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Antypolska dzia∏alnoÊç niemieckiej
s∏u˝by dyplomatycznej
i konsularnej w Polsce

w przededniu II wojny Êwiatowej
oraz jej ewakuacja i likwidacja

W niniejszym artykule prezentuj´ zagadnienie rzadko dotàd poruszane w lite-
raturze dotyczàcej stosunków dyplomatycznych polsko-niemieckich w okresie
mi´dzywojnia oraz w publikacjach poÊwi´conych walce polskich i niemieckich
s∏u˝b specjalnych w tym okresie. Pierwsza cz´Êç artyku∏u przedstawia udzia∏ nie-
mieckiej s∏u˝by dyplomatycznej i konsularnej w Polsce w rozleg∏ej dzia∏alnoÊci
szpiegowskiej skierowanej przeciwko paƒstwu polskiemu, a tak˝e funkcjonowa-
nie tych s∏u˝b jako dostarczycieli informacji na temat organizacji programowo an-
tyniemieckich, takich jak np. Polski Zwiàzek Zachodni. Na podstawie kilku przy-
k∏adów pokazuj´, jak konsulaty niemieckie, pomagajàc w przygotowaniu list
proskrypcyjnych, uczestniczy∏y w przeÊladowaniu cz∏onków tych organizacji
przez policj´ niemieckà. W drugiej cz´Êci artyku∏u zajmuj´ si´ kwestià likwidacji
ambasady niemieckiej i placówek konsularnych w II RP, okolicznoÊciami jej towa-
rzyszàcymi – przede wszystkim przebiegiem ewakuacji na Litw´ i do Rumunii.

Praca ta obejmuje okres od wiosny 1938 r. do maja 1940 r., a wi´c czas wzra-
stajàcej agresywnoÊci i zaborczoÊci w niemieckiej polityce zagranicznej, co
w konsekwencji doprowadzi∏o do ataku na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 r. i jej po-
bicia. Szczególne zainteresowanie hitlerowskich Niemiec polskim potencja∏em
militarnym i skutecznoÊcià zarzàdzeƒ polskich w∏adze wojskowych widaç w la-
tach 1938–1939, czyli w okresie bogatym w wydarzenia na niwie polityki mi´-
dzynarodowej, takie jak choçby kryzys w stosunkach polsko-litewskich, zaj´cie
przez Polsk´ Zaolzia jesienià 1938 r., czy te˝ Anschluss Austrii i zagarni´cie Su-
detenlandu przez III Rzesz´. Datà koƒcowà artyku∏u jest ostateczne zwini´cie
przez stron´ niemieckà by∏ej ambasady III Rzeszy w Warszawie w maju 1940 r.

Podstawà êród∏owà tej pracy sà w przewa˝ajàcej mierze materia∏y z Archi-
wum Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie, przewa˝nie
akta niemieckich konsulatów w II RP oraz Ambasady Niemiec w Warszawie,
a w niewielkim stopniu materia∏y polskie pochodzàce z Archiwum Akt Nowych
w Warszawie (zespó∏ MSZ) oraz dokumenty polskiej policji województwa Êlà-
skiego znalezione w archiwum lwowskim (Ukraina).

199



W 1938 r. liczba niemieckich konsulatów w Polsce zwi´kszy∏a si´ w zwiàzku
z przej´ciem w wyniku Anschlussu austriackich konsulatów honorowych i ko-
niecznoÊcià opieki konsularnej nad by∏ymi obywatelami austriackimi, a tak˝e
zmianami terytorialnymi paƒstwa polskiego (zaj´cie Zaolzia). Póênà jesienià
1938 r. na obszarze II RP, poza Ambasadà Niemiec w Warszawie, dzia∏a∏y kon-
sulaty generalne w Toruniu, Poznaniu i Katowicach, konsulaty w Cieszynie, Kra-
kowie, ¸odzi, Lwowie oraz Niemiecka Placówka Paszportowa w Bydgoszczy
i Konsulat Honorowy Niemiec w Gdyni.

Istotnà rol´ w tej strukturze odgrywa∏a Ambasada Niemiec w Warszawie, kie-
rowana wówczas przez Hansa Adolfa von Moltke. To w∏aÊnie w niej urz´dowa∏
niemiecki attaché wojskowy, którego funkcj´ okreÊla∏a m.in. wydana we wrze-
Êniu 1935 r. instrukcja s∏u˝bowa mówiàca, ˝e zadaniem tego urz´dnika (podob-
nie jak attaché lotniczego i marynarki wojennej) by∏o doradzanie szefowi misji
dyplomatycznej (ambasadorowi lub pos∏owi). Poza tym do obowiàzków attaché
nale˝a∏o uzyskanie jasnego obrazu i oceny si∏ zbrojnych paƒstwa pobytu poprzez
pe∏ne zaufania stosunki z kompetentnymi w∏adzami i utrzymywanie stosunków
towarzyskich z odpowiednimi osobami, a tak˝e ˝ywy udzia∏ w çwiczeniach woj-
skowych, zwiedzanie urzàdzeƒ wojskowych, Êledzenie literatury fachowej oraz
prasy. Zabronione by∏o jednak pozyskiwanie informacji za pomocà takich êró-
de∏, których u˝ycie by∏oby nie do pogodzenia ze statusem cz∏onka misji dyplo-
matycznej. Z instrukcji wynika∏o wi´c jasno, ˝e personel ataszatu zalicza∏ si´ do
dyplomatycznego personelu misji i podlega∏ jej szefowi, któremu zobowiàzany
by∏ tak˝e sk∏adaç raporty o uzyskanych informacjach, majàcych znaczenie poli-
tyczne i wojskowo-polityczne. Wymiana informacji nast´powa∏a zresztà w obie
strony, gdy˝ ambasador lub pose∏ zobowiàzany by∏ do informowania attaché
o stosunkach politycznych i gospodarczych danego kraju, których znajomoÊç
mog∏a mieç wp∏yw na jakoÊç jego pracy1.

Stanowisko niemieckiego attaché wojskowego (a jednoczeÊnie lotniczego
i marynarki) w Ambasadzie Niemiec w Warszawie w okresie od 1 paêdziernika
1935 r. do 6 paêdziernika 1938 r. zajmowa∏ pu∏kownik Bogislav von Studnitz2.
Ostatni rok jego dzia∏alnoÊci by∏ bogaty w istotne wydarzenia polityczne, a inte-
resowa∏y go wówczas zw∏aszcza rezultaty cz´Êciowych mobilizacji wojska pol-
skiego, przeprowadzanych w ró˝nych rejonach kraju, których powodem by∏o
m.in. napi´cie w stosunkach polsko-litewskich w marcu 1938 r. oraz zaostrzenie
si´ stosunków polsko-czechos∏owackich. W tym wzgl´dzie von Studnitz wspó∏-
pracowa∏ m.in. z niemieckimi konsulatami generalnymi w Toruniu, Poznaniu
i Katowicach. Informacje stamtàd pochodzàce ocenia∏ jako skàpe, co by∏o, jego

1 PAAA, DB Warschau, Dienstakten Militärattache Bd. 2 (1935–1939), Paket 1, Instrukcja s∏u˝bo-
wa dla attaché wojskowych, lotniczych i marynarki przydzielonych misjom dyplomatycznym, wy-
dana przez AAmt 19 IX 1935 r.
2 Von Studnitz urodzi∏ si´ w 1888 r. w miejscowoÊci Buderosa w powiecie gubiƒskim. Od 1 X
1932 r. pracowa∏ przez kilka miesi´cy w Reichswehrministerium. 1 IV 1935 r. zosta∏ awansowany
na pu∏kownika. Na tym stanowisku von Studnitz zastàpi∏ genera∏a-leutnanta Schindlera (PAAA, DB
Warschau, Dienstakten Militärattache Bd. 2 (1935–1939), Paket 1, AAmt do Ambasady Niemiec
w Warszawie, 17 VI 1935 r. Do tego za∏àczone dane osobowe pu∏kownika von Studnitza). Imi´ Bo-
gislav wyst´puje w aide-memoire Ambasady Niemiec w Warszawie do MSZ z dnia 24 X 1935 r.
(ibidem, Aide-memoire Ambasady Niemiec w Warszawie do MSZ, 24 X 1935 r.).
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zdaniem, dziwne, choçby z tego powodu, ˝e placówki te znajdowa∏y si´ na by-
∏ych obszarach niemieckich zamieszkanych zarówno przez obywateli polskich
narodowoÊci niemieckiej, jak i obywateli Rzeszy. Dotyczy∏o to szczególnie wia-
domoÊci z tzw. polskiego korytarza. Stàd te˝ na proÊb´ ambasadora von Moltke-
go w drugiej po∏owie maja 1938 r. von Studnitz wyruszy∏ w podró˝, której ce-
lem by∏o nawiàzanie lepszych kontaktów z wspomnianymi placówkami
konsularnymi i zwrócenie ich uwagi na koniecznoÊç niezw∏ocznego meldowania
ambasadzie o zarzàdzeniach polskich w∏adz wojskowych.

Rezultatem podró˝y by∏o stwierdzenie, ˝e co prawda w niemieckich konsula-
tach generalnych na obszarze popruskim istnieje pe∏ne zrozumienie co do ko-
niecznoÊci i wagi obserwacji natury wojskowej, to jednak nie doros∏y one do tych
zadaƒ zarówno pod wzgl´dem liczby personelu, jak i wyposa˝enia. Niemiecki at-
taché stwierdzi∏ wyraênie, ˝e stan osobowy konsulatów jest tak ma∏y, i˝ tylko
z trudem udaje si´ im za∏atwiç olbrzymià codziennà korespondencj´, a ich urz´d-
nicy, mówiàc dos∏ownie, ,,przykuci sà do biurek”. Jego zdaniem, placówkom
tym tylko okazyjnie udawa∏o si´ wys∏aç w teren urz´dnika celem utrzymania
kontaktu z elementem niemieckim, i to kosztem dodatkowego obcià˝enia pracà
pozosta∏ych pracowników. W okresach napi´cia obserwacja spraw wojskowych
i sprawozdawczoÊç okazywa∏y si´ podwójnie trudne. Attaché podkreÊla∏ w swym
sprawozdaniu szczególnie trudnà sytuacj´ niemieckiego konsulatu generalnego
w Toruniu, wynikajàcà z przeprowadzonej 1 kwietnia 1938 r. zmiany granic ad-
ministracyjnych województwa pomorskiego i przy∏àczenia do niego siedmiu po-
wiatów, a tak˝e ze zmian personalnych w placówce toruƒskiej. Dodatkowà trud-
noÊcià w rozpoznaniu sytuacji na podleg∏ym terenie by∏ brak samochodu
s∏u˝bowego konsulatu. Pu∏kownik von Studnitz pyta∏ zatem, czy nie istnieje
mo˝liwoÊç lepszego zorganizowania sprawozdawczoÊci wojskowej na tych odle-
g∏ych od Warszawy terenach3.

Raport spowodowa∏ zapewne odpowiednià reakcj´ niemieckiego resortu
spraw zagranicznych, który ju˝ 28 czerwca 1938 r. przes∏a∏ kierownikom nie-
mieckich ambasad i poselstw wytyczne nakazujàce wi´ksze zaanga˝owanie,
w szczególnoÊci konsulatów, w pozyskiwanie informacji wojskowych. Wytyczne
te wynika∏y z rozwoju sytuacji mi´dzynarodowej, z czym wiàza∏o si´ rozszerze-
nie zakresu spraw obj´tych tajemnicà s∏u˝bowà w wi´kszoÊci krajów. Dotyczyç
to mia∏o zw∏aszcza wprowadzania do u˝ycia nowych rodzajów broni i zarzàdzeƒ
organizacyjnych w poszczególnych cz´Êciach si∏ zbrojnych4.

Do poprawy komunikacji pomi´dzy niemieckim attaché wojskowym von
Studnitzem a przynajmniej niektórymi konsulatami nie dosz∏o chyba jednak
szybko. By∏a to zapewne zas∏uga polskiego kontrwywiadu. W pierwszej po∏owie
wrzeÊnia 1938 r. von Studnitz poinformowa∏ niemieckà ambasad´ w Warszawie,
˝e ostatnia nakazana mu przez Oberkommando des Heeres podró˝ zwiadowcza
po okr´gu Konsulatu Generalnego Niemiec w Toruniu wykaza∏a, i˝ nie istnieje

3 PAAA, GK Kattowitz, Geheime Reichssachen Bd. 1 (1938), Paket 65 A, Attaché von Studnitz do
Reichskriegsministerium, AAmt i konsulatów generalnych w Toruniu, Poznaniu i Katowicach, 21 VI
1938 r.
4 PAAA, DB Warschau, Geheime Reichssachen (1937–1939), Paket 111, Okólnik AAmt do szefów
niemieckich misji dyplomatycznych, 28 VI 1938 r.
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mo˝liwoÊç, by w sposób nag∏y i nierzucajàcy si´ w oczy polskiego kontrwywia-
du poinformowaç tamtejszy konsulat niemiecki o przyjeêdzie attaché z Warsza-
wy, i stwierdza∏, ˝e w przypadkach zarzàdzeƒ mobilizacyjnych w∏adz polskich
konieczna jest dyskretna ∏àcznoÊç mi´dzy nim a konsulatami. Jego zdaniem po-
legaç mia∏a ona na zagwarantowaniu, ˝e w okreÊlonym czasie w ka˝dym z kon-
sulatów obecna b´dzie osoba b´dàca w stanie udzieliç informacji wys∏annikowi
attaché o osobach godnych zaufania, ruchach wojsk, a tak˝e ewentualnie udo-
st´pniç mu kwater´, która nie b´dzie od razu znana polskiej policji. W tym celu
von Studnitz uzgodni∏ z Konsulatem Generalnym Niemiec w Toruniu swego ro-
dzaju szyfr. Przybycie do Torunia wys∏annika attaché komunikowane mia∏o byç
konsulatowi zwrotem ,,OdeÊlijcie paszport Müllera, aby ten dotar∏ do nas na-
st´pnego dnia o godzinie 15.00”. Mia∏o to oznaczaç, ˝e nast´pnego dnia oko∏o
tej godziny do placówki przyb´dzie wys∏annik celem przeprowadzenia rozmowy
z odpowiednià osobà (oczywiÊcie godzina przybycia by∏a elementem rucho-
mym). Pu∏kownik von Studnitz prosi∏ przy tym, aby podobne uzgodnienie Am-
basada Niemiec w Warszawie zawar∏a z pozosta∏ymi konsulatami generalnymi5.
Nast´pca von Studnitza na stanowisku attaché wojskowego pu∏kownik Kurt Hi-
mer równie˝ przywiàzywa∏ wag´ do kontaktów z konsulatami6. W pierwszej po-
∏owie paêdziernika 1938 r. odby∏ podró˝ s∏u˝bowà do niemieckich placówek
konsularnych w Poznaniu, Katowicach i Krakowie7. 

Do udokumentowanego incydentu szpiegowskiego z udzia∏em pracownika
niemieckiego ataszatu wojskowego w Warszawie dosz∏o w maju 1939 r. By∏ nim
pomocnik niemieckiego attaché lotniczego pu∏kownika Alfreda Gerstenberga, po-
rucznik Thiel, który, jak stwierdza∏ w liÊcie do AAmt sam ambasador von Molt-
ke, bez polecenia swego bezpoÊredniego prze∏o˝onego i podczas jego nieobecno-
Êci podjà∏ podró˝ do oÊrodków polskiego przemys∏u zbrojeniowego i robi∏ tam
zdj´cia, co spowodowa∏o jego tymczasowe aresztowanie. Ambasador von Moltke
oÊwiadcza∏, ˝e nie akceptuje post´powania Thiela, i ˝àda∏ jego odwo∏ania8.

Niemiecki attaché wojskowy w Warszawie nie musia∏ osobiÊcie udawaç si´ do
konsulatów, aby otrzymaç interesujàce go informacje. Dostawa∏ je wraz z pocztà dy-
plomatycznà konsulatów wysy∏anà do ambasady w Warszawie bàdê te˝ w postaci
wysy∏anych przez te konsulaty telegramów szyfrowych9. Latem 1938 r. niemieckie

5 PAAA, DB Warschau, Geheime Reichssachen (1937–1939), Paket 111, Attaché von Studnitz do
Ambasady Niemiec w Warszawie, 14 IX 1938 r. oraz von Wühlisch do konsula generalnego Nie-
miec w Toruniu Ernsta von Küchlera, 16 IX 1938 r.
6 Pu∏kownik Himer urodzi∏ si´ w 1888 r. W latach 1931–1934 pracowa∏ w Reichskriegsministe-
rium, a w 1936 r. mianowany zosta∏ pu∏kownikiem (PAAA, DB Warschau, Dienstakten Militäratta-
che Bd. 2 (1935–1939), Paket 1, AAmt do Ambasady Niemiec w Warszawie, 22 IV 1938 r. W za-
∏àczeniu notatka z personaliami pu∏kownika Himera).
7 PAAA, DB Warschau, Dienstakten Militärattache Bd. 2 (1935–1939), Paket 1, Ambasada Nie-
miec w Warszawie do konsulatów generalnych Niemiec w Poznaniu i Katowicach oraz Konsulatu
Niemiec w Krakowie, 12 X 1938 r.
8 PAAA, DB Warschau, Persönliches Militärattache und sein Personal Bd. 1 (1934–1939), Paket 1,
Ambasada Niemiec w Warszawie do AAmt, 16 V 1939 r.
9 Przeglàd informacji dostarczanych przez niemieckie przedstawicielstwa konsularne Ambasadzie
Niemiec w Warszawie daje teczka znajdujàca si´ w Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes w zespo-
le akt Ambasady Niemiec w Warszawie zatytu∏owana: Polnisches Heer Bd. 2 (1938–1939), Paket 55.

Tomasz Rabant

202



placówki w Polsce informowa∏y o przeniesieniach dowódców okr´gów korpusów
(np. gen. Thommée do ¸odzi, a gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego do Torunia),
podajàc ich krótkie charakterystyki oraz informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci szkole-
niowej prowadzonej w Wojsku Polskim i u˝ywanego przez nie sprz´tu wojskowe-
go. Cz´Êç danych czerpano z polskiej prasy, stosujàc tzw. bia∏y wywiad. Gdy stosun-
ki polityczne polsko-niemieckie by∏y jeszcze poprawne, na uroczystoÊci wojskowe
zapraszano niemieckich konsulów, którzy tak˝e w ten sposób zyskiwali materia∏ do
swoich raportów. Na przyk∏ad pod koniec czerwca 1938 r. konsul generalny w Po-
znaniu, Carl Walther, uczestniczy∏ w uroczystoÊciach wr´czenia polskim formacjom
artylerii sztandarów ufundowanych przez Poznaƒ, Gniezno i powiat kaliski10.

Bardzo uwa˝nie obserwowano te˝ ruchy wojsk polskich i translokacj´ formacji.
Pod koniec sierpnia 1938 r. niemiecki konsulat generalny w Toruniu, opierajàc si´
na doniesieniu tzw. vertrauensmanna (osoby godnej zaufania), informowa∏ o rze-
komym pobycie oÊmiu pu∏ków kawalerii w pó∏nocnej cz´Êci Pomorza. Co cieka-
we, wiadomoÊç ta zosta∏a przez konsulat przekazana oficerowi Abwehry w Elblà-
gu, który mia∏ oÊwiadczyç, ˝e nic mu nie wiadomo o tym, aby pu∏ki kawalerii
z Poznania i Leszna przebywa∏y na tym terenie. O dokonanie dodatkowych usta-
leƒ w tej sprawie poproszono te˝ Konsulat Generalny Niemiec w Poznaniu11.

W raportach niemieckich placówek konsularnych w II RP wyraêne odbicie zna-
laz∏o zaj´cie przez Wojsko Polskie Zaolzia i wprowadzenie w zwiàzku z tym zarzà-
dzeƒ mobilizacyjnych w kraju. Ernst von Küchler, niemiecki konsul generalny
w Toruniu, bardzo krytycznie ocenia∏ cz´Êciowà mobilizacj´ wojsk polskich w je-
go okr´gu konsularnym. W swym raporcie podkreÊla∏ ba∏agan przy powo∏ywaniu
rezerwistów i brak systematycznoÊci w realizacji zarzàdzeƒ rekwizycyjnych12.

Bardzo wa˝nych informacji dostarcza∏ tak˝e niemiecki konsulat honorowy
w Gdyni, którego uwaga skupia∏a si´ m.in. na gdyƒskim porcie, rozbudowie pol-
skiej marynarki wojennej i innych pracach zwiàzanych z budowà infrastruktury
obronnej. Za przyk∏ad mogà tu s∏u˝yç doniesienia o za∏adunku w gdyƒskim por-
cie na angielskie statki p∏yt pancernych pochodzàcych z przej´tych przez Polsk´
na Zaolziu hut ˝elaza w Trzyƒcu i Witkowicach, informacje o planach budowy
w Gdyni stoczni pracujàcej na potrzeby marynarki wojennej, czy te˝ przybyciu
do gdyƒskiego portu wchodzàcego do s∏u˝by okr´tu podwodnego ,,S´p”13. Du-
˝à cz´Êç tych informacji pozyskiwa∏ niemiecki konsul honorowy w tym mieÊcie
Werner Hoffmann. Nie jest to dziwne, by∏ on bowiem rzeczoznawcà okr´towym
towarzystw ubezpieczeniowych, tzw. komisarzem awaryjnym, co wymaga∏o cz´-
stej obecnoÊci w porcie, a poza tym cz∏onkiem NSDAP i Sturmführerem SA14.
W dzia∏alnoÊci wywiadowczej wydatnie pomaga∏ mu Karl Bartz, majàcy polskie

10 Ibidem, Konsulat Generalny Niemiec w Poznaniu do AAmt, 5 VII 1938 r.
11 Ibidem, Konsulat Generalny Niemiec w Toruniu do AAmt, 24 VIII 1938 r.
12 PAAA, DB Warschau, Polnisches Heer Bd. 2 (1938–1939), Paket 55, Konsulat Generalny Nie-
miec w Toruniu do AAmt, 4 X 1938 r.
13 PAAA, DB Warschau, Polen. Kriegsmarine, Marineangelegenheiten Bd. 1 (1937–1938), Paket 55,
Konsulat Generalny Niemiec w Toruniu do AAmt, 5 V 1939 r. oraz Konsulat Generalny Niemiec
w Toruniu do AAmt, 24 I 1939 r.
14 AAN, MSZ, 706, Komisarz generalny RP w Gdaƒsku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Protokó∏ dyplomatyczny z 12 X 1935 r.; PAAA, DB Warschau, Konsularische Vertretung in Gdin-
gen Bd. 1 (1928–1939), Paket 14, Konsulat Niemiec w Toruniu do AAmt, 25 III 1935 r.

Antypolska dzia∏alnoÊç niemieckiej s∏u˝by dyplomatycznej i konsularnej w Polsce 

203



obywatelstwo pracownik gdyƒskiego konsulatu i jednoczeÊnie gospodarz niemiec-
kiego domu marynarza w Gdyni, w którym ulokowany by∏ konsulat15. Bartzem za-
interesowa∏ si´ polski kontrwywiad i 30 sierpnia 1939 r. zosta∏ on aresztowany. We
wrzeÊniu 1939 r. w liÊcie do niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych Hof-
mann pisa∏, ˝e przed wybuchem wojny stale informowa∏ o wszystkich wydarze-
niach natury militarnej majora Cartillerie, pe∏nomocnika okr´gu wojskowego
w Królewcu, który ulokowa∏ si´ w gdaƒskim prezydium policji16. 18 wrzeÊnia
1939 r. konsul Hoffmann wystosowa∏ te˝ list do przebywajàcego w Berlinie kon-
sula generalnego w Toruniu Ernsta von Küchlera, w którym wspomina∏, ˝e polskie
kr´gi wojskowe uwa˝a∏y go za niemieckiego szpiega, a on nie pozosta∏ Polakom
d∏u˝ny, informujàc o wszystkim, co przynieÊç mog∏oby korzyÊç jego ojczyênie ,,od-
powiednià instytucj´”. PodkreÊla∏ te˝, ̋ e niemiecki konsul generalny w Toruniu nie
móg∏ wiedzieç o tej jego dzia∏alnoÊci, gdy˝ bardzo wa˝ne wiadomoÊci ze zrozumia-
∏ych wzgl´dów nie mog∏y byç przekazywane listownie17.

Zdarza∏o si´, ˝e niemieccy konsulowie nie wiedzieli o dzia∏alnoÊci szpiegow-
skiej podleg∏ych im pracowników lub te˝ nie mieli na nià wp∏ywu. Tak by∏o
w przypadku Konsulatu Niemiec we Lwowie, którym od marca 1939 r. kierowa∏
konsul Gebhard Seelos. W tej sprawie w berliƒskim AAmt interweniowa∏ sam am-
basador Niemiec w Warszawie Hans Adolf von Moltke. W czerwcu 1939 r. pisa∏
on, i˝ dowiedzia∏ si´, ˝e do konsulatu tego Reichskriegsministerium przydzieli∏o
doktora filozofii Heinricha Kurtza, który w godzinach przedpo∏udniowych zaj-
mowaç si´ mia∏ wydawaniem wiz i paszportów, popo∏udniami zaÊ, na zlecenie mi-
nisterstwa wojny, wyje˝d˝a∏ w teren i utrzymywa∏ kontakty z Ukraiƒcami oraz
volksdeutschami. Dzia∏alnoÊç t´ maskowa∏ prowadzeniem studiów archeologicz-
nych na tamtejszym terenie. Zdaniem ambasadora, konsul we Lwowie nie mia∏
kontroli nad dzia∏alnoÊcià Kurtza wykonywanà na rzecz niemieckich w∏adz woj-
skowych, a zagra˝ajàcà istnieniu niemieckiego przedstawicielstwa konsularnego
we Lwowie, o którego utworzenie w∏adze niemieckie stara∏y si´ od lat. Wskazy-
wa∏ przy tym, ˝e konsulat lwowski i tak traktowany jest przez polskie w∏adze bar-
dzo nieufnie, przez co zagro˝enie wzrasta jeszcze bardziej. Dodatkowà przestro-
gà mog∏o byç to, ˝e jeden z przedstawicieli polskiego MSZ mia∏ wyraziç si´ wobec
reprezentanta ambasady Niemiec, i˝ cz∏onkowie lwowskiego konsulatu z pewnà
nadgorliwoÊcià próbujà nawiàzaç kontakty z miejscowà ludnoÊcià18. Polskie w∏a-

15 PAAA, DB Warschau, Geheime Reichssachen (1937–1939), Paket 111, Spis personelu niemiec-
kiego konsulatu honorowego w Gdyni w 1939 r.
16 Konsul Hoffmann, z powodu zapytaƒ polskiej policji o jego osob´, postanowi∏ pod koniec sierp-
nia 1939 r. opuÊciç Gdyni´ i pozostaç w swoim mieszkaniu w Gdaƒsku Oliwie (PAAA, GK Thorn,
Personalangelegenheiten des Konsulats Gdingen, Paket 1, Konsulat Niemiec w Gdyni do AAmt,
18 IX 1939 r.).
17 Hoffmann pisa∏: ,,Naturalnie nie pozosta∏em Polakom d∏u˝ny i to, co mog∏oby byç z korzyÊcià
dla mojej ojczyzny, oraz wszystko to, co s∏ysza∏em, wiedzia∏em lub widzia∏em, przekazywa∏em
w formie raportów do wchodzàcego w rachub´ urz´du. Na pewno nie s∏ysza∏ pan (konsul general-
ny Niemiec w Toruniu Ernst von Küchler – T.R.) o tym rodzaju mojej dzia∏alnoÊci, gdy˝ takich bar-
dzo wa˝nych informacji, ze zrozumia∏ych wzgl´dów, nie mog∏em przekazywaç listownie” (PAAA,
GK Thorn, Personalangelegenheiten des Konsulats Gdingen [VIII 1939–XII 1939], Paket 1, Konsu-
lat Niemiec w Gdyni do konsula generalnego von Küchlera, 18 IX 1939 r.).
18 PAAA, DB Warschau, Geheime Reichssachen (1938–1939), Paket 111, Hans Adolf von Moltke
do AAmt, 18 VI 1939 r.
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dze wojskowe uwa˝a∏y niemieckà placówk´ we Lwowie, jak równie˝ jej kierow-
nika konsula Seelosa, za siedlisko dzia∏aƒ szpiegowsko-dywersyjnych. Oskar˝enia
takie sformu∏owaç mia∏ przes∏uchiwany przez sowieckiego genera∏a Jeremienk´
polski dowódca obrony miasta we wrzeÊniu 1939 r., genera∏ W∏adys∏aw Langner.
Utrzymywa∏ on, ˝e konsul Gebhard Seelos prowadzi∏ prace przygotowawcze, któ-
re dopomog∏y w dzia∏alnoÊci dywersyjnej szkolonych przez Niemców na S∏owa-
cji ukraiƒskich oddzia∏ów szturmowych. Dzia∏ania te mia∏y mieç miejsce od dru-
giej po∏owy sierpnia 1939 r. w rejonie PrzemyÊlan, Stryja i ˚urawna19. Trudno
powiedzieç, czy zarzuty te by∏y prawdziwe. Faktem jest jednak, ˝e Partia M∏odo-
niemiecka (JdP) podj´∏a wspó∏prac´ z ruchem ukraiƒskim20.

Tak˝e Konsulat Generalny Niemiec w Toruniu nie ufa∏ do koƒca swojemu
pracownikowi biurowemu Philippowi Schmidtowi, którego na poczàtku sierpnia
1939 r. polskie w∏adze aresztowa∏y pod zarzutem szpiegostwa. Zast´pca konsu-
la generalnego w Toruniu nie wyklucza∏, ˝e Schmidt podczas swoich podró˝y ku-
rierskich do Pi∏y nawiàza∏ kontakt z niemieckimi urz´dnikami granicznymi lub
osobami z Gestapo i wykonywa∏ dla nich zlecenia w Polsce, takie jak na przyk∏ad
pozyskiwanie map21. Pod koniec sierpnia 1939 r. aresztowano go pod podobnym
zarzutem jak pomocnika urz´dowego Konsulatu Generalnego Niemiec w Kato-
wicach Ericha Ziehma; obaj zostali odstawieni do granicy i wymienieni na urz´d-
ników polskiego konsulatu generalnego w Szczecinie Ziembiewicza i Gostkow-
skiego22.

Bardzo wa˝nà rol´, jeÊli chodzi o pozyskiwanie informacji militarnych z tere-
nu Zaolzia, odgrywa∏ utworzony pod koniec 1938 r. niemiecki konsulat w Cie-
szynie. 27 marca 1939 r. kierujàcy nim konsul Ulrich von der Damerau-Dam-
browski sam dokona∏ objazdu terenu, aby naocznie przekonaç si´ o ruchach
polskich wojsk. W sporzàdzonym przez siebie raporcie wspomina∏, ˝e na trasie
Cieszyn–Bogumin–Frysztadt nie napotka∏ oddzia∏ów wojska, gdzieniegdzie zaÊ
stwierdzi∏ Êlady po pojazdach wojskowych. Raport uzupe∏nia∏y spostrze˝enia

19 PAAA, R 104168, Reichssicherheitshauptamt do AAmt, 24 IV 1940 r. Za∏àczony protokó∏ z prze-
s∏uchania przez gestapo w Erfurcie volksdeutschki Hilde Schlamb w obozie dla reemigrantów w Rüdi-
gershagen 14 III 1940 r. Wymieniona mia∏a uczestniczyç w przes∏uchaniu gen. Langnera jako t∏umacz-
ka. PrawdziwoÊç jej zeznaƒ mia∏ potwierdzaç dostarczony przez nià list gen. Langnera.
20 Za kontakty z dyrektorem Ukraiƒskiego Zwiàzku Spó∏dzielczego odpowiada∏ Herbert Gorgon, za-
mieszka∏y we Lwowie pe∏nomocnik JdP na Polsk´ Wschodnià. Z koƒcem paêdziernika 1939 r. zosta∏
on przyj´ty do krakowskiej Abwehry (PAAA, R 104246, Konsulat Generalny Niemiec w Katowicach
do AAmt, 1 III 1939 r.; PAAA, R 104246, Abwehrabteilung II w Berlinie do Geheimrata Schliepa,
30 X 1939 r.). JdP utworzona zosta∏a w 1928 r. z powsta∏ej kilka lat wczeÊniej na Âlàsku Cieszyƒ-
skim organizacji o nazwie Deutscher Nationalsozialistischer Verein für Polen. By∏a ugrupowaniem fa-
szyzujàcym, zwalczajàcym te ugrupowania niemieckie w Polsce, które okreÊliç mo˝na mianem kon-
serwatywnych i powiàzanych z niemieckimi przedstawicielami ziemiaƒstwa i korpusu oficerskiego.
Celem tej walki by∏o rozszerzenie swych wp∏ywów i przej´cie ,,rzàdu dusz” nad obywatelami polski-
mi narodowoÊci niemieckiej. Na czele JdP sta∏ in˝ynier budowlany z Bielska Rudolf Wiesner (A. Ko-
towski, Polska polityka narodowoÊciowa wobec mniejszoÊci niemieckiej w latach 1919–1939, Toruƒ
2004, s. 239; D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa–Poznaƒ 1999, s. 93–94).
21 PAAA, R 101371, Telegram Konsulatu Generalnego Niemiec w Toruniu do AAmt z 3 VIII
1939 r.; PAAA, R 101372, Konsulat Generalny Niemiec w Toruniu do AAmt, 7 VIII 1939 r.
22 PAAA, R 101372, AAmt do Oberkommando der Wehrmacht (Abteilung Abwehr) oraz Gestapo,
5 IX 1939 r.
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konsula na temat wzmocnienia obrony granicy na linii Bogumin–Wierzbice
i ustawieniu w stojàcych tam g´sto domach zamaskowanych gniazd ci´˝kich ka-
rabinów maszynowych23. Takie zachowanie konsula Niemiec nie b´dzie nas dzi-
wiç, gdy zapoznamy si´ z jego biografià. Konsul von der Damerau-Dambrowski
by∏ bowiem w latach 1916–1931 zawodowym ˝o∏nierzem; wojsko opuÊci∏
w stopniu kapitana, a przez nast´pne pi´ç lat pe∏ni∏ funkcj´ doradcy wojskowe-
go rzàdu chiƒskiego. Podczas s∏u˝by w Cieszynie by∏ równie˝ Kreisleiterem
NSDAP okr´gu katowicko-cieszyƒskiego, a jesienià 1944 r. wstàpi∏ do Waffen-SS
i otrzyma∏ stopieƒ Hauptsturmführera24. W listopadzie 1939 r. do SS przej´ty
zosta∏ tak˝e attaché niemieckiego konsulatu w Cieszynie dr Karl Martin Ehren-
hauss. Interesujàce jest to, ˝e procedura jego przyj´cia w szeregi tej organizacji
zosta∏a przyspieszona25. Ehrenhauss, podobnie jak konsul Schaller z niemieckie-
go konsulatu generalnego w Katowicach, by∏ wtajemniczony w plany niemieckiej
akcji dywersyjnej przeprowadzonej przez grup´ SS w Katowicach (Joachim Neh-
ring – oficer SS; Herbert Frentzel, Hans Rudolf Thien), kiedy to pod∏o˝ono
bomby pod siedzib´ Volksbundu i szko∏´ przy ul. Stawowej26.

Istotnym êród∏em informacji wywiadowczych dla niemieckich konsulatów
w Polsce byli zamieszkali tu Niemcy – mi´dzy innymi tzw. reichsdeutsche, czyli
obywatele niemieccy zamieszkali na terenie paƒstwa polskiego, a pozostali w nim
na skutek zaprzestania w 1925 r. przez rzàd polski wydalania optantów27. Wedle
danych ambasady niemieckiej w Warszawie, w okr´gu Konsulatu Generalnego
Niemiec w Toruniu by∏o ponad 8600 reichsdeutschów, w okr´gu Konsulatu Ge-
neralnego Niemiec w Poznaniu zaÊ – oko∏o 750028. Do tego dochodzili oczywi-
Êcie wspó∏pracujàcy z konsulatami obywatele polscy narodowoÊci niemieckiej.

23 PAAA, DB Warschau, Polnisches Heer Bd. 2 (1938–1939), Paket 55, Konsulat Niemiec w Cie-
szynie do AAmt, 27 III 1939 r.
24 Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945 Bd. 1 A-F, Hrsg. vom
AAmt, Paderborn–München–Wien–Zürich 2000, s. 398–399.
25 PAAA, R 27170, Reichssicherheitshauptamt do SS-Sturmbannführera Schumburga w AAmt,
14 XI 1939 r.
26 Centralnyj Dzier˝awnyj Istoricznyj Archiv m. Ukrainy, Komenda G∏ówna Policji Województwa Âlà-
skiego, Urzàd Âledczy w Katowicach, Fond nr 643, opis nr 1, sprawka nr 1, Protokó∏ z przes∏uchania
podejrzanego Frentzela Herberta z dnia 25 VIII 1939 r. sporzàdzony w Wydziale Âledczym w Kato-
wicach; ibidem, Miejska i Powiatowa Komenda Policji Województwa Âlàskiego Wydzia∏ Âledczy w Ka-
towicach do G∏ównej Komendy Policji Województwa Âlàskiego Urzàd Âledczy, 26 VIII 1939 r.
27 Optantami okreÊlano osoby narodowoÊci niemieckiej, którym na mocy odpowiednich postano-
wieƒ traktatu wersalskiego i traktatu mniejszoÊciowego przys∏ugiwa∏o obywatelstwo polskie. Mo-
g∏y one jednak w ciàgu dwóch lat od momentu ratyfikacji traktatu dokonaç opcji i wybraç obywa-
telstwo niemieckie. Emigracj´ optantów z obszaru Rzeczypospolitej regulowa∏a polsko-niemiecka
konwencja wiedeƒska z 30 VIII 1924 r. W∏adze polskie, opierajàc si´ na powy˝szych ustaleniach
prawnych, przystàpi∏y w pierwszych miesiàcach 1925 r. do przypominania pozosta∏ym optantom
o koniecznoÊci opuszczania terytorium Polski w okreÊlonych w Wiedniu terminach. Odstàpi∏y jed-
nak od tych ˝àdaƒ 24 X 1925 r., na skutek nacisków niemieckich i trudnego po∏o˝enia Polski
w kwestiach polityki zagranicznej (P. Hauser, MniejszoÊç niemiecka na Pomorzu w okresie mi´dzy-
wojennym, Poznaƒ 1998, s. 61–63).
28 Dane te przytacza∏a Ambasada Niemiec w Warszawie na poczàtku 1935 r., a pochodzi∏y one z lu-
tego 1933 r. W odniesieniu do lat 1938–1939 mo˝na je uznaç za stosunkowo wiarygodne, zw∏aszcza
je˝eli chodzi o koniec 1938 r. (PAAA, DB Warschau, Erhebung des Konsulats in Thorn zum Gene-
ralkonsulat Bd. 1 (1934–1939), Paket 1, Ambasada Niemiec w Warszawie do AAmt, 7 I 1935 r.).
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Raporty niemieckich konsulatów przyczyni∏y si´ równie˝ do póêniejszej likwi-
dacji inteligencji polskiej. W aktach b´dàcych w posiadaniu archiwum niemieckie-
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie zachowa∏y si´ liczne tego Êlady.
18 lipca 1939 r. berliƒskie Gestapo zwróci∏o si´ z proÊbà do AAmt o przys∏anie
do 26 lipca materia∏u dotyczàcego ,,ekscesów przeciw volksdeutschom w Polsce”,
który pozwoli∏by na zamkni´cie tzw. prac przygotowawczych zwiàzanych z opra-
cowywaniem list proskrypcyjnych29. Materia∏ ten ministerstwo otrzymywa∏o od
niemieckich placówek w Polsce. Tytu∏ wspomnianego pisma berliƒskiego Gesta-
po i u˝yte w nim sformu∏owanie ,,ekscesy” mo˝e sugerowaç, ˝e chodzi tu o po-
ciàgni´cie do odpowiedzialnoÊci wy∏àcznie tych osób, które dopuÊci∏y si´ bandyc-
kich wystàpieƒ wobec obywateli niemieckich ˝yjàcych w Polsce.

Z raportów ambasady i konsulatów niemieckich w Polsce wynika, ˝e jest to
wra˝enie mylne. 25 lipca 1939 r. ambasador Niemiec w Warszawie Hans Adolf
von Moltke przes∏a∏ do Berlina list´ polskich osobistoÊci, które szczególnie wy-
ró˝ni∏y si´ przez swojà antyniemieckà dzia∏alnoÊç na obszarze województwa
wo∏yƒskiego oraz w KoÊciele ewangelicko-augsburskim na terenie ca∏ego kraju.
Na liÊcie tej znalaz∏ si´ m.in. wojewoda w ¸ucku Hauke-Nowak, dawny szef wydzia-
∏u bezpieczeƒstwa publicznego w ¸ucku Stefaniecki oraz referent do spraw bezpie-
czeƒstwa w ∏uckim starostwie Kwiatkowski. Wojewodzie zarzucano m.in. antynie-
mieckà polityk´ na Wo∏yniu i podejrzewanie Niemców o kontakty z Ukraiƒcami,
Stefanieckiemu zaÊ nadmiernà gorliwoÊç w wype∏nianiu jego zarzàdzeƒ. Co cie-
kawe, lista ta zawiera∏a te˝ nazwiska Niemców, których okreÊlono mianem rene-
gatów. Do grona tego zaliczono m.in. Oskara Mitschke, kapelana wojskowego
w ¸ucku (któremu zarzucano odniemczanie tamtejszych Niemców), Otto Fran-
ka, pastora w ¸ucku, czy te˝ niejakiego Alfreda Weimanna z Ro˝yszcz, b´dàcego
w s∏u˝bie polskiej tajnej policji.

JeÊli chodzi o osobistoÊci KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskiego, to lista zawie-
ra∏a nazwisko g∏owy tego KoÊcio∏a w Polsce, biskupa Juliusza Bursche, a tak˝e pa-
stora Waldemara Preissa z Bydgoszczy, wydawcy, jak stwierdza∏ ambasador Nie-
miec, antyniemieckiego ,,Przeglàdu Ewangelickiego”. Figurowa∏o na niej równie˝
nazwisko pastora Tietza z Sosnowca, który mia∏ byç ∏àcznikiem pomi´dzy Bur-
schem a wojewodà Êlàskim Micha∏em Gra˝yƒskim. Po wkroczeniu niemieckich
oddzia∏ów na ziemie polskie wiele z tych osób czeka∏ straszliwy los. Biskup Bur-
sche zosta∏ zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen pod Berli-
nem. W sumie lista przes∏ana przez ambasad´ zawiera∏a dwanaÊcie nazwisk30. Po-
dobnà list´ przes∏a∏ do AAmt 11 lipca 1939 r. konsulat niemiecki w ¸odzi31.

Bardzo obszerna by∏a lista nades∏ana do ministerstwa przez konsula generalne-
go Niemiec w Toruniu Ernsta von Küchlera w drugiej po∏owie sierpnia 1939 r.,
dotyczàca okr´gu konsulatu toruƒskiego. Zawiera∏a ona w sumie 144 pozycje
(niekiedy pod jednà pozycjà spisu rejestrowano kilka osób, np. ma∏˝eƒstwo). 
Wedle niemieckiego konsula generalnego w Toruniu by∏y na niej osoby bioràce

29 PAAA, R 101371, Gestapo w Berlinie do Legationsrata barona von der Heyden-Rynsch w AAmt,
18 VII 1939 r.
30 PAAA, R 101372, Ambasada Niemiec w Warszawie do AAmt, 25 VII 1939 r.
31 PAAA, R 101371, Konsulat Niemiec w ¸odzi do AAmt, 11 VII 1939 r.
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czynny udzia∏ w wystàpieniach przeciwko Niemcom, pod˝egajàce antyniemiecko
miejscowà ludnoÊç bàdê te˝ kierujàce antyniemieckimi organizacjami, takimi jak
Polski Zwiàzek Zachodni czy dzia∏ajàcy g∏ównie w okolicach Dzia∏dowa Zwiàzek
Mazurów. JeÊli chodzi o liczb´ i przynale˝noÊç organizacyjnà znajdujàcych si´ na
niej osób, to 45 z nich nale˝a∏o do Polskiego Zwiàzku Zachodniego, 35 do Zwiàz-
ku Mazurów, a 2 osoby by∏y cz∏onkami Instytutu Ba∏tyckiego.

Na liÊcie tej znaleêli si´ te˝ Niemcy, przede wszystkim 14 osób, które okreÊlo-
no mianem „pantowców”. Byli to zamieszkujàcy g∏ównie powiat wejherowski
polityczni zwolennicy by∏ego niemieckiego senatora z polskiego Górnego Âlàska
Eduarda Panta, który od 1933 r. konsekwentnie odrzuca∏ idee narodowego so-
cjalizmu jako niedajàce si´ pogodziç z duchem chrzeÊcijaƒskim. Znalaz∏ si´ te˝ na
niej obywatel polski Rudolf, w∏aÊciciel szynku w Stolnie, tak˝e zaliczony do prze-
ciwników narodowego socjalizmu.

JeÊli chodzi o przedstawicieli polskich w∏adz, to na list´ toruƒskiego konsula-
tu trafi∏ wojewoda pomorski W∏adys∏aw Raczkiewicz oraz starosta powiatu to-
ruƒskiego Bruniewski. Nie pomini´to tak˝e reprezentantów Êrodowiska dzienni-
karskiego, m.in. dziennikarzy „Dziennika Bydgoskiego” i „Dnia Pomorskiego”.

Lista powsta∏a dzi´ki wydatnej wspó∏pracy osób godnych zaufania (Vertrauens-
-Leute) konsulatu generalnego w Toruniu, a opóênienie w jej przygotowaniu konsul
t∏umaczy∏ tym, ˝e w ostatnim czasie mia∏ trudnoÊci w nawiàzaniu z nimi kontaktu.
Zastrzega∏ sobie przy tym, ˝e w przypadku uzyskania dodatkowych informacji
przeÊle uzupe∏niajàcy raport w tej sprawie32. Konsulat Generalny Niemiec w Kato-
wicach korzysta∏ w tym wzgl´dzie z pomocy Volksbundu i Jungdeutsche Partei33.

Warto wspomnieç o tym, jak wyglàda∏a likwidacja niemieckich placówek kon-
sularnych, dzia∏ajàcych na terytorium paƒstwa polskiego. Niemieckie przedstawi-
cielstwa konsularne w Cieszynie i we Lwowie zosta∏y ewakuowane jeszcze przed
wybuchem konfliktu zbrojnego z Polskà. Konsul Niemiec w Cieszynie Ulrich von
Damerau-Dambrowski ju˝ w drugiej po∏owie sierpnia 1939 r. spodziewa∏ si´ wy-
stàpienia w∏adz województwa Êlàskiego i cieszàcego si´ z∏à s∏awà w kr´gach nie-
mieckich wojewody Micha∏a Gra˝yƒskiego przeciwko niemieckiemu konsulato-
wi w tym mieÊcie, jednak˝e nie precyzowa∏ mo˝liwych zagro˝eƒ. Obawy konsula
podsycane by∏y przez doniesienia polskiej prasy, która ˝àda∏a usuni´cia konsula-
tu ze strefy granicznej. Sytuacj´ cieszyƒskiej placówki utrudnia∏o te˝ to, ˝e rzàd
polski nie udzieli∏ exequatur konsulowi von Damerau34. Personel konsulatu
w Cieszynie zosta∏ internowany i odstawiony przez polskà policj´ do Ambasady
Niemiec w Warszawie w nocy z 28 na 29 sierpnia 1939 r. Niemieckie w∏adze po-
licyjne same przyznawa∏y, ˝e ten krok Polaków by∏ odpowiedzià na post´powa-

32 PAAA, R 101372, Konsulat Generalny Niemiec w Toruniu do AAmt, 18 VIII 1939 r.
33 Konsul generalny w Katowicach Wilhelm Nöldeke pisa∏: ,,Organizacjom niemieckim zajmujàcym
si´ zbieraniem przypadków ekscesów (antyniemieckich – T.R.) wskazano, aby w przysz∏oÊci przy spo-
rzàdzaniu protoko∏ów po∏o˝y∏y szczególny nacisk na stwierdzenie personaliów sprawców. Wiadomym
jest zresztà, i˝ niemieckie w∏adze policyjne w miejscowoÊciach granicznych i inne urz´dy tak˝e zajmu-
jà si´ ustalaniem sprawców” (PAAA, R 101371, Konsulat Generalny Niemiec w Katowicach do AAmt,
4 VII 1939 r.). Do ustalania adresów tych osób przyczyni∏o si´ tak˝e przesy∏anie przez niemieckie
przedstawicielstwa w Polsce wydawnictw typu Who is who (PAAA, DB Warschau, Geheime Reichssa-
chen (1938–1939), Paket 111, Ambasada Niemiec w Warszawie do AAmt, 8 VIII 1939 r.).
34 PAAA, R 104161, Telegram Konsulatu Niemiec w Cieszynie do AAmt z 17 VIII 1939 r.

Tomasz Rabant

208



nie niemieckiego oberlandrata von Rumohra wobec polskiego konsulatu w Mo-
rawskiej Ostrawie, którego szefowi do 28 sierpnia trzykrotnie uniemo˝liwiono
wjazd do Polski, a nast´pnie poddano konsulat Êcis∏emu nadzorowi35.

29 sierpnia o godzinie 21.30 polski resort spraw zagranicznych z∏o˝y∏ nie-
mieckiej ambasadzie w Warszawie propozycj´ likwidacji konsulatów we Lwowie
i Cieszynie, oferujàc w zamian zwini´cie konsulatów RP w Morawskiej Ostrawie
i Kwidzynie. Propozycja ta z∏o˝ona zosta∏a na r´ce radcy Johna von Wühlischa
w momencie, kiedy internowanie cieszyƒskiego konsulatu by∏o ju˝ w toku. Stro-
na niemiecka postanowi∏a nie przyjmowaç polskiej propozycji36. Na podstawie
dokumentów przyjàç mo˝na, ˝e w∏adze polskie bardzo obawia∏y si´ o los dwóch
swoich konsulów pozostawionych w Morawskiej Ostrawie i Kwidzynie.

Nie wiadomo, kiedy dok∏adnie rozpocz´to ewakuacj´ konsulatu lwowskiego.
Fakt, ˝e przed wybuchem wojny personel konsulatów we Lwowie i Cieszynie
przebywa∏ w ambasadzie niemieckiej, potwierdza pismo AAmt do zatrudnione-
go w niej konsula Gustawa Brandtnera. Pewne nieÊcis∏oÊci dotyczà jednak mo-
mentu rozpocz´cia tego pobytu, to jest dnia 26 sierpnia37. Dzieƒ 26 sierpnia ja-
ko poczàtek pobytu w budynku warszawskiej ambasady Niemiec personelu
konsulatów w Cieszynie i Lwowie wydaje si´ ma∏o prawdopodobny, szczególnie
w odniesieniu do cieszyƒskiego konsulatu, który miano internowaç w nocy
z 28 na 29 sierpnia. Trudno te˝ powiedzieç, czy w niemieckiej ambasadzie
w Warszawie internowany zosta∏ ca∏y personel konsulatów lwowskiego i cieszyƒ-
skiego. Jest to jednak ma∏o prawdopodobne, gdy˝ przed wybuchem wojny Am-
basada Niemiec w Warszawie postara∏a si´ o 6 biletów dla pracowników obu pla-
cówek, którzy mieli opuÊciç Polsk´, udajàc si´ do Budapesztu38. Byç mo˝e do
wyje˝d˝ajàcych nale˝a∏ pracujàcy w lwowskim konsulacie Heinrich Kurtz39.

W momencie wybuchu II wojny Êwiatowej niemieckie przedstawicielstwo
dyplomatyczne i placówki konsularne w Polsce znalaz∏y si´ w nowej dla siebie
sytuacji. 1 wrzeÊnia 1939 r. Ambasada Niemiec w Warszawie zwróci∏a si´ do pol-
skiego MSZ z notà werbalnà, w której w imieniu swojego rzàdu prosi∏a polskie
w∏adze o podj´cie wszelkich wymaganych Êrodków celem bezpiecznego odtran-
sportowania poza granice Polski pracowników ambasady i konsulatów wraz
z cz∏onkami ich rodzin. ProÊba obejmowa∏a te˝ mienie tych osób oraz zabezpie-
czenie mienia pozostawianego na obszarze II RP40.

35 Ibidem, Gestapo Brno, Komisariat Policji Granicznej w Morawskiej Ostrawie do Konsulatu Nie-
miec w Cieszynie, 25 IX 1939 r.; PAAA, R 104161, Niedatowana notatka konsula Schallera z Kon-
sulatu Generalnego Niemiec w Katowicach, sporzàdzona najprawdopodobniej po 29 VIII 1939 r.
36 Ibidem, Informacja Bergmanna z AAmt z 30 VIII 1939 r.
37 PAAA, R 128560, AAmt do konsula Brandtnera, 17 II 1940 r.
38 Ibidem, Abwicklungsstelle der Deutschen Botschaft in Warschau do AAmt, 17 I 1940 r.; ibidem,
AAmt do kasy legacji, 17 IV 1940 r. Nale˝y tu dodaç, ˝e protokó∏ dyplomatyczny MSZ 29 VIII
1939 r. przes∏a∏ do Ministerstwa Spraw Wewn´trznych list´ cz∏onków konsulatów Niemiec w Cie-
szynie i Lwowie, którzy tego dnia mieli wyje˝d˝aç z Warszawy przez Lwów do Budapesztu. Listy tej
nie ma jednak w aktach polskiego MSZ, stàd te˝ trudno ustaliç, czyje nazwiska znajdowa∏y si´ na
niej (AAN, MSZ, 708, Protokó∏ Dyplomatyczny do Ministerstwa Spraw Wewn´trznych Wydzia∏
Bezpieczeƒstwa, 29 VIII 1939 r.).
39 PAAA, R 104161, Ambasada Niemiec w Warszawie do AAmt, 31 VIII 1939 r.
40 Nale˝y tu podkreÊliç, ˝e personel Ambasady Niemiec na zaledwie dwa dni przed wybuchem kon-
fliktu zbrojnego z Polskà by∏ skromny i liczy∏ tylko 19 osób. Na miejscu nie by∏o ambasadora Hansa  
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Polskie w∏adze, o czym ju˝ wy˝ej wspomina∏em, skoncentrowa∏y w niemieckiej
ambasadzie cz´Êç personelu niemieckich konsulatów we Lwowie i Cieszynie. Na
proÊb´ w∏adz niemieckich, w ewakuacji placówek III Rzeszy z terytorium paƒstwa
polskiego pomog∏o Poselstwo Holandii w Warszawie. Pos∏owi Holandii dano do
pomocy nadinspektora z Ambasady Niemiec w Warszawie Alfreda Fibicha41.

Ewakuacja personelu niemieckiej ambasady w Warszawie oraz konsulatów
w Cieszynie i Lwowie w kierunku granicy polsko-litewskiej rozpocz´∏a si´
2 wrzeÊnia o godzinie 11.00. Liczàca 34 osoby grupa niemieckich dyplomatów42,
w towarzystwie delegata polskiego MSZ oraz funkcjonariuszy polskiej policji, je-
cha∏a w kierunku granicy specjalnym pociàgiem43 i 3 wrzeÊnia dotar∏a do grani-
cy w Landwarowie, gdzie 11 godzin oczekiwa∏a na mo˝liwoÊç wjazdu na teryto-
rium litewskie. Tego samego dnia w godzinach wieczornych przekroczy∏a granic´
i dotar∏a do Kowna44. Niemieccy dyplomaci udajàcy si´ na Litw´ nie skar˝yli si´
na zachowanie eskortujàcych ich polskich policjantów, wr´cz przeciwnie, wska-
zywali na ich pomoc przy pozyskiwaniu prowiantu podczas podró˝y45. Jedynà
skazà na polskim honorze mia∏o byç nieuczciwe post´powanie przedstawiciela
polskiego resortu spraw zagranicznych, który rzekomo przyw∏aszczy∏ sobie pacz-
k´ zawierajàcà 21 tys. z∏otych przekazanà mu celem wr´czenia reprezentujàcemu
niemieckie interesy Poselstwu Holandii w Warszawie46.

Pozosta∏e niemieckie placówki konsularne na terenie Polski, z wyjàtkiem Kon-
sulatu Generalnego Niemiec w Katowicach, ekspozytury Konsulatu Generalnego
Niemiec w Toruniu z siedzibà w Bydgoszczy oraz niemieckiego konsulatu hono-
rowego w Gdyni, koncentrowane by∏y nieco póêniej w budynku niemieckiej am-
basady w Warszawie. Za przygotowanie odjazdu pozosta∏ej grupy niemieckich
urz´dników konsularnych do Warszawy odpowiada∏y równie˝ w∏adze wojewódz-
kie znajdujàce si´ w mieÊcie, w którym mia∏ swà siedzib´ konsulat. Personel Kon-
sulatu Generalnego Niemiec w Poznaniu (11 osób) uda∏ si´ w drog´ do Warszawy
2 wrzeÊnia w godzinach wieczornych i dotar∏ do stolicy Polski dnia nas-
t´pnego oko∏o godziny 6.00. 2 wrzeÊnia w godzinach popo∏udniowych przyby∏o
tam 8 pracowników Konsulatu Niemiec w ¸odzi. Sk∏adajàcà si´ z 18 osób gru-
p´ pracowników Konsulatu Generalnego Niemiec w Toruniu dowieziono do
budynku niemieckiej ambasady w Warszawie 4 wrzeÊnia. O zaopatrzenie dla

Adolfa von Moltke, a najwy˝szym rangà pracownikiem niemieckiej ambasady by∏ jej radca i chargé
d’affaires John von Wühlisch (AAN, MSZ, 708, Ambasada Niemiec w Warszawie do MSZ, 30 VIII
1939 r.; ibidem, Nota werbalna Ambasady Niemiec w Warszawie do MSZ, 1 IX 1939 r.).
41 PAAA, R 128560, Abwicklungsstelle der Deutschen Botschaft in Warschau do AAmt, 17 I 1940 r.
42 Ibidem, Brandtner z Frederikshavn do AAmt, 28 II 1940 r.
43 Ibidem, Rozliczenie odtransportowania cz∏onków Ambasady Niemiec w Warszawie i konsulatów
we Lwowie i Cieszynie z Warszawy do granicy litewskiej sporzàdzone 5 IX 1939 r. w Kownie przez
kanclerza Ambasady Niemiec w Warszawie Gustawa Brandtnera.
44 AAN, MSZ, 277, Telefonogram do dyrektora protoko∏u dyplomatycznego MSZ Aleksandra ¸u-
bieƒskiego, 3 IX 1939 r., godz. 13.45; E.J. Pa∏yga, Stosunki konsularne II RP, Warszawa 1970,
s. 142.
45 PAAA, R 128560, Rozliczenie odtransportowania cz∏onków Ambasady Niemiec w Warszawie
i konsulatów we Lwowie i Cieszynie z Warszawy do granicy litewskiej sporzàdzone 5 IX 1939 r.
w Kownie przez kanclerza Ambasady Niemiec w Warszawie Gustawa Brandtnera.
46 Ibidem, Abwicklungsstelle der Deutschen Botschaft in Warschau do AAmt, 27 XI 1939 r.

Tomasz Rabant

210



wszystkich osób zgromadzonych wówczas w ambasadzie troszczy∏ si´ pozosta-
wiony tam do pomocy pos∏a Holandii by∏y urz´dnik Ambasady Niemiec nadin-
spektor Alfred Fibich. 6 wrzeÊnia 1939 r. o godzinie 4.00 pracownicy konsula-
tów z Torunia, Poznania i ¸odzi opuÊcili Warszaw´ w kolumnie sk∏adajàcej si´
z dwóch autobusów, komisarza oraz 19 funkcjonariuszy polskiej policji jako ob-
stawy. Na czele tej ekspedycji sta∏ wysoki urz´dnik polskiego resortu spraw we-
wn´trznych. Ewakuowana przez polskie w∏adze grupa kierowa∏a si´ przez Lu-
blin i Krasnystaw do Piszczaca, gdzie do∏àczyli do niej eskortowani przez policj´
4 pracownicy Konsulatu Niemiec w Krakowie. 10 wrzeÊnia liczàca 41 osób gru-
pa urz´dników niemieckich konsulatów opuÊci∏a Piszczac, jadàc przez W∏oda-
w´ i ¸uck a˝ do Krzemieƒca, do którego dotarli 11 wrzeÊnia o godzinie 5.00.
Podczas pobytu w Krzemieƒcu odwiedzi∏ ich pose∏ Holandii, który poinformo-
wa∏ ich, ˝e konsul August Schillinger i panna Ruth Jurek, oboje z krakowskiego
konsulatu, przebywaç majà w Warszawie. 12 wrzeÊnia o godzinie 4.00 grupa
niemieckich urz´dników konsularnych opuÊci∏a Krzemieniec i przez Tarnopol
uda∏a si´ do Âniatynia na granicy polsko-rumuƒskiej, gdzie dotar∏a tego samego
dnia oko∏o godziny 15.00. W tym samym dniu polskie autobusy przekroczy∏y
granic´ polsko-rumuƒskà i dostarczy∏y personel niemieckich konsulatów do ru-
muƒskiej stacji kolejowej w miejscowoÊci Oraseni. Wieczorem grupa ta rozpo-
cz´∏a dalszà podró˝ kolejà przez Czerniowce do Bukaresztu47. O przybyciu pra-
cowników konsulatów niemieckich w Polsce do Rumunii 13 wrzeÊnia konsul
niemiecki w Czerniowcach zawiadomi∏ AAmt48. Do Bukaresztu przybyli oni 
13 wrzeÊnia w po∏udnie, gdzie oczekiwa∏ ich pose∏ Niemiec w Rumunii Fabri-
cius. Podró˝ z Bukaresztu do Berlina rozpocz´li 14 wrzeÊnia o godzinie 20.40
i przez Wiedeƒ, Zabrze i Wroc∏aw dotarli do stolicy III Rzeszy 16 wrzeÊnia tu˝
przed godzinà 22.0049.

Zupe∏nie inny los spotka∏ kierownika bydgoskiej ekspozytury Konsulatu Gene-
ralnego Niemiec w Toruniu Gerharda Wengera. 1 wrzeÊnia oko∏o godziny 18.00
starosta bydgoski w towarzystwie funkcjonariuszy policji przedstawi∏ mu dyspozy-
cj´ o internowaniu. Nast´pnie Wenger zawieziony zosta∏ do obozu zbiorczego dla
volks- i reichsdeutschów, mieszczàcego si´ w by∏ym domu sierot w dzielnicy Biela-
wy, do którego miano dostarczaç aresztowanych Niemców z Bydgoszczy i okolicy.
Razem z konsulem Wengerem przebywali tam te˝ pomocnik urz´dowy Emil Hinz
i pracownica Gertrud Müller, oboje z bydgoskiej ekspozytury. Wszystkie osoby
zgromadzone w oÊrodku internowania 2 wrzeÊnia w godzinach popo∏udniowych
podzielone zosta∏y na grupy przeznaczone do wymarszu. Wskutek silnego anty-
niemieckiego wzburzenia ludnoÊci, spowodowanego bombardowaniem Byd-
goszczy przez Luftwaffe, przed ostatecznym opuszczeniem miasta aresztowanych
Niemców trzeba by∏o zabraç na dziedziniec bydgoskiego wi´zienia, gdy˝ istnia∏o
niebezpieczeƒstwo linczu. Dlatego te˝ opuÊcili oni Bydgoszcz 2 wrzeÊnia o go-
dzinie 23.00. Kolumny niemieckich aresztantów kierowane by∏y przez Toruƒ,

47 PAAA, R 104161, Raport konsula generalnego Carla Walthera dla AAmt sporzàdzony 18 IX
1939 r. w Berlinie.
48 Ibidem, Zapiska Struve z AAmt z 13 IX 1939 r.
49 Ibidem, Raport konsula generalnego Carla Walthera dla AAmt sporzàdzony 18 IX 1939 r. w Ber-
linie.
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Ciechocinek, W∏oc∏awek i Kutno w kierunku ¸owicza. WÊród p´dzonych osób
znajdowa∏ si´ szef bydgoskiej ekspozytury toruƒskiego konsulatu generalnego, li-
czàcy wówczas 62 lata Gerhard Wenger. Marsz Niemców utrudniaç mia∏o bru-
talne zachowanie polskich konwojentów, panujàcy upa∏ oraz ogólne um´czenie
oraz niedo˝ywienie aresztowanych. Czynniki te, a tak˝e dzia∏ania Luftwaffe,
spowodowaç mia∏y, ˝e u niektórych osób wystàpi∏y zaburzenia umys∏owe. Ko-
niec marszu nastàpi∏ 9 wrzeÊnia pod ¸owiczem, gdzie p´dzeni Niemcy zostali
uwolnieni przez oddzia∏y Wehrmachtu. Konsul Gerhard Wenger uda∏ si´ przez
¸ódê i Wroc∏aw do Berlina, do którego przyby∏ 13 wrzeÊnia50.

Niemiecki konsul honorowy w Gdyni Werner Hoffmann zosta∏ w odpowied-
nim czasie ostrze˝ony i uniknà∏ aresztowania. Pod koniec sierpnia 1939 r. uda∏
si´ on do swojego mieszkania w Gdaƒsku Oliwie. Spowodowane by∏o to cz´sty-
mi pytaniami o jego osob´ w gdyƒskim konsulacie ze strony polskiej policji.
Aresztowany zosta∏ zaÊ wspó∏pracownik Hoffmanna i pracownik gdyƒskiego
konsulatu honorowego Karl Bartz51.

Wedle wszelkiego prawdopodobieƒstwa oraz na podstawie analizy zachowa-
nych êróde∏ stwierdziç mo˝emy, ˝e w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego
III Rzeszy z Polskà personel Konsulatu Generalnego Niemiec w Katowicach wraz
z szefem placówki pozosta∏ na miejscu i nie zosta∏ ewakuowany przez polskie
w∏adze do Ambasady Niemiec w Warszawie. Wydatnej pomocy udzieli∏o konsu-
latowi tamtejsze przedstawicielstwo konsularne W∏och, za co dzi´kowali nie-
miecki konsul generalny Wilhelm Nöldeke oraz podsekretarz stanu w AAmt
Ernst Woermann52.

Tragiczny los spotka∏ niemieckiego konsula w Krakowie Augusta Schillingera
i sekretark´ konsulatu Ruth Jurek. Oboje byli po raz ostatni widziani ˝ywi
8 wrzeÊnia 1939 r. w podwarszawskiej Falenicy, gdzie przebywali w areszcie za-
rzàdzanym przez komendanta tamtejszej stra˝y obywatelskiej, któremu nie uda-
∏o skontaktowaç si´ z polskim MSZ, powiadomi∏ wi´c o ich sprawie czynniki
wojskowe, a mianowicie majora Aleksandra Koêmiƒskiego z Warszawy. Ten wy-
s∏a∏ po niemieckiego konsula samochód z dwoma oficerami, którzy odebrali
konsula i sekretark´ z falenickiego aresztu, nie informujàc jednak nikogo, dokàd
zabierajà aresztantów. Samochód z konsulem Schillingerem i sekretarkà Jurek
uda∏ si´ w kierunku Otwocka, lecz nigdy tam nie dotar∏. W∏adze niemieckie,
a przede wszystkim monachijski sàd, który 19 listopada 1940 r. wyda∏ decyzj´
o uznaniu ich za zmar∏ych, stwierdzi∏y, ˝e nale˝y z wielkà dozà prawdopodobieƒ-
stwa przyjàç, i˝ oboje, na rozkaz majora Koêmiƒskiego, zostali zamordowani
przez towarzyszàcych im oficerów53. Praktykant konsularny z krakowskiego

50 Ibidem, Raport Gerharda Wengera dla AAmt, 17 IX 1939 r.
51 PAAA, GK Thorn, Personalangelegenheiten des Konsulats Gdingen, Paket 1, Konsulat Niemiec
w Gdyni do AAmt, 18 IX 1939 r.
52 PAAA, R 104161, Notatka podsekretarza stanu w AAmt Ernsta Woermanna, 9 IX 1939 r. Nale-
˝y tu tak˝e dodaç, ˝e o ewakuacji Konsulatu Generalnego Niemiec w Katowicach poza granice Pol-
ski (Rumunia lub Litwa) nie wzmiankujà inni szefowie niemieckich przedstawicielstw konsularnych
w II RP.
53 PAAA, Akta personalne Augusta Schillingera, Decyzja Sàdu Okr´gowego w Monachium z 19 XI
1940 r. wraz z uzasadnieniem.
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konsulatu Barth po raz ostatni widzia∏ konsula Schillingera i pann´ Jurek w Mie-
chowie, ju˝ w trakcie ewakuacji konsulatu przez polskie w∏adze, jeszcze przed
tragicznymi wydarzeniami z 8 wrzeÊnia. Tam konsul Schillinger i sekretarka Ju-
rek zostali oddzieleni od pozosta∏ych pracowników krakowskiego konsulatu,
którzy w miejscowoÊci Piszczac do∏àczyli do jadàcego z Warszawy, ewakuowane-
go personelu niemieckich konsulatów, a nast´pnie wraz z nim przekroczyli gra-
nic´ rumuƒskà. Wedle raportu Bartha w Miechowie konsulowi Schillingerowi
i pannie Jurek dano do dyspozycji ma∏y samochód osobowy54.

Niemieckie placówki konsularne w okupowanej Polsce zacz´to niebawem li-
kwidowaç. Na mocy rozporzàdzenia AAmt z 21 wrzeÊnia 1939 r. przekszta∏co-
no je w tzw. urz´dy likwidacyjne niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych (Abwicklungsstellen des AAmtes), a ich kierownikom nakazano ostateczne
zwini´cie urz´dów w terminie od czterech do szeÊciu tygodni55. Pracownikom
konsulatów ewakuowanym przez Polaków do Rumunii AAmt udzieli∏ czternasto-
dniowego urlopu. Niektórzy kierownicy by∏ych niemieckich konsulatów nie wy-
korzystali przys∏ugujàcego im urlopu i powrócili do swych dawnych miejsc urz´-
dowania, zanim jeszcze na froncie ucich∏y dzia∏a. Tak postàpili m.in. konsul von
Berchem-Königsfeld z ¸odzi oraz konsul generalny Carl Walther z Poznania, któ-
ry podró˝ powrotnà do stolicy Wielkopolski rozpoczà∏ 20 wrzeÊnia56.

Do g∏ównych zadaƒ likwidowanych wówczas by∏ych niemieckich konsulatów
nale˝a∏o: uporzàdkowanie znajdujàcych si´ tam jeszcze akt (dotyczàcych g∏ównie
kwestii emigracyjnych, gdy˝ materia∏y mogàce obcià˝yç organizacje niemieckie
wywieziono lub zniszczono przed wybuchem wojny) i przekazanie ich nowo po-
wsta∏ym niemieckim organom administracyjnym, ale przede wszystkim odpowia-
danie na kierowane za poÊrednictwem AAmt zapytania, dotyczàce ustalenia miej-
sca przebywania zaginionych volksdeutschów. Na przyk∏ad by∏y konsul generalny
Niemiec w Toruniu Ernst von Küchler na poczàtku paêdziernika 1939 r. uda∏ si´
w okolice Modlina i Warszawy w poszukiwaniu zaginionych by∏ych obywateli
polskich narodowoÊci niemieckiej57. Likwidowane niemieckie konsulaty pomaga-
∏y te˝ volksdeutschom w znajdywaniu miejsca zatrudnienia. Zdarza∏o si´ tak˝e, ˝e
niektórym osobom zg∏aszajàcym si´ do punktów likwidacyjnych niemieckich kon-
sulatów udzielano ró˝nego rodzaju zaÊwiadczeƒ o ich wczeÊniejszej przynale˝no-
Êci do niemieckiej wspólnoty narodowej i nienagannym stosunku do III Rzeszy58.

54 PAAA, R 104161, Notatka praktykanta konsularnego Bartha na temat aresztowania cz∏onków
Konsulatu Niemiec w Krakowie, 20 IX 1939 r.
55 PAAA, Paßstelle Bromberg, AA-Abt. Pers. M Bd. 1 (1939), Paket 1, AAmt do Paßstelle Bromberg,
21 IX 1939 r.
56 PAAA, Akta personalne Eduarda von Berchem-Königsfeld, Abwicklungsstelle des AAmtes in War-
schau do AAmt, 18 III 1940 r.; PAAA, Akta personalne Carla Walthera, AAmt do kasy legacji, 21 II
1940 r.
57 PAAA, GK Thorn, Dokumenty luêne, Paket 234, Abwicklungsstelle des AAmtes in Thorn do
AAmt, 5 X 1939 r.
58 Interesujàce mo˝e byç tutaj to, ˝e by∏y niemiecki konsulat generalny w Toruniu 25 X 1939 r.
stwierdzi∏, i˝ nie widzi przeciwwskazaƒ natury politycznej do udzielenia mieszkajàcemu w Gr´bo-
cinie Edmundowi Triebel pozwolenia na zakup odbiornika radiowego (PAAA, GK Thorn, Urkun-
denbeschaffung. Bescheinigungen, Paket 239, ZaÊwiadczenie Abwicklungsstelle des AAmtes in
Thorn dla Edmunda Triebel z 25 X 1939 r.).
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Ostateczna likwidacja by∏ych niemieckich placówek dyplomatycznych i kon-
sularnych w Polsce nie nastàpi∏a jednoczeÊnie, zale˝a∏a ona bowiem od ró˝nych
czynników, takich jak choçby zadania, jakie sta∏y przed likwidowanà placówkà.
Na podstawie rozleg∏ej kwerendy archiwalnej uda∏o mi si´ ustaliç daty zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci niemieckich przedstawicielstw konsularnych oraz ambasady na
okupowanym terytorium Polski. Do koƒca listopada 1939 r. zaprzesta∏y dzia∏al-
noÊci punkty likwidacyjne niemieckich przedstawicielstw konsularnych w: Byd-
goszczy, Poznaniu, Katowicach, Cieszynie i Gdyni. W styczniu 1940 r. dzia∏al-
noÊç zakoƒczy∏ punkt likwidacyjny Konsulatu Generalnego Niemiec w Toruniu
oraz Konsulatu Niemiec w ¸odzi. W kwietniu 1940 r. zlikwidowano ostatecznie
by∏y niemiecki konsulat w Krakowie, w maju zaÊ – by∏à niemieckà ambasad´
w Warszawie59.

Trudno ustaliç dat´ ostatecznej likwidacji by∏ego niemieckiego konsulatu we
Lwowie. Na skutek agresji wojsk radzieckich na Polsk´ 17 wrzeÊnia 1939 r. pla-
cówka ta znalaz∏a si´ na terytorium zaj´tym przez ZSRR. Z zachowanych doku-
mentów wynika, ˝e koszty jej likwidacji ponios∏a Ambasada Niemiec w Mo-
skwie. Na wydatki te z∏o˝y∏o si´ przetransportowanie do Moskwy akt oraz
znalezionego inwentarza i resztek mebli konsula Gebharda Seelosa. CzynnoÊci li-
kwidacyjnych dokonaç mia∏ na miejscu we Lwowie sekretarz konsularny Muth,
który prawdopodobnie zosta∏ tam wys∏any przez Ambasad´ Niemiec w Mo-
skwie. W sumie koszta likwidacji by∏ego lwowskiego konsulatu Niemiec wynio-
s∏y ponad 2100 rubli. Faktem te˝ jest, ˝e do koƒca grudnia 1939 r. zosta∏ on zli-
kwidowany60.

Na podstawie przytoczonych tu przyk∏adów widzimy, ˝e niemieckie placów-
ki dyplomatyczne i konsularne w Polsce by∏y tak˝e cennym narz´dziem pozyski-
wania informacji wywiadowczych z terenu paƒstwa polskiego61, dzi´ki którym
mo˝na by∏o weryfikowaç informacje uzyskiwane przez s∏u˝by wywiadowcze
III Rzeszy. Placówki niemieckie odegra∏y niechlubnà rol´ szczególnie w przygo-
towaniu list proskrypcyjnych z nazwiskami polskich dzia∏aczy niepodleg∏oÊcio-
wych, które pos∏u˝y∏y póêniejszemu przeÊladowaniu tych osób przez niemieckie
w∏adze policyjne. Stàd te˝ jak najbardziej uprawnione wydaje si´ okreÊlenie opi-
sanych tu dzia∏aƒ niemieckiej s∏u˝by dyplomatycznej i konsularnej jako antypol-
skich.

59 Dane te pochodzà z nast´pujàcych teczek archiwalnych b´dàcych w posiadaniu PAAA w Berlinie:
R 104161; R 104111; K Krakau, Abwickelung 1940, Paket 7; GK Kattowitz, Liquidierung des Ge-
neralkonsulats Bd. 1 (1939), Paket 16; GK Thorn, Personalangelegenheiten des Konsulats Gdingen
(VIII 1939–XII 1939), Paket 1; GK Thorn, Dokumenty luêne, Paket 234; Paßstelle Bromberg, AA
– Abt. Pers. M. Bd. 1 (1939), Paket 1; Akta personalne Eduarda von Berchem-Königsfeld.
60 PAAA, R 128601, Ambasada Niemiec w Moskwie do AAmt, 29 XII 1939 r.
61 Wykorzystanie niemieckiego resortu spraw zagranicznych w dzia∏alnoÊci wywiadowczej w okre-
sie zbli˝ajàcej si´ wojny podkreÊla te˝ Henryk åwi´k. Zalicza on nawet niektóre wydzia∏y tego mi-
nisterstwa do 8 najwa˝niejszych niemieckich central wywiadowczych III Rzeszy (H. åwi´k, Przeciw
Abwehrze, Warszawa 2001, s. 58).
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The role of the German diplomatic service in Poland in the run-up to the Nazi invasion
in September 1939. Its evacuation and liquidation

The article shows with what remarkable precision German diplomatic outposts, as
well as consular agencies, scattered throughout Poland from Gdynia to Cieszyn to Lvov,
gathered information about the Polish military potential. They used official materials,
such as newspaper articles, Polish Armed Forces bulletins, as well information obtained
from German citizens living in Poland and the ethnic German minority. The German
military attaché who was also a member of the diplomatic staff in the German Embassy
in Warsaw was in charge of the operation. The article reveals that in spring and summer
of 1939, intelligence services stepped up their work. German diplomatic agencies in
Poland were very helpful. Relations between Warsaw and Berlin were deteriorating and the
initial distrust was replaced by open hostility. The article contains proof that agencies
reporting to the German Foreign Ministry took part in drafting lists of Polish patriots to
be deported or executed, as well Polish citizens of German nationality who were Nazi
opponents. The Nazis later used these lists to track down and execute them. The article
also explains what happened to the German diplomatic agencies in Poland in September
1939. It describes their evacuation by the Polish government to Lithuania and Romania,
which was accompanied by some dramatic events, such as the possible assassination by
the Polish military of the German consul in Krakow August Schillinger. The article also
outlines the role played in Nazi-occupied Poland by German diplomatic agencies until the
were closed down. The German Embassy in Warsaw was closed down in May 1940.
German diplomatic and consular agencies on Polish territories provided essential
information which enhanced the decision-making process within Nazi security agencies.
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