-

rracjami Polskiego Czerwonego Krzyża, ich ochotnicze patrole pogrzebały na

terenie miasta aż 50a oflaru}. W tym dniu w Częstochowie gen. Waltlrer von

Reiclrenau wydał rozkaz, w którym czytamy:

Polaków, obowiązanych do sfuzby wojskowej, ktorzy pozostali

w miejscowościach znaldujących się w rękach niemieckich, o ile nie są

oni uwazani z,a niezbędnych w odnośnych gminach z ważnych zyciowo

i3 Sz. Datrrer, 55 dni Wehrmachttt w Polsce..., op. cit., s, l86-193, 195-196.
5,1 p. l)ubiel" op. cit., s. 147.55 Sz, Dafuer, 55 dni Wehrmachtu lu Polsce,.., op. cit., s. l86-1.93, 195-19ó; A. Szefer, Sląski

wr:esien..., op. cit., s. 60.56 Sz. Datner, 55 dni Yflehrmachtltlv Polsce,,., op. cit,, s. 194-195,
57 J. Pietrzykowsl<l, t]itleroll,cy 1| polviecie c:ęstocholvskim..., op. cit., s. 181.
58 I. Sroka, Podstctlvolue :ar:qcl:enia hitlerolvskie ylydane dla Górnego Slqska w okresie :ar:qdu

vojskollego (5 ]X - 25 X l939 rok), ,,Zaranie Sląskie" 1968, z.2, s.244.
59 Sz. Datner, 55 dni |Vehrmachttt lv Polsce..., op, cit., s. 210.
60 lbiclem, s.ż13-214; P. Dubięl, op. cit,, s. 134.(ll 

Sz. Datnef, op. cit., s.216-żL8. ;62 T. Drrbicki, R. Majzncr, Pierl,s:e dni ohpacji..., op.cit., s.431; J. Pietrzykowski, Hitlerolucy przed
sądem w C:ęstochollie, Katowicc 1964, s. 19-20; J. ZbudrriewekZP, Jasna Góra w latach okupacji
llitlerovskiej, I(raków 199 l, s. 5 8-59.

l86



|arosław Durka, 4 wrześni a t939 roku...

wzgledów, aresztować i traktować jako jeńców wojennych. W obozach
jenieckich należy oddzielić ich od jeńców wojennych63.

Generał zalecał traktować Polaków ,,radykalnie"64. W świetle znanyctl
nam wydarzeń jeszcze z tego samego dnia, skutki były tragiczne. Zachowały się
liczne relacje świadków tragicznych wydarzeń ,,krwawego poniedziałku". Zofta
Stępień wspominała:

I wpadli tutaj, weszli po wszystkich mies zkaniach;gdzie było zam-
knięte, to kolbami walili w drzwi, drzwi popsuli, zamki powyrywali. No
i tak szukali fych mężc4lzn. I przyszli właśnie do nas, no i wszystkich
wyprowadzili: ojca mojego, brata (...). I było tu tez kilku takich ucie_
kinierów, co wracali już z powrotem do domu i jak zobaczyli, że taka
strzelanina, tu się schowali. Wszystkich i nas kobiety, i tych mężczyzn,
wszystkich wyprowadzili na ulicę tutaj, a tu na ulicy było pełno aut. (...)
A oni wszyscy stali i ręce do gory trzymali. i brat zaraz stał koło ojca.
Trzymali nas, trzymali, nareszcie ten jeden mówi tak: >Alles raus nach
Hause schlofen!<<. Wygnali nas wszystkich na podwórze, bramę zam-
knęli. A tych mężczyznwszystkich pognali.

Jak ich pognali, to ich zagnali koło kapli czki i wrócili ich z pow-
rotem. I tu szukali takiego dobrego miejsca. I właśnie tu ich w to pocl-
wórko wegnali i tam pod mur. o, proszę panią, tu pod tlzm murem. Tu

Pod tymi oknami wszystkich ich ustawili. I tam mieli karabin maszy-
nowy. Taki starszy wojskowy wyjął taki papier i coś po niemiecku prze-
czytał.I Ęlko powiedział: >Heil Hitler!<. I to wojsko powtórzlĄo zanim.
I dał rozkaz i zkarabinu maszynowego do nich tu...

MÓj ojciec nie został ranny. Upadł, alę nie został ranny. A brat i ci
WsZYScy - zabici! I w tym momencie prawie juz wszyscy powchodzili do
auta i - proszę panią - jeden się wrócił i rzucił jeszcze granat. I ten gra-

nat mojego ojca wtedy...
Jak przyszło rano, to wszystko było okropne. Boze! Jak ja spoj-

rzałam na tego mojego brata (piętnaście lat!), to mu tu kulka wyszła,
tędy, nawet tak z włosami. Tak biedny 1eżał65.

W innej relacji sekretarz Strazy Obywatelskiej Bolesław Kurkowski
wspominał:

.l. Pietrzykowski,Akcja AB yl C:ęstochoy,ie. AB-Aktion, Katowice 197l, s. 10-11.
Ibidem. s. 11.

W:esień l939 r. Tragiczne dni C:ęstocholuy, audycja dokumentalna Polskiego Radia z 1979 r. Cyt.
za: B. Kurkowski, Z knlavych dni C:ęstochowy. ll/spomnienia o :brodni LYehrntachttt : 4 vr:eśnia
l939, Częstoclrowa 2009, s. 116-117 .
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W ponied zińek 4 września 1939 roku zda się otwarło się nad

Częstochową piekło. Od wczesnego ranka rozpoczęĘ się aresztowania,

żołnierze niemieccy siłą wyciągali ludzi z domów i mieszkań, odrYwali

od rodzin, przy tym bili nieszczęsnych do nieprzytomności i po wyciąg-

nięciu na ulicę lub na podwórze rozstrzeliwali66,

podczas następnych dni r,v Częstochowie i okolicach dokonywano kolej-

nych mordów, a 10 września przes zędł do historii miasta jako ,,czarna niedziela".

Welrrmacht i policja niemiecka, po dokonanej obławie w dzielnicach Zawodzie

i t(ucelin, zńrzymała około 700 osób, które następnie wywieziono do obozów

dlatzw. cywilnych jeńców wojennyclr w Dreźnie, w rejonie Magdebrrrga i w Os-

trzęszowie67 . Do licznyclr aktów eksterminacji ludności cYwilnej doszło teŻ

w niedalekiclr miejscowościach powiatu radonrszczariskiego. W Folwarkaclr

zamordowano 16 osób, w tym kobiety i dzieci; w Cielętnikach 11 osób, w tYm

kobiety i dzięci;w Babach 12 psób, w tym tez kobiety i dzieci; w Jackowie szeŚĆ

osób, w Kruszynie 38 osób, aw Łazach jedną osobę68,

4 wrzęśnia w Sosnowcu zabito 13 osóbÓ9, a dwa dni poźniej nieustaloną

Iiczbę Zydow, ktorych zmuszono do uprzedniego wykopania sobie grobów7O.

W dniu 5 września w powiecie radomszczańskim w Silniczce zabito szeŚciu

mieszkańców wsi, w Piaskach 4ż osoby, w Młodzowach cńery osoby, a następ_

nego clnia we wsi Kajetanowie zamordowano aż 72 osoby, w tym kobiety
. t . .7 l1ozlecl

W Katowicach, gdzie w kilku punktach miasta walczyli powstańcy i har-

cefze, po złamaniu oporLl rozstrzeliwano obrońców. Przykładem może być,

egzekucja z ckm-u kilkrrnastu osób wa\czącyclr o utrzymanie Domu Powstańca

Siąskiego przy ulicy Matejki72. Zdecydowany opór spowodował, że na terenie

rniasta przeprowadzono \iczne akcje przeciwko ludności cYwilnej . ZYcie straciło

tamłącznie około 750 osób. Około 250 osób rozsttze\ano przy ulicY Zamkowej,

a około 500 w parku Kościuszki73. W związku z pŃriotyczną postawą miesz-

kańców. 6 września wydano w Katowicach obwieszczenie mówiące o przymusie

zgłaszania policji rniejsc pobytu powstańców i harcerzy:

Kto ukryryva insurgentów, amunicję i jakąkolwiek broń lub Posiada

wiadomości o takich ukryciach, powinien natychmiast zgłosiĆ to do

66 J, Pietrzyko wsi<l, IIitleroy)Cy l| polviecie c:ęstocholuskim,., , op. cit., Katowicę 1,97ż, s, ż7,
61 j. p;ńk;,iśti, ciu, slłastyki nad Jasiq Górq. C:ęstocholl,ą lt, okresie okuPacji hitlerowskie1

1939-1915, Katowicę 1985, s. 2I,żż.
68 J, Pietrzykowski, Hitlerowcy \v po\lliecie c:ęstochov,skim..., op, cit,, s. 181.
b() Sz. Dattrer, op. cit., s, 215.
70 lbidem, s.251"7i J. Pietrzykowski, Hitlerou)cy 1| polviecie c:ęstochol,tlskim..., op. cit., s, 181.
72 p. oubiÓl, op. cii,, s. 152- r'o:;i, Sroka, Stostmekwlad:hitlerovskich.,.,op. cit,, s,236,
73 Sz, Datner, żbrodnie Welrtnąchtu na jeńcachtojennych..., op. cit., s. 63.
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najblizszej władzy policyjnej. (.,.) kto do powyższego zarządzenia nie
zastosuje się, moze (...) zostać ukarany karą śmierci7a.

Było to dowodem na to, że mimo starannyclr przedwojennych przygo-
towań, Głównemu Urzędowi Słuzby Bezpieczeństwa, atakże Policji Krymirral_
nej Rzeszy nie udało się dokonać ewidencji wszystkich polskich dzińaczy
patriotycznych75.

TakZę następne dni pełne były kolejnych zbrodni. 8 września w Będzinie
zabito trzy osoby,, w Sosnowcu siedem osób. W więks zości zabijano Zydow76.
W Siemianowicach Śląskich zabito sześć osób narodowości polski 

"j" 
. g wrześ-

nia doszło do masakry będzińskiclr Żydow. Podpalono dzielnicę, a uciekających
ludzi ponownie wrzucano w ogień lub rozstrzeliwano. Zginęło co najmniej 46
osób78. 14 września w Pszczynie rozstrzelano podej rzanych o udział w pow-
staniach śląskich 14 Polakó*'n. Kilka dni poźniej rozstrzelano 1ż osób w Miko-
łowie8O, a 22 września też 12 osób zńito w miejscowości Krasna koło Cie_
szyna*'. Na omawianym obszarze odnotowan o także szereg egzekucji, których
dat nie udało się ustalić, jak np. wNowym Bytomiu- 18 Polaków, w Panewniku

- 20 Polaków, w Przyrowie - 22 Polaków, w Pszczynie - 22 Polaków, w Za-
rzeczu - 50 osób82. Zbrodnie te w większości popełniono poprzez rozstrzelanie,
ale liczne były podpalenia i przypadki obrzucenia granatami. Pochód wojsk nie-
mieckich w pierwszych dniach września to pasmo zbrodni dokonanych przez
Wehrmacht, SS, SA i bojówki Freikorpsu, zorganizowanego wśród miejscowych
Niemców83. Według Jochena Bóhlera opór Polaków powodował gniew nie-
mieckich żołnierzy, którzy wyładowywali go ,,ptzede wszystkim na cywilach,
ktorzy bez swej woli znaleźli się na linii frontu"84. Powszechnie traktowano ich
jako partyzantów, mimo braku dowodow na czynny udział w walkach. Uwazano,
że podstęp jest specyfiką i dowodem nizszości ,,słowiańskiego charakteru",
trlegli propagandzie ,,Dawali upust swej wściekłości, dokonując podpaleń i ma-
sowych egzekucji ludności cywilnej, a także zabtląąc polskich żołnierzy tttz po
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8 września pod Ciepielowem zabito 300 polskich jeńców z74. Górnośląs-

kiego Pułkrr Piechoty. W rrastępnych dniach dokorrywano kolejnych zbrodni. 13

września w Zambrowie rczstrzelano około 200, a cńery dni poźniej w Terespolu
100 jericów. Jest to jedynie początek listy zbrodrri wojennych dbkorranych przez

oddzińy rriemieckie na polskich żołnierzach wziętych do niewoli8Ó

Nasilenie eksterminacji nastąpiło przede wszystkinr na tyclr zierniaclr
polskicłr, które przed pierwszą wojrrą światową znaldowńy się w państwie nie-

mieckim. 8 paździenrika 1939 roku Adolf Hitler włączyłje do Rzeszy,, jako tzw.

ziemie wschodnie. Do zbrodrri jednak także często dochodziło poza tym obsza.

rem. Przykładem mogą być Żarki, które przecież znalazły się poza granicami

tzw. ziemwschodnich i weszły w skład Generalrrego Gtrbernatorstwa87. Zbrodnię
te, tal<że mord na ludności cywilnej w dniu 4 września w Zatkaclr, odbyły się
z pogwałcenienr prawa międzynarodowego i były zapowiedzią ekstenninacji,
jaką władze III Rzeszy zorganizowały na terenie ziem polskich, a także na.

innyclr terenaclr okupowanej Europy. Po wydarzeniach z pierwszyclr dni wrześ-
nia 1939 roku, druga faza zaangazowania Wehrmaclrtu w terror na terenach

okupowanej Polski rrastąpiła od lata 1942 na terenie Generalnego Guberna-
torstwa88. Historia tych zbrodrri wojennych pokazuje , że za eksterminację lud-
ności w Europie nie odpowiada jedynie garstka zagorzńyclr zwolerrników Hitlera
skupiorryclr w SS, fanatycznych nazistów, ale także cały szereg niemieckich
instytucji i tysiące żołnierzy, którym od lat wpajano zasady rasizmu t w związku
ztym,,czynili to w poczuciu obowiązkubądź pod wpływem grupowego nacisklt
jako tryby mechanizmu zbrodni. Nie korzystali z możIiwości odmowy wyko-
llarria takiego zadania"8g .
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