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Dariusz Burczyk 

Organizacja i działalność Selbstschutzu w Działdowie  

Jeżeli chodzi o działalność Selbstschutzu w Działdowie1 to poznanie historii tej organizacji 

jest o tyle istotne, że wielu jej członków w późniejszym okresie należało do załogi niemieckiego 

obozu śmierci w Działdowie, gdzie kontynuowali swoją zbrodniczą działalność 

zapoczątkowaną jesienią 1939 r. Informacje zawarte w poniższej pracy odzwierciedlają jedynie 

obecny stan badań i mogą ulec zmianie ze względu na postępowanie o sygnaturze Wz 19/18 

prowadzone przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu                         

– Instytut Pamięci Narodowej (OKŚZpNP-IPN) w Gdańsku, które miejmy nadzieję pozwoli 

wyjaśnić wiele niewiadomych dotyczących omawianego zagadnienia. 

Pierwsze ustalenia dotyczące powołania i organizacji Selbstschutzu zapadły na konferencji 

przeprowadzonej w dniach 8–10 września 1939 r. w kwaterze głównej Adolfa Hitlera                             

w Berlinie. W trakcie jej obrad Heinrich Himmler poinformował zebranych2, że Führer 

postanowił utworzyć na Pomorzu, Górnym Śląsku oraz w Wielkopolsce organizację o nazwie 

Selbstschutz3. W dniu 12 września 1939 r. SS-Oberführer Ludolf von Alvensleben otrzymał 

bezpośrednio od Himmlera wytyczne w sprawie organizacji struktur Selbstschutzu na terenach 

okupowanych4.  

Zgodnie z tymi wytycznymi organizacją Selbstschutzu miały się zająć sztaby SS                            

(niem. SS-Stäbe) powołane przy dowódcach poszczególnych okręgów wojskowych                                    

w porozumieniu z właściwymi dowódcami policji porządkowej, a od 7 października 1939 r.                   

z wyższymi dowódcami  SS i policji. W dniu 26 października 1939 r. Himmler zlecił 

zorganizowanie Selbstschutzu ówczesnemu kierownikowi Urzędu Uzupełnień SS                                  

 
1 M. Góra, Volksdeutscher Selbstschutz – przyczyny i cele powstania organizacji na podstawie wybranych śledztw 

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku [w:] Zapomniani kaci Hitlera. 

Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. I. Mazanowska,                              

T. S. Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, s. 25; T. S. Ceran, Mordercy czy zabójcy? Wilhelm Papke, Willi Thiess                     

i zbrodnia w Klamrach koło Chełmna w 1939 roku [w:] Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz                 

w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. I. Mazanowska, T. S. Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 

2016, s. 138. 
2 Zdaniem Tomasza Cerana Himmler traktował Selbstschutz jako namiastkę Einsatzgruppen, służącą do 

odpolszczenia (Entpolonisierung) niemieckich Prus i innych ziem polskich, które planowano wkrótce 

inkorporować do Rzeszy. Członkowie Selbstschutzu po wykonaniu tego zadania mieli zasilić szeregi SS, policji 

porządkowej, żandarmerii i wojska. Zob. T. Ceran, Żandarm w służbie Selbstschutzu. Otto Oberländer                               

i zbrodnia niemiecka w Sadkach koło Nakła nad Notecią w 1939 r., „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1, s. 76.                              
3 I. Mazanowska, Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen, Gdańsk–Warszawa 2017, s. 20.  
4 W. Drygałowa, Działalność Ludolfa von Alvensleben – dowódcy Selbstschutzu na Pomorzu, „Prace Komisji 

Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 1967, t. 4, s. 154. 
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(niem. SS-Ergänzungsamt), SS-Brigadeführerowi Gottlobowi Bergerowi5. Tym samym 

Selbstschutz został podporządkowany dowództwu SS i podzielony na trzy okręgi: Okręg                          

I Południowy z siedzibą we Wrocławiu (dowodzony przez SS-Obergruppenführera Fritza 

Katzmanna), Okręg II Centralny z siedzibą w Poznaniu (dowodzony przez SS-Oberführera 

Hansa Kelza) i Okręg III Północny z siedzibą w Gdańsku (dowodzony przez SS-Oberführera 

Ludolfa Hermanna von Alvenslebena)6. 

Spośród tych trzech jednostek organizacyjnych najliczniejszy i najbardziej aktywny był 

Okręg Północny, który obejmował swoim zasięgiem całe przedwojenne województwo 

pomorskie oraz niektóre powiaty Wielkopolski (powiat wyrzyski i inowrocławski)7. Do końca 

września 1939 r. w jej strukturach znalazło się ponad 16 tys. osób, a miesiąc później było  to 

już ok. 28 tysięcy osób. Pod koniec swojej działalności (koniec listopada 1939 r.) Okręg III 

Selbstschutz Westpreussen posiadał w swoich szeregach ponad 38 tys. członków. 

Organizacyjnie pomorski Selbstschutz podzielony był na sześć obwodów inspekcyjnych 

(inspektoratów) z siedzibami w Brodnicy, Płutowie, Inowrocławiu, Chojnicach, Starogardzie 

[Gdańskim]8 i Bydgoszczy9. Najistotniejszą kwestią dla omawianego tematu jest działalność 

Inspektoratu I Brodnica obejmującego przedwojenne polskie powiaty: brodnicki, działdowski, 

nowomiejski i rypiński. Na jego czele w poszczególnych okresach stali: SS-Standartenführer 

Aleksander von Woedtke (10–24 września 1939 r.), SS-Obersturmführer Karl Heinz Paulsen 

(25–30 września 1939 r.) i SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wardemann (1–26 października 

1939 r.)10. 

W każdym powiecie leżącym na terenie danego inspektoratu powoływano osobnego 

dowódcę powiatowego – kreisführera. Obwodami inspekcyjnymi i powiatowymi dowodzili 

funkcjonariusze SS przysłani w większości z terenów III Rzeszy11. Mniejszymi jednostkami 

wchodzącymi w skład powiatowych struktur Selbstschutzu, tj. obwody (niem. Bezirk), obszary             

(niem. Bereiche) i placówki miejscowe (niem. Orte) dowodzili Niemcy mieszkający na danym 

terenie, którzy jeszcze do niedawna byli obywatelami polskimi. Członkowie Selbstschutzu 

 
5 S. Nawrocki, Policja hitlerowska w Kraju Warty, Poznań 1970, s. 52. 
6 T. S. Ceran, Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, 

Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 34.  
7 S. Nawrocki, Policja…, s. 52. 
8 Określenie „Gdański” zostało dodane do nazwy Starogard dopiero w 1950 r. 
9 W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdańsk 1979,                   

s. 65. 
10 Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeustche Selbstschutz” in Polen 1939/40, München 1992, s. 205. 
11 W. Jastrzębski, Organizacja policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy 

Zachodnie w latach 1939–1945, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” 

1991, t. 33, s. 79. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Berger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Katzmann
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Katzmann
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludolf_von_Alvensleben
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brodnica
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_von_Woedtke&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Heinz_Paulsen&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Wardemann&action=edit&redlink=1
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wykonywali powierzone im zadania w ramach kompani i drużyn, do których należeli 

przeważnie mieszkańcy kilku pobliskich miejscowości12.  

Swoją właściwością terytorialną Selbstschutz Westpreussen obejmował także ziemie, które 

nie wchodziły w skład tzw. Prus Zachodnich. Jednym z takich obszarów był przedwojenny 

powiat działdowski. Na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939 r. o „podziale                           

i administracji obszarów wschodnich” w dniu 26 października 1939 r. został on podzielony                        

i częściowo (południowo-wschodnia część powiatu) włączony do powiatu mławskiego                        

w rejencji ciechanowskiej (niem. Kreis Mielau, Regierungsbezirk Zichenau,), częściowo 

(miasto i okolice) do powiatu nidzickiego (niem. Kreis Neidenburg) należącego do rejencji 

olsztyńskiej (niem. Regierungsbezirk Allenstein) – obie rejencje wchodziły w skład Prowincji 

Prusy Wschodnie (niem. Prowinz Ostpreussen), a reszta została podzielona i włączona do 

powiatów: brodnickiego (Lidzbark Welski i okolice) oraz nowomiejskiego (Rybno i okolice)13 

należących do Okręgu Rzeszy Prusy Zachodnie14. Wydaje się, że te zmiany administracyjne 

mogły mieć istotne następstwa, jeżeli chodzi o organizację i działalność Selbstschutzu                            

w Działdowie do czego wrócę w dalszej części pracy. 

W dokumentach zgromadzonych na potrzeby śledztwa prowadzonego przez Okręgową 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytut Pamięci Narodowej                       

(OKŚZpNP-IPN) w Gdańsku jako data utworzenia Selbstschutzu w Działdowie przyjęto dzień 

5 września 1939 r.15 Jednak formalnie Selbstschutz został utworzony dopiero w dniu                              

26 września 1939 r.16. Oczywiście przygotowania w tym kierunku podjęto znacznie 

wcześniej17, ale do tego momentu na terenie Działdowszczyzny działały najprawdopodobniej 

 
12 B. Bojarska, Selbstschutz w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939–1940, „Biuletyn Głównej Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1979, t. 29, s. 143, 145.  
13 W. Kozyra, Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1945, 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio G” 2013, s. 40, 41; Z. Ptasiewicz, 

Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja ciechanowska 1939–1945, Ciechanów 2012, s. 43; R. Jehke, Territoriale 

Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874–1945, http://www.territorial.de/ostp/ 

neidenbg/landkrs.htm, [dostęp: 19 V 2020 r.]. 
14 Od 2 XI 1939 r. nosił on nazwę Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Zob. W. Jastrzębski, J. Sziling, 

Okupacja…, s. 51.  
15 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Kwestionariusz o obozach, 16 X 1945 r., k. 49.  
16 M. J. Mazurkiewicz, Prawne podstawy funkcjonowania Selbstschutzu na polskich ziemiach wcielonych do                      

III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie [w:] Zapomniani…, s. 12. 
17 Pierwsze oddziały Selbstschutzu mogły funkcjonować na tym terenie już ok. 14 IX 1939 r. W tym dniu Ludolf 

von Alvensleben przyjechał do Bydgoszczy z wytycznymi Himmlera dotyczącymi organizacji Selbstschutzu,                       

a w miejscowej prasie ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem „Selbstschutz in ganz Westpreussen”.                           

Zob. W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja…, s. 64. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_nidzicki
http://www.territorial.de/ostp/%20neidenbg/landkrs.htm
http://www.territorial.de/ostp/%20neidenbg/landkrs.htm
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inne organizacje o charakterze policyjnym18, w których z dużym prawdopodobieństwem 

znaleźli się także przyszli członkowie miejscowego Selbstschutzu. 

  Z materiałów archiwalnych, na które powołują się autorzy książki „Der Volksdeustche 

Selbstschutz in Polen 1939/40” wynika, że jednym z pierwszych zadań pomocniczych 

jednostek policyjnych złożonych z miejscowych Niemców pochodzących z Działdowa i okolic 

było m.in. pełnienie wart wokół placu, na którym stały pojazdy SS19. Poza tym codziennie 

wieczorem musieli się oni meldować u swojego dowódcy (niestety brak informacji kto nim 

był), od którego otrzymywali instrukcje na kolejny dzień20. 

Świadkowie zeznający po wojnie w sprawie mordów, których dopuścili się członkowie 

działdowskiego Selbstschutzu nie są zgodni, co do tego, kto tak naprawdę stał na jego czele. 

Część z nich uważała, że był to Karl Börger21, a jego zastępcą był Otto Schmaglowski22. 

Większość świadków twierdziła jednak, że to właśnie ten drugi był dowódcą działdowskiej 

Samoobrony23. Pewności w tej kwestii nie mają także niemieccy autorzy książki                                                 

o Selbstschutzu w Polsce, którzy w charakterze przywódcy działdowskiej Samoobrony 

wymieniają co prawda Otto Schmaglowskiego, nazywanego przez Polaków „Czarnym 

Diabłem” (niem. Schwarzer Teuffel), ale stawiają przy nim znak zapytania. Poza tym twierdzą, 

że pod koniec października 1939 r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku i od tego momentu,                 

aż do 26 listopada 1939 r., czyli jak do niedawno sądzono oficjalnej daty rozwiązania 

Selbstschutzu w Działdowie, jego szefem miał być SS-Obersturmführer Walter Regehr, który 

 
18 Dla przykładu w dniu 5 IX 1939 r. SS-Oberführer Fritz Herrmann, szef administracji cywilnej przy dowództwie 

4. Armii, powołał na podlegających mu terenach okupowanych organizację o nazwie „Obrona Ojczyzny”                                       

(niem. Heimatwehr). Zob. M. J. Mazurkiewicz, Prawne…, s. 14. 
19 Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeustche…, s. 47. 
20 Ibidem, s. 63. 
21 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Franciszek Wondzyński,                                   

19 IV 1974 r., k. 124. Zob. Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Edmund Broniszewski, 19 IV 1974 r., k. 125. 
22 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Edmund Lewandowski, 19 IV 1974 r., k. 121; Ibidem, Protokół 

przesłuchania świadka: Edmund Lewandowski, 21 VI 1977 r., k. 180. Według ustaleń Jadwigi Betlejewskiej                      

w początkowym okresie okupacji Karl Börger pełnił funkcję Oberstadtinspektora i zastępcy trzeciego w kolejności 

okupacyjnego burmistrza Działdowa o nazwisku Wilhelm Galinat. W 1941 r. Börger też został burmistrzem 

Działdowa i pozostał na tym stanowisku do końca wojny. Zob. AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, 

delegowanej do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Olsztynie z przeprowadzonego śledztwa                  

w sprawie zabójstw dokonanych przez b. członków Selbstschutzu w Działdowie (Soldau) i jego okolicy w czasie 

od września 1939 r. do grudnia 1940 r. na ludności cywilnej narodowości polskiej, [b. d.], k. 479, 481; J. Centek, 

Działdowszczyzna w czasie II wojny światowej [w:] Dzieje Działdowa i Działdowszczyzny na przestrzeni wieków. 

Zbiór studiów, red. M. Radoch, Działdowo 2019, s. 349, 350.                   
23 Twierdzili tak m.in. Kazimierz Sobczak i Edyta Sobocińska. Zob. AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, 

Protokół przesłuchania świadka: Kazimierz Sobczak, 18 VI 1974 r., k. 128; Ibidem, Protokół przesłuchania 

świadka: Edyta Sobocińska, 22 VIII 1974 r., k. 133. Świadkowie zeznali też, że Schmaglowski był komendantem 

aresztu gestapo, która również miało swoją siedzibę w willi „Pod Czarną Chorągwią”. Zob. Ibidem, Protokół 

przesłuchania świadka: Anna Witkowska, 20 X 1967 r., k. 21. 



5 
 

wcześniej rzekomo dowodził tzw. Niemiecką Samoobroną w powiecie nowomiejskim24. 

Jednak żaden ze świadków występujący w śledztwach dotyczących zbrodni popełnionych przez 

członków Selbstschutzu, czy to na terenie powiatu nowomiejskiego, czy działdowskiego nie 

wspomina o Walterze Regehrze. 

Z materiałów archiwalnych zebranych w czasie trwającego obecnie śledztwa wynika,                       

że do najbardziej aktywnych członków miejscowego Selbstschutzu należeli: Antoni Krupski, 

Hans Gerlach, Otto Plazan, Paul Nykiel, Helmut Longwitz, bracia Herman i Ernst Rudolf 

Koschowitz, Herbert Retkowski i Adolf Fleming. Świadkowie przypisują członkostwo                            

w tzw. Niemieckiej Samoobronnie w Działdowie także m.in. braciom Skuzom: Willi Fritzowi, 

Erichowi, Gustawowi, Paulowi i Josefowi; braciom: Kurtowi, Fritzowi i Heinzowi 

Retkowskim, Paulowi Reszce oraz Pawłowi i Zygmuntowi Dworakom25.  

W 1947 r. Zarząd Miejski w Działdowie sporządził listę rzekomych członków 

miejscowego Selbstschutzu, na której figuruje łącznie dwadzieścia dziewięć osób26. Z kolei                    

w sprawozdaniu ze śledztwa, które sporządziła pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku 

prokurator Jadwiga Betlejewska, widnieją nazwiska pięćdziesięciu ośmiu prawdopodobnych 

członków tej organizacji27. Siedziba Selbstschutzu w Działdowie znajdowała się w byłej willi 

rejenta Jana Wyrwicza przy obecnej ul. Władysława Jagiełły 3028, która przez miejscowych 

 
24 Walter Regehr, ur. 4 I 1895 r., członek SS, od 10 IX 1939 r. SS-Obersturmführer. Od września do października 

1939 r. miał pełnić funkcję dowódcy Selbstschutzu w powiecie nowomiejskim, a od końca października miał 

sprawować taką sama funkcję w powiecie działdowskim. Zob. Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeustche…, 

s. 206; , 223; Numery członków SS od 258 000 do 258 999, http://www.dws-xip.pl/reich/biografie/numery/ 

numer258.html, [dostęp: 5 II 2019 r.].  
25 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Sprawozdanie Jadwigi Betlejewskiej wiceprokuratora PW                                  

w Olsztynie, delegowanej do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Olsztynie z przeprowadzonego 

śledztwa w sprawie zabójstw dokonanych przez b. członków Selbstschutzu w Działdowie (Soldau) i jego okolicy 

w czasie od września 1939 r. do grudnia 1940 r. na ludności cywilnej narodowości polskiej, [b. d.], k. 503–505. 

Szerzej zob. m.in. A. Rutecki, Areszt Selbstschutzu w Działdowie [w:] Niemiecki obóz śmierci KL Soldau. Pamięć 

i zobowiązanie…, Działdowo 2018, s. 16–20.  
26 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Wykaz członków Selbstschutzu w Działdowie ułożony przez Zarząd 

Miejski w Działdowie (odpis), 5 IX 1972 r., k. 111. 
27 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Sprawozdanie Jadwigi Betlejewskiej wiceprokuratora PW                                  

w Olsztynie, delegowanej do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Olsztynie z przeprowadzonego 

śledztwa w sprawie zabójstw dokonanych przez b. członków Selbstschutzu w Działdowie (Soldau) i jego okolicy 

w czasie od września 1939 r. do grudnia 1940 r. na ludności cywilnej narodowości polskiej, [b. d.], k. 503–505. 
28 Obecnie swoją siedzibę ma w nim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie. 

http://www.dws-xip.pl/reich/biografie/numery/%20numer258.html
http://www.dws-xip.pl/reich/biografie/numery/%20numer258.html
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Polaków, ze względu na powiewający na jej dachu czarny nazistowski sztandar29, była 

nazywana willą „Pod Czarną Chorągwią”30.  

Jedną z pierwszych Polek, które trafiły do aresztu działdowskiego Selbstschutzu była 

mieszkanka wsi Wysoka – Aniela Kwitkowska. We wrześniu 1939 r. została ona wezwana do 

siedziby działdowskiego Selbstschutzu, gdzie przetrzymywano ją w piwnicy przez kilka 

kolejnych dni31. W tym czasie udało jej się zobaczyć z jedną ze swoich córek, które tak 

relacjonowała to spotkanie: „[…] matka wyszła z piwnicy. Bardzo płakała i robiła wrażenie 

półprzytomnej. Powiedziała: Dzieci ratujcie się. Trwało to parę minut. Potem Niemcy 

wepchnęli matkę z powrotem do piwnicy”. Jeszcze tej samej nocy Aniela Kwitkowska wraz                  

z innymi aresztowanymi Polakami została wywieziona do lasku w Malinowie pod Działdowem 

i tam zamordowana. Przyczyną jej zatrzymania oraz późniejszej śmierci miał być rzekomy 

donos jednej z mieszkanek Wysokiej, Niemki o nazwisku Nikel/Nickel, która słyszała jak 

Kwitkowska mówiła, że „Niemcy [teraz] tak się bawią się, a moje dzieci mają tak ciężko,                    

ale i im słoneczko zaświeci”32.  

Niemcom najbardziej zależało na fizycznej likwidacji przedstawicieli polskiej inteligencji: 

działaczy społecznych, nauczycieli, księży i urzędników33, dlatego też w pierwszej kolejności 

aresztowali oni m.in. przedwojennego przewodniczącego Polskiego Związku Zachodniego                  

w Działdowie – Franciszka Frydrychowskiego. Po krótkim pobycie w działdowskim więzieniu 

trafił on do obozu Hohenbruch (obecnie są to okolice miejscowości Gromowo w Obwodzie 

 
29 Jeden ze świadków twierdził, że był to sztandar z „trupią głową”, jednak był to raczej czarny sztandar z białymi 

runami SS, taki jaki powiewał m.in. na siedzibie Selbstschutzu w nieodległym Rypinie. Zob. M Przegiętka, 

Niemiecki obóz w Działdowie (niem. Soldau) w latach 1940–1945. Nowe ustalenia w świetle dokumentów ze 

zbiorów niemieckiego Archiwum Federalnego i Archiwum IPN [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 2,                            

red. M. Przegiętka, Warszawa 2016, s. 89; P. Gałkowski, Struktura administracyjna i organizacyjna aparatu 

okupacyjnego na Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939–1945 [w:] Zbrodnie niemieckie na Ziemi Dobrzyńskiej (byłe 

powiaty Lipno i Rypin) w latach 1939–1945, red. A. Szalkowski, P. Gałkowski, Rypin 2019, s. 49. 
30 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Anna Witkowska, 20 X 1967 r.,       

k. 21. 
31 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego,                                     

14 XII 1977 r., k. 483. 
32 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 2, Protokół przesłuchania świadka: Maria Zielińska, 20 VII 1977 r.,                   

k. 324, 325. 
33 Podczas aresztowania posługiwali się oni najczęściej sporządzonymi wcześniej przez mniejszość niemiecką 

listami imiennymi, a w późniejszym czasie również wydrukowaną w Berlinie Specjalną Księgą Gończą dla Polski 

(Sonderfahndungsbuch Polen). Wśród osób, których nazwiska znalazły się w tej publikacji widnieją również 

mieszkańcy powiatu działdowskiego, m.in. Franciszek Boczkowski i Walenty Kamiński z Iłowa oraz Franciszek 

Lewandowski z Działdowa. Zob. Sonderfahndungsbuch Polen, Berlin 1939, s. 14, 67, 89. Szerzej na temat 

Sonderfahndungsbuch Polen zob. G. Bębnik, Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna Księga Gończa dla Polski, 

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, nr 9, s. 19–31. 
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Kaliningradzkim), z którego później odesłano go do obozu w Działdowie, a następnie 

zamordowano w lesie koło Komornik34.  

Do obozu Hohenbruch trafił również inny z Polaków aresztowanych przez Niemców 

jesienią 1939 r. – Brunon Płocharski. Po zatrzymaniu w dniu 11 września 1939 r. został on 

doprowadzony do siedziby starostwa niemieckiego, gdzie w jednym z pomieszczeń 

przetrzymywano już kilku miejscowych Polaków. Wieczorem zaprowadzono ich do 

działdowskiego więzienia miejskiego, a po trzech dniach przewieziono z kolei do więzienia                                 

w Olsztynie, a stamtąd do obozu Hohenbruch35. Jesienią 1940 r. Brunon Płocharski został 

przetransportowany do obozu w Działdowie, gdzie przebywał przez kolejne osiemnaście 

miesięcy36.  

W dniu 8 października 1939 r. Niemcy aresztowali też nauczyciela z Działdowa – Jana 

Kalasa. Pomimo rad żony, która ostrzegała go żeby się nie ujawniał, ponieważ Niemcy 

aresztują wszystkich polskich nauczycieli, udał się on do działdowskiego magistratu, żeby się 

zarejestrować i został zatrzymany, ponieważ był przekonany, że „Niemcy mu nic nie zrobią, 

bo to kulturalny Naród”37. Jednak szybko okazało się jak bardzo się w tej kwestii pomylił.                    

Po aresztowaniu przez miesiąc był przetrzymywany w działdowskim więzieniu, po czym został 

wywieziony do obozu Hohenbruch. W dniu 8 grudnia 1939 r. przetransportowano go                                   

z powrotem do Działdowa  i rozstrzelano w lesie pod Malinowem38 lub Komornikami39. 

Podobny los spotkał nauczyciela z Kisin – Edmunda Ułanowskiego, którego Niemcy 

aresztowali w jego domu rodzinnym w miejscowości Rumian w dniu 29 września 1939 r.                          

Po krótkim pobycie w siedzibie miejscowego Selbstschutzu został wysłany do obozu 

Hohenbruch, gdzie przetrzymywano go przez kilka tygodni. Razem z nim w obozie tym 

przebywał lekarz z Lubawy o nazwisku Brasse, którego Niemcy po jakimś czasie zwolnili. 

Według Brassego administracja obozu zaproponowała Polakom pochodzącym z Działdowa                     

 
34 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Irena Kazimierska, 16 VI 1970 r., 

k. 77. 
35 AOKŚZpNP Gd, S 49/07/Zn, t. 13, Protokół przesłuchania świadka: Brunon Płocharski, 23 XI 1972 r., k. 2561. 
36 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Bronisław Płocharski,                                          

16 VI 1970 r., k. 71; Jego brat Bernard miał mniej szczęścia, gdyż po aresztowaniu go w marcu 1940 r. został 

przewieziony do siedziby działdowskiego Selbstschutzu/gestapo i później zamordowany. Zob. Ibidem, Protokół 

przesłuchania świadka: Franciszek Płocharski, 16 VI 1970 r., k. 72. 
37 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Protokół przesłuchania świadka: Helena Ugodowska,                                     

29 XI 1977 r., k. 475. 
38 Ibidem, Pismo do prokuratora rejonowego w Mławie, 14 IX 1977 r., k. 448. 
39 Informację o losie Jana Kalasa przekazał rodzinie inspektor kolejowy Kunze, rodowity Niemiec, który po 

wybuchu wojny został przysłany na te tereny z Rzeszy i jak wynika z relacji świadków był porządnym 

człowiekiem. Zob. Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Helena Ugodowska, 29 XI 1977 r., k. 475, 476. 
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i okolic pracę w Polsce Centralnej pod warunkiem, że zgodzą się na zawsze opuścić swoje 

rodzinne strony. Gdy Polacy przystali na taki warunek i podpisali odpowiednie zobowiązania 

zostali załadowani do wagonów kolejowych i odesłani do obozu w Działdowie40, gdzie 

niedługo potem ich zamordowano41. 

Jednym z ciekawszych dokumentów, którego treść przywołują niemieccy autorzy pracy                

o Selbstschutzu na okupowanych ziemiach polskich, jest ten, w którym znalazła się informacja, 

że do przywódcy „Niemieckiej Samoobrony” w Działdowie zadzwonił dowódca Selbstschutz 

Westpreussen Ludolf von Alvensleben i nakazał mu znaleźć w okolicy Działdowa miejsce,                    

w którym można by przeprowadzić egzekucję Polaków. Po zakończeniu rozmowy dowódca 

działdowskiego Selbstschutzu udał się do pobliskiej „nieczynnej żwirowni” i nakazał 

podległym mu ludziom wykopanie na jej terenie dużego dołu, w którym miały spocząć 

zamordowane ofiary. Ich egzekucja odbyła się tego samego lub następnego wieczoru. 

Rozstrzelania Polaków dokonał oddział złożony z sześciu lub ośmiu członków miejscowego 

Selbstschutzu pod dowództwem oficera SS42.  

Ofiarami Selbstschutzu byli zarówno mieszkańcy samego Działdowa, jak i okolicznych 

wsi oraz miasteczek. Jeden ze świadków – Wacław Łuczak, pochodzący ze wsi Skurpie                             

w powiecie działdowskim, zeznał, że do miejscowego Selbstschutzu należeli wszyscy Niemcy 

mieszkający w jego rodzinnej wsi43. Jako jeden z nielicznych mieszkających tam Polaków 

został jesienią 1939 r. aresztowany przez Selbstschutz i przewieziony do Działdowa, gdzie                    

w willi „Pod Czarną Chorągwią” pobito go za to, że przed wojną miał rzekomo powiedzieć do 

jednego z miejscowych Niemców, że „ma mordę jak Hitler”44.  

Z kolei w dniu 22 listopada 1939 r. członkowie tzw. Niemieckiej Samoobrony aresztowali 

ukrywającego się w Iłowie mieszkańca wsi Burkat – Franciszka Rucińskiego, który został 

zabrany do siedziby Selbstschutzu w Działdowie i tam poddany brutalnym torturom45. Według 

 
40 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 2, Protokół przesłuchania świadka: Waleria Ułanowska,                                     

26 VII 1977 r., k. 334. 
41 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Postanowienie o zawieszeniu postępowania przygotowawczego,                                     

14 XII 1977 r., k. 483. 
42 Autorzy wspomnianej pracy nie zamieścili przypisu przy tym fragmencie teksu, a dokument, na który się 

powołują jest cytowany w bardzo fragmentaryczny sposób i brakuje w nim wielu istotnych informacji.                      

Zob. Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeustche…, s. 103. 
43 W tej wsi mieszkały tylko trzy polskie rodziny, resztę mieszkańców stanowili obywatele polscy pochodzenia 

niemieckiego. Do miejscowego Selbstschutzu mieli należeć, m.in. nieznani z imienia: Schwarc, Sztybor, Mróz, 

Krzykowski, Wasiłowski, Sztejer, Kamiński, Szmyt, Plewka, Klingbajn, Fiergoła, Truszkowski oraz Herman 

Moszakowski, Walter Wilamowski i Berhold Skuza. Zob. AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Protokół 

przesłuchania świadka: Wacław Łuczak, 16 VI 1970 r., k. 68. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, Pismo do prokuratora rejonowego w Mławie, 14 X 1977 r., k. 448. 
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Michała Wasilewskiego, który przebywał w nim w jednej celi Ruciński na skutek pobicia był 

„cały czarny”. Wasielewski został po kilku dniach wypuszczony, natomiast Ruciński pozostał 

w areszcie46. Później Niemcy wywieźli go do lasu w Komornikach i tam zamordowali47.   

Wspomniany wyżej Michał Wasilewski został aresztowany w tym samym czasie wraz                         

z synem Stanisławem. Obaj mieszkali w Burkacie, a aresztowania według nich dokonali 

funkcjonariusze gestapo ubrani w czarne mundury. Później zawieźli ich do siedziby gestapo, 

która również mieściła się w budynku „Pod Czarną Chorągwią” i tam strasznie pobili 

Stanisława Wasilewskiego. Według naocznej relacji ojca dwóch Niemców trzymało Stanisława 

za ręce i nogi rozciągając go na drewnianej ławie, a dwóch innych biło po całym ciele „pytami 

z ołowianymi kulkami”. Takie tortury powtarzały się przez kilka kolejnych dni. Później Michał 

Wasilewski został zwolniony do domu, ale jego syn pozostał w siedzibie gestapo i został 

następnie zamordowany razem z Franciszkiem Rucińskim48. 

Jeżeli chodzi o działalność działdowskiej Samoobrony po dniu 26 listopada 1939 r.,                      

w którym oficjalnie rozwiązano struktury Selbstschutz Westpreussen, to napotykamy w tym 

momencie na pewną trudność, bowiem do niedawna powszechnie sądzono, co miało również 

swoje odbicie w literaturze przedmiotu, że właśnie w tym dniu zakończyły one swoją 

działalność także na terenie Działdowa i okolic. Jednak w obliczu niedawno opublikowanych,                        

m.in. przez Marcina Przegiętkę, dokumentów takiej pewności już mieć nie możemy49.  

Jak już wspomniano na początku pracy powiat działdowski był jednym z trzech 

przedwojennych, polskich powiatów, które podlegały władzom Selbstschutz Westpreussen,               

ale nie wchodził w skład Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Biorąc pod uwagę fakt,                 

że w dniu 26 listopada 1939 r. Selbstschutz rozwiązano tylko w tym Okręgu, to należy się 

zastanowić, czy na pewno struktury działdowskiej Samoobrony również uległy rozwiązaniu 

tego dnia, skoro teren, na którym działały do niego nie należał. Czy może zmieniły swoją 

podległość i przeszły pod zwierzchnictwo dowódcy Selbstschutz Südostpreussen, a co za tym 

idzie działały dalej? Na taki rozwój wypadków wskazuje m.in. pismo wyższego dowódcy SS                 

i policji w Prusach Wschodnich SS-Gruppenführera Jakoba Sporrenberga50, który w dniu                       

 
46 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół oględzin akt SG w Działdowie, 3 III 1977 r., k. 156. 
47 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Marianna Sowińska, 16 VI 1970 r., k. 69. 
48 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Protokół przesłuchania świadka: Michał  Wasilewski, 17 XI 1977 r., 

k. 473, 474. 
49 Szerzej zob. M. Przegiętka, Selbstschutz Südostpreussen – niemiecka Samoobrona w rejencji ciechanowskiej 

w latach 1939–1940 [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, red. M. Przegiętka, Warszawa 2019, s. 84–116. 
50 Ur. 16 IX 1902 r. w Düsseldorfie. Członek NSDAP (1925) i SS (1930). W latach 1941–1943 kierował Urzędem 

dla Spraw Ukrainy. Następnie sprawował funkcję szefa SS i policji na Lubelszczyźnie, gdzie w okresie od                           

16 VIII 1943 r. do 22 VII 1944 r. kierował eksterminacją ludności żydowskiej – Aktion Erntefest. W 1944 r. został 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktion_Erntefest
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13 marca 1940 r. przesłał do inspektora Policji Porządkowej w Królewcu dokument 

sporządzony przez IV Sąd SS i Policji w Gdańsku, datowany na 5 marca 1940 r., stwierdzający, 

że członkowie Selbstschutzu, podobnie jak funkcjonariusze policji i członkowie SS, podlegają 

jurysdykcji sądownictwa SS i policji51
.  

Skoro Selbstschutz w rejencji ciechanowskiej, do której w październiku 1939 r. włączono 

cześć powiatu działdowskiego należącej tak jak Działdowo do prowincji Prusy Wschodnie 

(powiat nidzicki), został oficjalnie rozwiązany dopiero w dniu 31 lipca 1940 r.52, to wydaje się, 

że taką datę można także uznać za prawdopodobną oficjalną datę rozwiązania ostatnich 

działających jeszcze struktur działdowskiej Samoobrony. Za tą tezą przemawia także fakt,                    

że cześć byłych członków działdowskiego Selbstschutz dołączyła do załogi miejscowego 

obozu zagłady dopiero latem 1940 r.53 Pozostali, wraz z członkami Selbstschutzu z rejencji 

ciechanowskiej, zasilili szeregi powstającej wówczas 115. Chorągwi SS w Ciechanowie, której 

III Batalion miał swoją siedzibę w Działdowie. Jego dowódcą został komendant 

działdowskiego obozu SS-Obersturmführer Hans Krause54.   

Również Christian Jansen i Arno Weckbecker uważają, że w listopadzie 1939 r. 

Selbstschutz Südostpreussen przejął kontrolę nad Samoobroną w powiatach ciechanowskim                                             

i działdowskim55. Na ścisłe powiązanie aparatu partyjnego i policyjnego z terenu byłych 

powiatów ciechanowskiego i działdowskiego w okresie po oficjalnym rozwiązaniu 

Selbstschutzu w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie wskazuje m.in. fakt, że w lutym 1940 r. 

tymczasowa siedziba komendanta żandarmerii w rejencji ciechanowskiej mieściła się właśnie                                      

w Działdowie56. Jansen i Weckbecker twierdzą, że na terenie rejencji ciechanowskiej istniały 

co najmniej trzy inspektoraty Selbstschutzu. Wiadomo, że jeden miał siedzibę w Płocku 

(kierował nim SS-Standartenführer Norber Scharf), drugi w Ciechanowie (dowódca:                             

SS-Standartenführer Aleksander von Woedtke, który do 26 listopada 1939 r. kierował 

 
przeniesiony do Norwegii, gdzie był zastępcą Wilhelma Rediessa. Po wojnie został aresztowany i odesłany do 

Polski. W 1950 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał Sporrenberga na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu                     

6 XII 1952 r. w Warszawie. Zob. E. Klee, Das Personen Lexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 

1945, Hamburg 2016, s. 592. 
51 Działanie to miało mieć charakter dyscyplinujący wobec członków Samoobrony czujących się bezkarnie do 

tego stopnia, że dopuszczali się zbrodni i nadużyć, które raziły już nawet regionalne władze partyjne i policyjne. 

Zob. M. Przegiętka, Selbstschutz…, s. 108, 109. 
52 Data ta pojawia się w sprawozdaniu SS-Gruppenführera Jakoba Sporrenberga, dowódcy SS-Oberabschnitt 

Nordost w Królewcu, przesłanego w dniu 15 VII 1940 r. do szefa Głównego Urzędu SS (SS-Hauptamt).                                              

Zob. M. J. Mazurkiewicz, Prawne…, s. 20. 
53 M. Przegiętka, Obóz…, s. 90, 93. 
54 Idem, Selbstschutz…, s. 109, 110. 
55 Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeustche…, s. 206. 
56 M. Przegiętka, Obóz…, s. 82, 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_von_Woedtke&action=edit&redlink=1
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Inspektoratem Selbstschutzu w Brodnicy). Niestety o trzecim inspektoracie na razie nic 

bliższego nie wiadomo57.  

Według Marcina Przegiętki dowódcą Selbstschutz Südostpreussen był SS-Oberführer 

Heinz Roch, a jego siedziba znajdowała się w Ciechanowie58. Do jednych z najważniejszych 

ustaleń zawartych w pracy Przegiętki należy stwierdzenie, że największą aktywność struktury 

tej organizacji wykazywały w okresie od listopada 1939 r. do marca/kwietnia 1940 r. Okres ten 

Przegiętka opatrzył w swojej pracy tytułem: „Selbstschutz Südostpreussen jako pluton 

egzekucyjny”59. Wówczas to członkowie tej organizacji dopuścili się największej liczby 

zbrodni, dokonując aresztowań i przeprowadzając egzekucje samodzielnie albo z upoważnienia 

gestapo60. Fakt ten wydają się potwierdzać także materiały archiwalne zebrane w aktach 

śledztwa dotyczącego działdowskiej Samoobrony. Bardzo wielu świadków zeznaje na temat 

zbrodni popełnionych przez Niemców w Działdowie i jego okolicach właśnie w okresie od 

grudnia 1939 r. do późnej wiosny 1940 r. określając ich sprawców jako „członków 

Selbstschutzu”.  

Na temat jednej z tych zbrodni zeznawała po wojnie m.in. Weronika Nowakowska, która 

stwierdziła, że w dniu 4 grudnia 1939 r. członkowie Selbstschutzu: Otto Schmaglowski                          

i nieznany z imienia Niemiec Obłuda aresztowali mieszkańca Kisin – Stanisława Zielińskiego. 

W tym dniu zjawili się oni obaj w czarnych mundurach i z karabinami na ramionach                                    

w mieszkaniu rodziców Stanisława w Kisinach. Po pobiciu matki i ojca, którzy próbowali 

przeszkodzić w aresztowaniu syna, zabrali go do miejscowej karczmy prowadzonej przez 

innego członka działdowskiego Selbstschutzu – Hansa Lenarda, gdzie go brutalnie pobili. 

Później wraz z drugim zatrzymanym wówczas Polakiem – Janem Czerwińskim został on 

przewieziony do siedziby Selbstschutzu w Działdowie, gdzie przebywał kilka dni. Następnie 

został wywieziony w nieznanym kierunku i więcej nikt o nim nie słyszał61.  

Kolejny ze świadków – Alojzy Wierzchowski zeznał, że gdy w grudniu 1939 r. przyjechał 

do Działdowa w celu odwiedzenia rodziny został aresztowany przez członków Selbstschutzu                 

i poddany brutalnemu przesłuchaniu w willi „Pod Czarną Chorągwią”. Przesłuchiwał go                   

 
57 Ibidem. 
58 M. Przegiętka, Selbstschutz…, s. 90, 92. 
59 Ibidem, s. 98, 
60 Skala tej akcji oraz nadużyć jakich w trakcie jej trwania dopuścili się „selbstschutzmani” była tak duża,                              

że w marcu 1940 r. władze naczelne partii nazistowskiej oraz organów bezpieczeństwa Rzeszy próbowały 

zdyscyplinować członków Samoobrony, m.in. Himmler zakazał Selbstschutzowi przeprowadzania samodzielnie 

egzekucji. Zob. Ibidem, s. 106–109. 
61 AOKŚZpNP Gd, S 49/07/Zn, t. 12, Protokół przesłuchania świadka: Weroniki Nowakowskiej z d. Zielińskiej, 

4 XI 1972 r., k. 2385–2387. 
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m.in. Otto Schmaglowski, który biciem próbował wymusić na nim przyznanie się do 

działalności w strukturach Polskiego Związku Zachodniego. Po tygodniowym pobycie                             

w kazamatach dawnej siedziby działdowskiego Selbstschutzu Wierzchowski został 

wypuszczony i wrócił do Petrykoz, gdzie czekała na niego rodzina62. 

Z kolei Helena Rzemińska tak opisała to, co stało się z jej bratem Alfonsem po jego 

aresztowaniu przez członków tzw. Niemieckiej Samoobrony: „[…] zabrany został przez 

Niemców do budynku zwanego „Pod Czarną Chorągwią” i tam mógł być przez okres około                    

1 m-ca czasu. Ktoś ze znajomych powiedział do mojej mamy, że brata zabrano za ojca, który 

już wtedy nie żył i był pochowany na cmentarzu w Działdowie. Ojciec przed wojną był 

funkcjonariuszem Służby Więziennej […]. Na przełomie 1939 i 1940 r. […] ktoś zapukał do 

drzwi. Po otwarciu drzwi widząc obdartego i brudnego mężczyznę sądziłam, że prosi on                  

o wsparcie, lecz moje wątpliwości rozwiały się kiedy zapytał on: Czy nie poznajesz mnie?                   

W mężczyźnie tym dopiero po głosie rozpoznałam mojego brata, bowiem zmieniony był                            

z powodu pobicia go w okrutny sposób. Odtąd przez okres mniej więcej 3 tygodni wraz z mamą 

opiekowałam się bratem, który miał całe ciało opuchnięte z widocznymi śladami bicia. Zmarł 

w męczarniach mimo stosunkowo młodego wieku. Uważam, że przyczyną śmierci brata było 

odbicie nerek i uszkodzenie innych narządów ciała spowodowane katowaniem go w budynku 

„Pod Czarną Chorągwią”63. 

Członkowie Selbstschutzu zamordowali również dwóch polskich przedwojennych 

policjantów z posterunku w Działdowie: Andrzeja Lemperta i Franciszka Lewandowskiego 

oraz polskiego robotnika Władysława Gołąbczyka64. Syn Franciszka Lewandowskiego                          

– Edmund zeznał po wojnie, że jego ojca aresztowało dwóch członków Selbstschutzu: Paul 

Kantorek i Antoni Krupski. Po jakimś czasie Edmund Lewandowski dowiedział się od                          

ks. Edwarda Klejbera, że jego ojciec został zamordowany65. Przed śmiercią Niemcy w okrutny 

sposób znęcali się nad wyżej wymienionymi zmuszając ich do siedzenia pod stołami                                   

 
62 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Alojzy Wierzchowski,                                

13 III 1970 r., k. 92. 
63 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Protokół przesłuchania świadka: Helena Rzemińska, 10 I 1974 r.,                 

k. 115. 
64 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Notatka z czytania akt OKBZH w Olsztynie S 36/66 dot. śledztwa 

przeprowadzonego w sprawie zbrodni popełnionych w Działdowie (Soldau) przez członków Selbstschutzu                          

w czasie od września 1939 r. do grudnia 1940 r., 9 II 1978 r., k. 12. 
65 Egzekucje osób przetrzymywanych w siedzibie Selbstschutzu odbywały się najczęściej w ogrodzie na tyłach 

willi, a  następnie wczesnym rankiem ciała ofiar były wywożone na cmentarz żydowski albo do tzw. Lasku 

Zwierskiego. Zob. AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Edmund 

Lewandowski, 21 VI 1977 r., k. 182. 
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i szczekania jak psy, gdy tylko ktoś wszedł do siedziby działdowskiej Samoobrony66. W tym 

samym czasie w piwnicach willi „Pod Czarną Chorągwią” przetrzymywani byli także 

Kazimierz Sobczak, Paweł Michalski, Andrzej Tabaczka i nieznani z imienia Szostak oraz 

Krajewski. Ten ostatni został zamordowany wraz z Lempertem i Lewandowskim67.  

W 1946 r. Edmund Lewandowski uczestniczył w ekshumacji zwłok osób zamordowanych                                

i pochowanych w lesie należącym w okresie międzywojennym do Leona Zwierskiego, wśród 

których rozpoznał zwłoki swojego ojca noszące widoczne ślady znęcania się nad nim (miał 

m.in. złamaną rękę), a także świadczące o tym jak zginął (rana postrzałowa głowy)68. Z kolei 

jeżeli chodzi o drugiego z policjantów – Andrzeja Lemperta to jego żona dotarła po wojnie do 

osoby, która w czasie okupacji mieszkała we wsi w pobliżu Malinowa i była świadkiem 

egzekucji dużej grupy osób, wśród których znajdował się Andrzej Lampert. Po własnoręcznym 

wykopaniu sobie grobu zostali oni zastrzeleni w lasku w Malinowie. Niestety świadek ten nie 

pamiętał daty egzekucji. Nikt z rodziny nie brał też udziału w ekshumacji zwłok osób 

zamordowanych i pochowanych w Malinowie69.  

Inną z osób aresztowanych w grudniu 1939 r. przez członków miejscowego Selbstschutzu 

był Leon Soboczyński który przed wojną pracował jako woźny na Posterunku Policji 

Państwowej w Działdowie. Aresztowało go dwóch Niemców w cywilnych ubraniach, którzy 

na rękawach nosili zielone opaski z napisem „Selbstschutz”. Żona Soboczyńskiego, która była 

sprzątaczką w miejscowym sądzie poprosiła niemieckiego sędziego o pomoc w uwolnieniu 

męża. Sędzia poradził jej żeby udała się do siedziby Selbstschutzu i poprosiła o wyjaśnienia. 

Gdy tam weszła wartownik przyprowadził „komendanta Schmaglowskiego”, który nie chciał 

jej udzielić żadnych informacji o powodach zatrzymania męża, a jedynie zezwolił na 

przynoszenie mu jedzenia. Po kilku dniach wartownik poinformował ją, że nie musi już 

przynosić jedzenia, bo męża „już nie ma”70. Po wojnie żona Soboczyńskiego dowiedziała się 

od rolnika, który miał gospodarstwo obok cmentarza żydowskiego w Działdowie, że w tym 

czasie, gdy przynosiła ona do siedziby Niemieckiej Samoobrony posiłki dla męża,                               

na wspomnianym cmentarzu pojawił się świeżo wykopany grób. Gdy parę lat po wojnie 

przeprowadzano ekshumacje na tym cmentarzu, wśród znalezionych wówczas rzeczy 

 
66 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Teofil Rostkowski, 19 IV 1974 r., k. 123. 
67 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Kazimierz Sobczak, 19 IV 1974 r., k. 128. 
68 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Edmund Lewandowski, 19 IV 1974 r., k. 121. 
69 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 3, Protokół przesłuchania świadka: Elżbieta Frankowska z d. Lempert, 

7 X 1977 r., k. 459. 
70 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Edyta Sobocińska, 22 VIII 1974 r., 

k. 133. 



14 
 

osobistych ofiar znaleziono portfel i grzebień, które należały do Soboczyńskiego, dzięki czemu 

jego żona dowiedziała się o tragicznym losie, który spotkał jej męża71.  

Jeżeli chodzi o liczbę ofiar działdowskiego Selbstschutzu to w czasie ekshumacji 

przeprowadzonej po wojnie na Górze Komornickiej z jednego z grobów wydobyto ciała                       

26 osób, wśród których byli Polacy zatrzymani przez Niemców jesienią 1939 r. Ostatni raz 

widziano ich żywych w kazamatach willi „Pod Czarną Chorągwią” w związku z tym można 

założyć, że zostały one najprawdopodobniej zamordowane właśnie przez członków 

działdowskiego Selbstschutzu72. Z kolei prokurator Kazimierz Hańczewski, który pod koniec 

lat siedemdziesiątych XX w. analizował materiały zebrane w śledztwie o sygnaturze S 36/66 

dotyczącym zbrodni działdowskiego Selbstschutzu, stwierdził że ofiarami tej formacji było co 

najmniej szesnaście osób73. Prokurator Lidia Żbikowska, która w 2018 r. prowadziła 

postępowanie w tej sprawie, po wstępnej analizie akt stwierdziła, że osób tych było 

przynajmniej dwadzieścia dziewięć74. Oczywiście ustalenia te zostaną poddane weryfikacji                   

w trakcie prowadzonego obecnie śledztwa. 

Po wojnie żadnego z oprawców z działdowskiego Selbstschutzu nie udało się postawić 

przed polskim lub niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Kilku z nich zginęło odbywając 

służbę wojskową, część uciekła do Niemiec, a kilku zostało zabitych w 1945 r. przez miejscową 

ludność albo żołnierzy sowieckich. Wśród nich miał się rzekomo znaleźć jeden z największych 

oprawców miejscowego Selbstschutzu, czyli Otto Schmaglowski. Kilku świadków zeznało,                  

że w marcu 1945 r. w czasie próby ucieczki przed nadciągającymi Sowietami Schmaglowski 

został rozpoznany i zabity przez Polaków, gdy próbował się schronić w jednym z budynków 

gospodarczych we wsi Niestoja albo Miłostoje (późniejsze Miłostajki) w powiecie 

działdowskim75. Jednak organom ścigania prowadzącym w późniejszych latach śledztwo w tej 

sprawie nie udało się tego faktu potwierdzić. 

 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Irena Kazimierska, 9 II 1978 r., k. 11, 12. 
73 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Notatka z czytania akt OKBZH w Olsztynie S 36/66 dot. śledztwa 

przeprowadzonego w sprawie zbrodni popełnionych w Działdowie (Soldau) przez członków Selbstschutzu                          

w czasie od września 1939 r. do grudnia 1940 r., 9 II 1978 r., k. 12. 
74 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 2, Notatka urzędowa, 15 VI 2018 r., k. 293, 294. Takie liczby podał też 

w swoim podsumowaniu niemiecki prokurator prowadzącego śledztwo w tej sprawie w latach 1999–2001. Zob. 

AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Pismo kierownika Zentrale Stelle der Landeshustizverwaltungen zur 

Aufklarung Nationalsozialistischer Verbrechen w Ludwigsburgu, 8 VIII 2018 r., k. 572. 
75 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Walentyna Olszewska,                             

17 V 1968 r., k. 35; Ibidem, Protokół przesłuchania świadka: Jan Bartkowski, 11 XI 1974 r., k. 137. 
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Innymi członkami Selbstschutzu z powiatu działdowskiego, których po wojnie 

poszukiwały polskie i niemieckie organy ścigania byli wspomniani wcześniej Antoni Krupski 

i Paul Skuza, jednak śledztwa prowadzone przeciwko nim w Niemczech w latach 

sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dotyczyły jedynie zbrodni, których dopuścili 

się w czasie ich późniejszej służby w obozie zagłady w Działdowie. Zostały one i tak 

umorzone76. Z kolei w trakcie śledztwa przeciwko Otto Plazanowi, wszczętego                                   

w 1969 r. przez Prokuraturę w Dortmundzie, nie udowodniono mu ani przynależności do 

Selbstschutzu w Działdowie, ani tym bardziej udziału w zabójstwach miejscowych Polaków77.   

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli chodzi o zbrodnie niemieckie popełnione                          

w czasie okupacji niemieckiej na terenie Działdowszczyzny to nadal w tej materii jest dużo do 

zrobienia. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a niektóre kwestie są zagmatwane i należy je 

dokładnie wyjaśnić. Mało zbadanym wątkiem jest np. skala wywózek mieszkańców powiatu 

działdowskiego do obozu Hohenbruch78 albo np. do więzienia oraz aresztu gestapo                                   

w Olsztynie79. Jeżeli chodzi o omawiany temat to szczególnie istotnym postulatem badawczym 

wydaje się ustalenie faktycznej daty zakończenia działalności działdowskiego Selbstschutzu, 

sporządzenie imiennej listy ofiar oraz członków tej organizacji, wyjaśnienie wszelkich 

okoliczności towarzyszących popełnionym przez nich zbrodniom, a także, jeżeli to możliwe 

odnalezienie nieznanych dotychczas miejsc pochówku doczesnych szczątków pomordowanych 

osób oraz ich identyfikacja. Jest to niezwykle ważne dla rodzin ofiar, które od kilkudziesięciu 

lat czekają na informacje o tym, co stało się z ich najbliższymi. 

 
76 AOKŚZpNP Gd, Wz 19/18 (S 36/66), t. 4, Pismo kierownika Zentrale Stelle der Landeshustizverwaltungen                  

zur Aufklarung Nationalsozialistischer Verbrechen w Ludwigsburgu, 8 VIII 2018 r., k. 569, 570. 
77 Ibidem, k. 573. 
78 Do obozu Hohenbruch trafił m.in. Zygmunt Mossakowski z Wądzyna, Hieronim Grabowski – nauczyciel ze 

Skurpia czy Jan Wójcik z Działdowa. Wiele z tych osób, które trafiły do Hohenbruch, zostało później 

przetransportowanych do obozu w Działdowie i tylko niewielu z nich przeżyło okupację. Zob. Ibidem, 

Sprawozdanie Jadwigi Betlejewskiej wiceprokuratora PW w Olsztynie z przeprowadzonego śledztwa w sprawie 

zabójstw dokonanych przez b. członków Selbstschutzu w Działdowie (Soldau) i jego okolicy w czasie od września 

1939 r. do grudnia 1940 r. na ludności cywilnej narodowości polskiej, [b. d.], k. 506, 507. 
79 Skąd trafiali np. do aresztu gestapo w Olsztynie, gdzie wielu z nich zamordowano. Zob. AOKŚZpNP Gd,                     

Wz 19/18 (S 36/66), t. 1, Protokół przesłuchania świadka: Eryka Józków, 26 VII 1977 r., k. 333. 


