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Zamiast ekshumacji 

 
28 lutego 2019 prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oświadczył w 
Telewizji Republika, że IPN „jest gotowy przeprowadzić ekshumację w Jedwabnem. 
Jednakże ta decyzja należy do Ministerstwa Sprawiedliwości”.  

Nazajutrz na tę możliwość zareagował prof. Sławomir Cenckewicz tweetem: 

„Pamiętajcie moje słowa - ta ekshumacja nie przyniesie żadnych kategorycznych 
rozstrzygnięć, a sprowadzi na Polskę katastrofę! Zweryfikujmy wpierw stare 
śledztwo i niezbadany wówczas materiał dowodowy wydobyty podczas ekshumacji 
poddajmy analizie!”  

Kwestię rozstrzygnęła 10 marca 2019 Prokuratura Krajowa decyzją, że ponownej 
ekshumacji w Jedwabnem nie będzie 1. Koniec. Kropka. A co za tym idzie, nie będzie ani 
nowego prokuratorskiego śledztwa, ani nowych postanowień. Tym samym wnioski 
prokuratora Radosława J. Ignatiewa sformułowane w Postanowieniu o umorzeniu 
śledztwa z 30 czerwca 2003 roku2 przybrały charakter ostateczny i wiążący. W 
pierwszych zdaniach Postanowienie oznajmia: 

Prokurator Radosław J. Ignatiew – Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,[...] 

p o s t a n o w i ł : 

umorzyć śledztwo w sprawie wzięcia, w dniu 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem, 
powiat Łomża, b. woj. białostockie, udziału w dokonaniu masowego zabójstwa    
nie mniej niż 340 obywateli polskich narodowości żydowskiej  [...]. 
 
    - wobec niewykrycia sprawców czynu 3   

Natomiast na stronie 200 okazuje się że: 

„W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że zasadne jest przypisanie Niemcom, w 
ocenie prawokarnej, sprawstwa sensu largo tej zbrodni. Wykonawcami zbrodni, 
jako sprawcy sensu stricto, byli polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic - 
mężczyźni w liczbie około 40”.4 

A więc sprawców wykryto, fakt że grupowych ale jednoznaczne, choć nie po nazwisku,  
zdefiniowanych. Niemcom przypisane zostało sprawstwo sensu largo czyli znaczeniu 
szerokim, pośrednim, praktycznie uniewinniającym. Natomiast sprawstwem sensu stricto 
czyli dosłownym, z krwią na rękach, prokurator R. Ingantiew obarczył „polskich 
mieszkańców Jedwabnego”.   

A jednocześnie: 
                                                
1 https://wpolityce.pl/polityka/438439-nie-bedzie-ponownej-ekshumacji-w-jedwabnem 

2 Radosław J. Ignatiew, Postanowienie o umorzeniu śledztwa, Białystok, 30 czerwca, 2003. Plik PDF do 
pobrania: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/10057,Komunikat-dot-postanowienia-o-umorzeniu-
sledztwa-w-sprawie-zabojstwa-obywateli-p.html  
3 Wszystkie wytłuszczenia w tekście pochodzą od autora. 
4 R. Ignatiew, dz. cyt.  s. 200 
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„Obecność uzbrojonych Niemców stwarzała warunki, w których bezpośredni 
wykonawcy mogli dokonać zaplanowanej zbrodni. [...]” 

Z tym że: 

„Niemiecka inspiracja do dokonania zbrodni nie przybrała bowiem formy 
współsprawstwa - wspólnego dokonywania z polskimi mieszkańcami zaplanowanej 
zbrodni na wszystkich etapach przestępczego planu.”  

Czyli uzbrojeni Niemcy obecni na miejscu wydarzeń pomimo, że samą swoja obecnością 
stworzyli warunki, bez których do zaplanowanej zbrodni by nie doszło, to jednak ich rola 
„nie przybrała formy współsprawstwa” zdefiniowanego jako „wspólnego dokonywania 
za polskimi mieszkańcami zaplanowanej zbrodni na wszystkich etapach”. 5 

Równocześnie wniosek przyznaje, że zbrodnia była zaplanowana, ale bez wnikania gdzie 
i jak ten plan powstał.   

Jako łomżyniak, prezes i współzałożyciel amerykańskiej Fundacji na Rzecz Cmentarza 
Żydowskiego w Łomży6 naturalnie sprawą Jedwabnego się od początku żywo się 
interesowałem. Natomiast doświadczenia w roli amerykańskiego biegłego sądowego w 
kwestiach medycznych nasunęły wątpliwości, co do prawo-karnej kwalifikacji sprawstwa 
tej zbrodni, i ułatwiły podjęcie próby jej weryfikacji.  

Zacznijmy od początku czyli inspiracji. Według prokuratora Romualda Ignatiewa: 

(...) miała charakter przyzwolenia na dokonanie zbrodni i zapewnienia bezkarności jej 
wykonawcom. 7 

Znając miejscowe realia, liczba wariantów przebiegu tragedii z rolą Niemców 
sprowadzającą się do „przyzwolenia na dokonanie zbrodni i zapewnienia bezkarności jej 
wykonawcom” jest dosyć ograniczona. Oto wariant, moim zdaniem, najbardziej w swej 
istocie prawdopodobny:  

Kilku przyszłych „bezpośrednich wykonawców” w przypływie nowo nabytego 
poczucia siły postanowiło się zemścić na „żydowskich pomocnikach” Sowietów. To, 
że w większości uciekli oni do Rosji, na tym poziomie motywacji, nie miało żadnego 
znaczenia. Zorganizowali więc parę litrów samogonu i poszli do wyznaczonego przez 
Niemców burmistrza Mariana Karolaka, by ten załatwił „przyzwolenie” na zemstę i 
„bezkarność”. Karolak „przyzwolenie” otrzymał. Poważniejsze planowanie nie 
wchodziło w grę, bo ich jedyne doświadczania w choćby zbliżonym zakresie to 
tradycyjne w tamtej okolicy pijackie bijatyki na sztachety a czasami noże, przy okazji 
wiejskich zabaw i odpustów. A więc za dzień czy dwa z kłonicami w rękach 
zebraliby się na rynku a potem dalej jakoś samo by poszło. 

Wariat taki można by ewentualnie brać pod uwagę gdyby od Jedwabnego się zaczęło. W 
rzeczywistości była to kulminacja serii podobnych tragedii. 

                                                
5 Tamże 
6 http://www.lomza.org  
7 Tamże 
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Kalendarium pogromów 
 

10 lipca 2016 roku, w 66 rocznicę Jedwabnego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin, 
zamieściło na swej witrynie „Kalendarium pogromów w byłej sowieckiej strefie 
okupacyjnej – lato 1941’”.8 

W zestawieniu tym uwzględniono 16 masowych mordów dokonanych w trójkącie 
Jedwabne, Ryga, Kiszyniów o okresie od 25 czerwca do 25 lipca. 

Odpowiedzialność lub uczestnictwo we wszystkich 13 tragediach poza obecnym terenem 
Polski przypisana jest określonym zorganizowanym grupom jak ukraińscy nacjonaliści, 
ukraińscy faszyści, rumuńscy żołnierze, paramilitarne oddziały litewskie, oddziały 
litewskie, przy dwukrotnym udziale bliżej nieokreślonej „ludności cywilnej”. Jedynie na 
terenie obecnej Polski rolę morderców spełniali „polscy mieszkańcy” i to wyłącznie pod 
nieobecność Niemców.  

Nie należy tej nomenklaturowej szaradzie przypisywać jakichkolwiek niecnych intencji, 
jako że, zwłaszcza w kwestii Jedwabnego jest to podsumowanie wniosków IPN. A te z 
kolei wydają się być rezultatem skutecznego wyegzekwowania instrukcji szefa  
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) SS-Obergruppenführera Reinharda T. 
Heydricha przez operujące na naszych terenach podległe mu służby. Oto ona:  

„Nie należy stwarzać żadnych przeszkód dążeniom do samo oczyszczenia ze 
strony kręgów antykomunistycznych czy antyżydowskich na nowo zajmowanych 
terenach. Przeciwnie należy je wywoływać, nie zostawiając śladów, w razie 
potrzeby intensyfikować i kierować na właściwe tory, jednak w taki sposób, aby 
miejscowe „koła samoobrony” nie mogły później powoływać się na zarządzenia 
lub dane im polityczne zapewnienia. [...] Na razie trzeba unikać tworzenia stałych 
oddziałów samoobrony z centrum i kierownictwem; zamiast nich celowe jest 
wywoływanie miejscowych pogromów ludowych”.9  

 
Instrukcję tę szef RSHA wydał 29 czerwca 1941 roku.  
 

Pod nagłówkiem „Łomżyńskie i Białostocczyzna” Kalendarium Polinu uwzględnia 
Wąsosz, Radziłów i Jedwabne.  

Poniżej rozszerzona o dodatkowe informacje wersja tej części kalendarium.  

Przypominam, że od 17.09.1939 do pierwszych dni rozpoczętej o świcie 06.22.1941 roku 
Operacji Barbarossa ziemie te były pod okupacją sowiecką, ze wszystkim tego faktu 
konsekwencjami. 

5 lipca – Wąsosz.  

                                                
8 https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2016/07/09/kalendarium-pogromow-w-bylej-sowieckiej-strefie-
okupacyjnej-lato 

9 R. Ignatiew, dz. cyt.  s.187  
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Polin.pl: Dokonany przez polskich mieszkańców po wizycie gestapowców w mieście. 
Żydów zabijano nożami i pałkami. Zginęło prawdopodobnie 150-250 osób, choć 
niektórzy twierdzą, że ofiar mogło być nawet 1200.  

Wokół Jedwabnego, Dokumenty:  4 lipca 1942; Raport 221 Dywizji Bezpieczeństwa10 z 
działalności komendantur polowych; Komendantura polowa w Łomży: 

Tuż po wycofaniu się Rosjan, zanim weszły oddziały niemieckie11, ludność polska w 
Wąsoszu załatwiła całą stodołę Żydów”.12 Redakcja dodała, że w Wąsoszu nie doszło do 
spalenia Żydów.  

Śledztwo: Nie przeprowadzono ze względu na brak zgody ze strony żydowskiej na 
ekshumacje 13 

 
7 lipca Radziłów 

Polin.pl: Mord dokonany na ludności żydowskiej przez polskich mieszkańców; przed 
pogromem do miasta przyjechali gestapowcy. Według dostępnych danych zginęło 80014 
osób, w tym 500 zostało spalonych w stodole. 

Wikipedia: 7 lipca rano przybył oddział Einsatzgruppe B (Zichenau-Schroettersburg) 
dowodzony przez SS-Obersturmführer Hermanna Schapera. Żołnierze zaczęli upokarzać 
ludność żydowską. Zmuszano ich do darcia świętych ksiąg, podpalenia i tańczenia wokół 
ogniska. Zaprzęgano ich do konnych wozów. Polacy gromadzili Żydów na rynku, gdzie 
dotkliwie ich bito, kazano plewić trawę. Po kilku godzinach niemieckie oddziały 
odjechały. Żydów wyprowadzono na obrzeże miasta, wyłapywano po drodze, tych, 
którzy próbowali się ratować, zamknięto w stodole, którą później podpalono.15 

Śledztwo: Prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku zostało 
zawieszone w 2010 roku z powodu braku możliwości postawienia zarzutów żyjącym 
sprawcom.16  

10 lipca Jedwabne 

Polin.pl: Masowy mord na ludności żydowskiej, dokonany przez grupę polskich 
mieszkańców w obecności, a zapewne też z inspiracji Niemców. Część ofiar została 
zabita przy pomocy pałek, noży, itp., większość spalono w stodole. 
 

                                                
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/221_Dywizja_Bezpiecze%C5%84stwa 
11 Chodzi tu zapewnie o formalne ustalenie niemieckiej administracji, jako że leżąca przy samej linie 
demarkacynej Wąsosz została zajęta przez Niemców w ciągu pierwszych kilku godzin operacji Barbarossa.  
12 Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 164 
13 https://www.newsweek.pl/polska/pogrom-w-wasoszu-ekshumacja-zamordowanych-zydow-
newsweekpl/b4kk96z 
14 Przebieg jak liczba ofiar Wąsoszy i Radziwiłowa była wnioskowana na podstawie wspomnień. Gdyby 
przyjąć porównanie analogicznych świadectw z Jedwabnego z wynikami archeologicznym za wskaźnik, 
rzeczywista liczba ofiar to 25-35% tej podawanej przez świadków. 

 
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzi%C5%82%C3%B3w 
16 Tamże 
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Preludium  

Przystępując do analizy jedwabieńskiej tragedii, zwracam uwagę na następującą 
prawidłowość powyżej przytoczonego Kalendarium. Pogromy posuwały się niemalże w 
prostej linii z północy na południe w odstępach 15-18 km i co 2-3 dni. Im dalej na 
południe i w czasie tym coraz mniejszy udział Niemców kompensowany z nadwyżką 
nasilającą się pomysłowością i morderczą sprawnością Polaków wyrażoną przede 
wszystkim coraz to efektywniejszym wykorzystaniu drewnianej, strzechą krytej stodoły 
jako narzędzia zbrodni.  

Kalendarium Pogromów opublikowano 9 lipca 2016 roku. Natomiast dwa lata wcześniej 
ukazało się świadectwo wydarzenia formalnie, z „Łomżyńskim i Białostocczyzną” nie 
związanego, lecz w przesłaniu nieodparcie pokrewne. Przynajmniej w stosunku do 
Jedwabnego. 

Henryk Ślaski, Saga rodu Ślaskich, nie wydane drukiem. Cytat za W. Mierzwa, 
Miasteczko, Dąbrówno 2014, s. 52: 

„Pewnego dnia [1940 rok], już po żniwach, zawiadomiono nas [polskich 
robotników przymusowych w Gilgenburg (dziś Dąbrówno), Landkreis Osterode, 
Ostpreussen], że w niedzielę mamy stawić się o godzinie dziewiątej na spotkanie 
Polaków, każdy z łyżką do jedzenia. Ucieszyliśmy się, że pewnie zapędzą nas do 
jakiejś roboty i dadzą wspólny obiad. [...] Żandarmi wyprowadzili wszystkich, 
dziewczęta i chłopców i łyżkami kazali pleć trawę. Wyskrobywać ją spomiędzy 
kamieni, którymi był wybrukowany rynek. Robili to na oczach mieszkańców 
miasteczka, gdy ci szli do kościoła. 

A więc lato 1940 r., miasteczko Dąbrówno w Prusach Wschodnich, pokrzywdzeni to 
polscy robotnicy przymusowi upokarzani wobec rdzennych mieszkańców 
wydłubywaniem łyżkami trawy z bruku na rynku a sprawcami sensu stricto i sensu largo 
niemieccy żandarmi.  

R. Ignatiew, Postanowienie o umorzeniu śledztwa s. 72 

T. C. widziała Żydów zgromadzonych na rynku miasteczka. Były tam także  kobiety i 
dzieci. Ludzie łyżkami  wydłubywali trawę z bruku. 
 

K. Ludański, cytat za R. Ignatiew, Postanowienie o umorzeniu śledztwa s. 90 

[…] Niemcy. Polecili 90 burmistrzowi Karolakowi, aby wszyscy Polacy i Żydzi 
stawili się na rynku. Ponieważ ludzie nie kwapili się do wykonania polecenia, 
Niemcy sami oraz z burmistrzem zaczęli chodzić po domach. Po zebraniu ludzi na 
rynku, Niemcy polecili, aby Żydzi pielili trawę z bruku przy użyciu łyżek. 

Możliwość usłyszenia przez świadka o takiej sytuacji i przeniesienia jej na jedwabieński 
grunt wykluczają dowody rzeczowe:  

R. Ignatiew, Postanowienie o umorzeniu śledztwa s. 171 

Pozostałe dowody rzeczowe (…) przedmioty codziennego użytku (m.in. scyzoryki, 
klucze, łyżki stołowe) (znalezione u spalonych ofiar – aut) zabezpieczono w 
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magazynie dowodów rzeczowych Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Białymstoku.  

Nie pojedyncza łyżka ale łyżki i to stołowe znalezione w na miejscu zbrodni 
rozstrzygająco uwiarygodniają cytowane świadectwa. Normalnie ani Polacy ani tym 
bardziej dbający o koszerność naczyń i sztućców Żydzi stołowych łyżek po mieście w 
kieszeniach nie noszą. A tym razem nieśli. Dodajmy, że Jedwabne to miasteczko 
wielkością zbliżone do Dąbrówna oddalone od Prus Wschodnich o około 40 kilometrów. 

W powyższym zestawianiu świadectw uderza na nawet nie podobieństwo, ale 
identyczność najdrobniejszych szczegółów technicznych zastosowanej w obu sytuacjach 
metodologii upokarzania i szyderstwa: rynki w podobnej wielkości miasteczkach, łyżki 
stołowe jako narzędzie, upokorzenie „obcych” wobec „rodowitych mieszkańców”, 
obecność niemieckich żandarmów. 

Pierwsza różnica  miedzy Dąbrównem a Jedwabnem to niewyobrażalny w swym 
tragizmie los jedwabieńskich ofiar. Druga to sprawcy sensu stricto. 

W Dąbrównie byli to „rodowici mieszkańcy” w mundurach żandarmów. Natomiast w 
Jedwabnym miała to być to przypadkowa zbieranina też rodowitych szumowin, którzy, ni 
stąd ni zowąd doznali zbiorowego olśnienia i wpadli dokładnie na ten sam pomysł, co rok 
wcześniej żandarmi w Dąbrównie. Mało tego - w identyczny sposób go wyegzekwowali. 
Natomiast rola służących w tej samej formacji co sprawcy dąbrówieńskiego poniżenia 
Niemców, jeśli tam w ogóle tam byli, miałaby ograniczyć się do pasywnego 
przyzwolenia.  

Nie zdziwiłbym się, gdyby w obu przypadkach byli to ci sami Niemcy. Nie ma natomiast 
żadnej wątpliwości, że przynajmniej ich dowódcy przechodzili to samo szkolenie. 
Wydaje się też mało prawdopodobne, by w Jedwabnym ograniczyli oni swą rolę do 
inspiracji, rezygnując z roli sprawczej. Ewentualną nieoczywistość tej ostatniej tłumaczy 
powyżej cytowana instrukcja szefa RSHA Reinharda T. Heydricha, którą w międzyczasie 
otrzymali.  

R. Ignatiew, Postanowienie o umorzeniu śledztwa s. 200 

„Niemiecka inspiracja do dokonania zbrodni nie przybrała bowiem formy 
współsprawstwa - wspólnego dokonywania z polskimi mieszkańcami zaplanowanej 
zbrodni na wszystkich etapach przestępczego planu.”  

Tylko i wyłącznie pozazmysłowe postrzeganie wydarzeń na rynku w Dąbrównie przez 
polskich mieszkańców Jedwabnego tłumaczyło by identyczność ich przebiegu z 
pierwszym etapem jedwabienskiej tragedii. Gdy tę możliwość wykluczymy fakt 
niemieckiego nawet nie współsprawstwa  sprawstwa na  etapie wstępnym „przestępczego 
planu” należy uznać za ustalony.  

Polowa Gasskammer jednorazowego użytku  

Przypominam, że podstawową prawidłowością pogromów w „Łomżyńskim i 
Białostocczyznie” w Kalendarum Polin.pl jest rosnąca efektywność wykorzystania 
stodoły jako narzędzia zbrodni. W tym momencie należy sobie uświadomić, że w 
odróżnieniu od broni palnej czy nawet spalenia, zabicie pałką czy nożem bezbronnego a 
do tego znajomego i dorosłego człowieka nie jest wcale proste. Ze względów tak 
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psychologicznych jak i powiedzmy sobie - technicznych. Osoba taka się broni się, 
zasłania, unika ciosów, ucieka, błaga, usiłuje przekupić. Niewykluczone, że właśnie na 
trudności tego rodzaju napotkał pogrom w Wąsoszu, gdzie stodoła to tylko dogodne 
miejsce tradycyjne dokonanego mordów. Dlatego w Radziłowie większość ofiar spalono 
w stodole, natomiast w Jedwabnym los ten spotkał praktycznie wszystkich. 

Jeśli chodzi o pozbawianie życia, to stodoła, wbrew zewnętrznym atrybutom 
prymitywizmu jest niezwykle wyrafinowanym i efektywnym narzędziem masowej 
eksterminacji a do tego, określanie „spalenie” nie oddaje rzeczywistej natury zbrodni.  

Był to upalny lipcowy17 dzień. Ofiary wprowadzono do stodoły, według jednego ze 
świadków18, pod pretekstem noclegu przed marszem do łomżyńskiego getta. Następnie, 
stodoła gwałtownie stanęła w płomieniach, co następuje w momencie zajęcia się strzechy. 
Płomienie te w ciągu kilkunastu najwyżej kilkudziesięciu sekund zużyły większość 
zawartego w stodolnym powietrzu tlenu powodując śmierć wskutek uduszenia19.  

Coś w rodzaju polowej Gasskammer jednorazowego użytku. Z niedopracowanym 
aspektem krematoryjnym.  

Równocześnie, pomysł spalenia ludzi w stodole, jeśli w ogóle, to byłby jednym z 
ostatnich, jaki przyszedł by do głowy, tamtejszym, nawet najbardziej wynaturzonym 
z ”bezpośrednich sprawców”.  

Większość ówczesnej wiejskiej zabudowy była drewniana, kryta strzechą i miała 
charakter zagrodowy, czyli dom i budynki gospodarcze znajdowały się praktycznie obok 
siebie. Z tych względów największą trwogę budziła wśród ludności wiejskiej 
perspektywa pożaru. Zwłaszcza w upalny lipcowy dzień.20 

Najtrudniejszym aspektem tego rodzaju operacji było znalezienie odpowiedniego obiektu. 
Stodoła musiała stać samotnie, co ze względu na zagrodowy charakter tamtejszych wsi 
było rzadkością. Należąca do B. Śleszyńskiego do zamierzonego celu nadawała się 
idealnie. Nie dość, że samotna i w bezpieczniej odległości od reszty zabudowań, to 
jeszcze na przeciw żydowskiego cmentarza21. Zważywszy na rzadkość aż tak dogodnej 
lokalizacji stodoły, niewykluczone, że Jedwabne zostało wybrane właśnie z tego względu. 

Poza tym trudno sobie wyobrazić by Bronisław Śleszyński, choćby nie wiem jakim był 
antysemitą, na co zresztą nic nie wskazuje, oddał swoją stodołę „bezpośrednim 
wykonawcom” ot tak, za litr samogonu. Niewiele większy sens mają świadectwa, według 
których dzień czy dwa wcześniej oddanie to wymusili Niemcy obiecując budulec na 
nową.22 Gentelmani z SS nie mieli zwyczaju negocjować z podludźmi ani tym bardziej 
informować o swoich planach. Po prostu kazali stodołę opróżnić i to wszystko.  

                                                
17 R. Ignatiew, dz. cyt. s.153. 
18 R. Ignatiew, dz. cyt. s.68. 
19 Szczegółowa analiza tego procesu w dalszej części tych rozważań.  
20 (…) był upał, ludzie ginęli z pragnienia (…) S. Wasersztajn; IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, 
Warszawa 2002, s. 226 
21 Przynajmniej w dwóch innych pogromach (Grajewo; 3.07.41, Szczuczyn 13.07.41) cmentarze były 
miejscem masowych egzekucji. Andrzej Żbikowski, Wokół Jedwabnego, Studia, IPN, 2002, s.183, 173  
22 R. Ignatiew, dz. cyt. s.101 
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Poszukiwany Hermann Schaper  

Jeszcze raz. W Wąsoszu stodoła to miejsce polskiej zbrodni za „pomocą pałek i noży” 
przy udziale Niemców, w Radziłowie spalenia części ofiar po wyjeździe Niemców, 
Jedwabne – praktycznie jedyne narzędzie zbrodni dokonanej przez samych Polaków. 

Ta ewolucja stodoły jako nie pozostawiającego niemieckich śladów narzędzia 
eksterminacji, ma wyraźnie cechy sukcesywnie doskonalonej realizacji  dyrektywy 
Heyndricha z 29 czerwca 1941 r.  

Tak czy inaczej, pozostaje kwestia jej bezpośredniego egzekutora. 

1 września 2001 roku niemiecki historyk Thomas Urban opublikował jednocześnie w 
„Rzeczpospolitej” i „Süddeutsche Zeitung” artykuł „Poszukiwany Hermann Schaper”23, 
w którym stwierdza: 

„W Ludwigsburgu przed prawie czterdziestu laty radca Sądu Okręgowego Opitz, którego 
imię nie jest znane, zajmował się sprawą „eksterminacji Żydów” w okręgu Łomża (akta 
nr 5 AR-Z 13/62). Opitz oparł się przy tym przede wszystkim na wypowiedziach 
członków SS, którzy byli przesłuchiwani dwadzieścia lat po wydarzeniu, oraz na 
wypowiedziach ocalałych Żydów, którzy najczęściej mieszkali wtedy w Izraelu. [...] 
Opitz ustalił, że w tym okręgu „akcję przeciwko Żydom” przeprowadziło 
Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg. [...] Komando SS otrzymało rozkaz 
zapełnienia „próżni bezpieczeństwa policyjnego” w obszarze Łomży i przeprowadzenia 
„czystki”, jak to się mówiło w nazistowskim języku. Chodziło o wymordowanie 
żydowskiej ludności. Marszruta morderców z SS latem 1941 roku daje się dobrze 
zrekonstruować zarówno na podstawie niemieckich dokumentów, jak też dzięki 
zeznaniom świadków: w końcu czerwca Wizna, 5 lipca Wąsosz, 7 lipca Radziłów, 10 
lipca Jedwabne, w sierpniu (bez dokładnej daty) Łomża, około 22 sierpnia Tykocin, 4 
września Rutki”.  

Komandem tym dowodził wymieniony w tytule Hermanna Schaper.  

T. Urban: 

„Opitz przesłał swój raport do prokuratury w Hamburgu, która w roku 1964 
wszczęła dochodzenie przeciwko Schaperowi z powodu mordowania Żydów w 
okolicach Łomży (akta nr 141 Js 223/64). [...]  

Postępowanie zostało umorzone 2 września 1965 z braku dowodów. [...] Był to 
czas, gdy większość niemieckich prokuratorów niezbyt się wysilała, żeby oskarżyć 
nazistowskich sprawców”. 

Mimo, że publikacja T. Urbana ukazała się dokładnie rok po rozpoczęciu śledztwa IPN i 
niecałe 2 lata przed jego zakończeniem, nie ma o niej jakiekolwiek wzmianki w 200 
stronnicowym Postanowieniu R. Ignatiewa. Jeśli chodzi o Einsatzkomando SS Zichenau-
Schröttersburg i jego dowódcę to prokurator R. Ignatiew, na podstawie uzyskanych 
materiałów niemieckich konkluduje: 

                                                
23 http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_010901/publicystyka/publicystyka_a_1.html 
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„obecność komanda Hermanna Schapera na terenie powiatu łomżyńskiego 
stwierdzono w okresie lipca-sierpnia 1941 roku”  

Obecność. To wszystko. Nic dziwnego, zważywszy, że uzyskane przez IPN  materiały na 
których ten wniosek oparto pochodzą z zdyskredytowanego przez Thomasa Urbana  
lenistwem niemieckiej prokuratury postępowania nr 141 Js 223/64, co można by jeszcze 
zrozumieć  gdyby  równocześnie przebadano akta nr 5 AR-Z 13/62 „o eksterminacji 
Żydów w okręgu Łomża”, na podstawie których, wszczęto sądowe postępowanie. Nic 
takiego nie miało jednak miejsca.   

Thomas Urban: 

„Ale Schaper trafił jeszcze za kratki prawie dziesięć lat później za popełnione w 
Polsce zbrodnie.[...] Sąd w mieście Giessen w Hesji stwierdził ostatecznie w 
„procesie gestapo” w roku 1976, że on oraz czterech innych członków komando SS 
Zichenau- -Schröttersburg winni są „współudziału w mordzie na Polakach i Żydach”.  

Schaper został skazany na sześć lat.  Jego adwokat złożył jednak rewizję do Trybunału 
Federalnego w Karlsruhe, który uznał, że w sprawie Hauptsturmführera SS  Hermana 
Schapera sąd w Giessen nie sprawdził dostatecznie zarzutu „nienawiści rasowej”, i 
przekazał postępowanie  niższej  izbie karnej. Do kolejnego procesu jednak nigdy nie 
doszło, ponieważ stan zdrowia 68-letniego wtedy Schapera rzekomo pogorszył się na tyle, 
że na podstawie zaświadczenia lekarskiego nie mógł brać udziału w rozprawie. Bardzo 
chciałbym to zaświadczenie zobaczyć.  

Mimo skazującego wyroku sądu w Gissen,  za „współudział w mordzie na Polakach i 
Żydach” IPN postępowanie to zignorował na rzecz, jak mniemam, własnego dochodzenia. 

Okazało się bowiem, że wbrew lekarskim zaświadczeniom Hauptsturmführer, dożył  
śledztwa IPN. Przesłuchiwanie już wtedy 90 letniego Schapera rozpoczęło się w dniu 10 
kwietnia 2002 r. i natychmiast zakończyło z - jakże by inaczej - powodów 
zdrowotnych.24  

Jako internista, przyznaję, że w odróżnieniu od poprzednich postępowań karnych, tym 
ostatnim razem lekarskie obawy o zdrowie przesłuchiwanego mogły być przynajmniej po 
części uzasadnione. Ocena, czy to samo da się powiedzieć o wybiórczym traktowaniu 
dostępnej dokumentacji przez prokuratora R. Ignatiewa, wykracza poza ramy tej analizy, 
co nie znaczy, że pytanie to należy pozostawić bez odpowiedzi.  

Brakujące ofiary 

Jedwabne było jedynym pogromem, choć nie do końca, ale jednak przebadanym przez 
IPN w okresie 05.09.2000 - 30.06.2003. Przystępując do badań archeologicznych, 
przyjęto na podstawie dostępnych świadectw następujący przebieg wydarzeń.  
 
Spośród spędzonej na rynek większości jedwabieńskich Żydów wybrano grupę młodych 
zdrowych mężczyzn, którym kazano rozbić stojący na rynku pomnik Lenina. Następnie 
grupę tę z fragmentami pomnika na ramionach i wymuszonym śpiewem poprowadzono 
na żydowski cmentarz gdzie ich brutalnie zamordowano i pochowano. Kilka godzin 

                                                
24 R. Ignatiew, dz.cyt. s. 189 
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później resztę zgromadzonych na rynku ludzi zapędzono do stojącej po przeciwnej od 
cmentarza stronie drogi stodoły, którą podpalono. Wszyscy zginęli w płomieniach. Ich 
zwłoki pochowano i odnaleziono we wskazanej przez świadków poza obrębem stodoły 
zewnętrznej mogile nr 1. 
Tomasz M. Gross, Sąsiedzi, s. 69-70: 

„ Wybrali zdrowszych mężczyzn i zegnali na cmentarz i kazali wykopać im rów, 
po wykopaniu rowu przez żydków i wzięli ich pozabijali bili kto czym [tak w tekście] 
kto żelazem, kto nożem, kto kijem”25. „Szelawa Stanisław mordował hakiem 
żelaznym, nożem w brzuchy. Zeznający [Szmul Wasersztajn, cytuję jego drugą 
relację przechowywaną w ŻIH-u] był w krzakach. Słyszał jak krzyczą. Wymordowali 
28 mężczyzn w jednym miejscu i to najsilniejszych. Szelawa zabrał jednego Żyda. 
Język mu wycieli. Później długa cisza.”  

A oto pierwsza relacja S. Wasersztajna.  

„Jako pierwszą ofiarę swoich diabelskich instynktów wybrali 75 najmłodszych i 
najzdrowszych Żydów, którym kazali podnieść z miejsca z zanieść wielką statuę 
Lenina, którą w swoim czasie Rosjanie postawili w centrum miasteczka. Było to 
niemożliwie ciężkie ale pod gradem straszliwych uderzeń musieli Żydzi to zrobić. 
Niosąc statuę musieli jeszcze śpiewać, przynieśli ją na wskazane miejsce. Tam 
zmuszono ich do wykopania dołu i zakopać tę statuę. Po tym ci sami Żydzi zostali 
zabici do śmierci i wrzuceni do tego samego dołu.  

Drugim znęcaniem się było: mordercy zmusili każdego Żyda do wykopanie grobu i 
pogrzebania zabitych. Później sam pochowany przez drugiego.”26  

W cytowanej tu jako druga, ale chronologicznie pierwszej, datowanej 5.IV. 1945, relacji 
S. Wasersztajna zwracam uwagę na liczbę 75 oznaczającą ‘najmłodszych i najzdrowszych 
Żydów, którym kazali podnieść z miejsca z zanieść wielką statuę Lenina”. Jest ona na tyle 
istotna, że dokładnie tę samą liczbę i w dokładnie tym samym kontekście, ale ponad pół 
wieku później, przytoczył w trakcie dochodzenia IPN polski świadek o inicjałach T. L., 
syn polskiego kowala w Jedwabnem,.  

W roku 1941 miał on 13 lat i znał niemiecki na tyle, że rozumiał niektóre z wydawanych 
w tym języku komend, w tym tę, żeby oddzieleni od reszty młodzi Żydzi odliczyli do... 
75.27 

Dodajmy, że S. Wasersztajn był jednym z odliczanych i naturalnie, zwłaszcza po tym, co 
nastąpiło potem, wynik procedury zapamiętał. To samo dotyczy 13 letniego chłopca.  

S. Wasersztajn zmarł w 2000 roku. Jego oświadczanie z 1945r., IPN28 opublikował w 
roku 2002 a więc jest praktycznie niemożliwe by T. L. miał do niego dostęp nie mówiąc 
o sytuacji odwrotnej.  

R. Ignatiew: 

                                                
25  IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 491; Zeznanie Abrama Boruszczaka 
26  Tamże. s. 225 
27 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 66 
28 IPN,Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 225 
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„Nie odnaleziono natomiast drugiego grobu w miejscu (cmentarz –aut.) , o którym 
opowiadał świadkowi Szmul Wasersztajn”29  

Odnaleziono natomiast i to całkowicie niespodzewanie  bo w obrębie stodoły dół z 
osmalonymi fragmentami statuły Lenina a pod nim 40-50 nie nadpalonych zwłok w 
układzie anatomicznym. Miejsce to określono jako grób wewnętrzny nr 2 i uznano, że 
pochowani są tam młodzi mężczyźni, którzy według świadków mieli zginąć na 
cmentarzu. Sposób w jaki zginęli określono jako nieustalony.  

Podsumujmy: Według dwóch niezależnych i bezpośrednich świadków, 75 to liczba 
młodych Żydów wyselekcjonowanych do eliminacji w pierwszej kolejności i tym w celu 
poprowadzonych w kierunku cmentarza. Ich grób w stodole zawiera jednak 40 -50 zwłok. 
Oznacza to, że pomiędzy rynkiem a egzekucją liczba potencjalnych ofiar zmniejszyła się 
o co najmniej jedną trzecią. Eskortowali ich Polacy. Jednym z niech był kolega szkolny 
wówczas 19 letniego S. Wasersztajna, który za rzekomą obietnicę tytoniu pozwolił mu 
uciec.30 Drugim uciekinierem, był cytowany powyżej przez T. Grossa, lecz nie 
wymieniony z nazwiska, wówczas dwudziestojednoletni Abram Boruszczak. Podobnie 
jak S. Wasersztajn został przydzielony to „pochowania Lenia” i też uciekł.31  

Pośrednio, większą liczbę ocalałych z prowadzonej grupy poświadcza sam S. 
Wasersztajn. W opuszczonym przez T. Grossa fragmencie jego drugiej relacji, świadek 
ten ocenia liczbę wybranych do niesienia pomnika mężczyzn na 50 a zamordowanych na 
28. A więc 22, czyli prawie połowa nie dodarła na miejsce kaźni. Co ciekawe, oba 
zestawy danych: 75 –  (~50) [IPN]]  i 50 - 28 [S.W] zgodne są co do  przybliżonej liczby 
ocalonych.  

 

 

Rycina 1. Droga z rynku na cmentarz (Google maps). 

                                                
29 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 110 
30 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 172 
31 IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 491 
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Droga z rynku na cmentarz wynosi około 400 metrów. Za wyjątkiem ostatnich 
kilkudziesięciu, prowadzi ona ulicami miasteczka. W tych okolicznościach, sugestia 
zamordowania za pomocą kłonic i noży 20-30 z 50-75 mężczyzn prowadzonych na 
stracenie byłaby po prostu niedorzeczna. Liczba uratowanych jest zbyt duża a czas zbyt 
krótki, by rozważać wielokrotne indywidualne przekupstwo. Tak więc, skoro ich nie 
uwolniono i nie zamordowano, to znaczy, że uciekli. Wynika z tego również i to, że kilku, 
jeśli nie kilkunastu z ponad 40 napiętnowanych w postanowieniu „bezpośrednich 
wykonawców” ucieczki umożliwiało, ratując tym samym życie uciekinierom. Bez 
względu na wielkość wiążącego się z tym ryzyka, było to postępowanie, będące  
zaprzeczeniem roli sprawców sensu stricte.  

Wewnętrzny grób nr 2 

Skoro odkrycie wewnętrznego grobu nr 2, zawierającego 40-50 ofiar zamordowanych 
przed spaleniem stodoły było dla wszystkich całkowitym zaskoczeniem, to jak to się 
stało, że żaden z ok.150 tak żydowskich jak i polskich świadków w czterech 
niezależnych śledztwach32 nie pamiętał nawet najdrobniejszego napomknięcia o 
jakiejkolwiek zbrodni w stodole dokonanej przed jej podpaleniem?  

A oto domniemana odpowiedź zwolenników wersji J.T. Grossa: 

Skoro Polacy wymordowali 400 sąsiadów, to dlaczego nie mieliby i tych 40? A 
teraz chcą pomniejszyć rozmiar swojej zbrodni zapominając jej mniejszą część. Na 
cmentarzu czy w stodole? Co za różnica? 

Różnica jest i to istotna. Dyskretne wymordowanie wybranych, mogących stawić opór, 
mężczyzn, nie było celem samym w sobie lecz stanowiło warunek sine qua non 
bezproblemowego zapędzenia pozostałych do stodoły. Warunek ten wyegzekwowano ze 
zdumiewającą precyzją.  

Przypominam, że wręcz przypadkowe odkrycie po 60 latach wewnętrznej mogiły nr 2 
było całkowitą niespodzianką. Przy braku jakichkolwiek przesłanek i sugestii co do jej 
istnienia, jedynym jak dotychczas wytłumaczeniem tego perfekcyjnego zatarcia śladów 
jest profesjonalizm planowania i dokonania tej zbrodni. A z tego co wiemy o 
„bezpośrednich wykonawcach”, to zawodowcami w tej dziedzinie nie byli. A zwłaszcza 
na tak zaawansowanym poziomie taktycznego i operacyjnego wyrafinowania.  

Bez względu na jak go dokonano, powody tego mistrzowskiego kamuflażu są co 
najmniej dwa. 

Pierwszy to powyżej cytowana instrukcja Heydircha, żeby pogromy: „wywoływać, nie 
zostawiając śladów”  

Naturalnie nie chodzi tu o ślady w ogóle, ale o ślady bezpośredniego udziału Niemców. I 
też, nie o te medyczno-sądowe ujawniane drogą ekshumacji, bo o tym 29 czerwca 1941 
roku Heydrich, z całą pewnością nie myślał. Warunki niepożądanego śladu spełniają 
słyszalne w promieniu co najmniej dwóch kilometrów odgłosy strzałów karabinowych i 
oczywiście podziurawione kulami zwłoki. Jednak w odróżnieniu od zwłok, które w razie 
potrzeby można szybko ukryć, odgłosu wystrzału z Karabiener 98k (Mauser) o zasięgu 

                                                
32 Ówczesny wymiar sprawiedliwości: 1947-49, 1953, 1967-74, IPN: 2000-2002 
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prawie 5 km, równie łatwo wyciszyć się nie da. 
 
Drugi powód był bardziej techniczny, czyli ten sam, dla którego montowano atrapy 
pryszniców w gazowych komorach Auschwitz i kazano pisać nazwiska na walizkach z 
rzeczami; jak najdłużej trzymać ofiary w nieświadomości. Zwłaszcza, jeśli ofiar jest 
kilkaset a oprawców kilkunastu czy kilkudziesięciu a operacja przebiega na otwartym 
przynajmniej częściowo sprzyjającym ofiarom terenie.  

Niewykluczone, że miały tu wpływ doświadczenia z Wąsoszy i Radziłowa gdzie próby 
ratowania się wymusiły użycie broni palnej pozostawiającej niezatarte ślady pamięciowe 
u każdego obecnego w miasteczku. Dlatego w Jedwabnym - jak się teraz okazuje, 
sztandarowej operacji według tego schematu – żadnych strzałów najprawdopodobniej i 
nie było. Nawet tych na postrach. 

A zatem, aby uniknąć konieczności użycia broni palnej, mogących sprowokować opór 
mężczyzn przeprowadzono na cmentarz pod sprytnym pretekstem „pochowania Lenina”, 
co w kontekście wojny z bolszewizmem nie budziło większych podejrzeń. Następnie 
mężczyzn tych należało unieszkodliwić, tak by żadna ze zgromadzonych na rynku ponad 
300 następnych ofiar, się niczego nie domyślała. 

Powyższy, przez nikogo nie kwestionowany scenariusz, najprostszym prawem liczb 
wyklucza dokonanie tej zbrodni przez wyłącznie polskich „bezpośrednich wykonawców”. 
Sami, to mogli oni, co najwyżej eskortować „kondukt” na cmentarz, ale też nie do końca 
skutecznie. 

Pamiętajmy, że ci „bezpośredni wykonawcy”, to nie paraliżujący swoim 
umundurowaniem, uzbrojeniem i butą, niezwyciężeni ubermenschen, ale wyposażeni 
głównie w kije, sztachety i kłonice Janki, Maćki i Kaziki, z którymi prowadzeni Żydzi 
znali się od dziecka, chodzili to tej same szkoły a nawet klasy, często się droczyli ale i 
przyjaźnili a wzajemnie możliwości fizyczne nie stanowiły tajemnicy. Dlatego, nawet 
samodzielne eskortowanie wymagałaby co najmniej tyle samo „bezpośrednich 
wykonawców” co potencjalnych ofiar. Natomiast IPN oszacował, że „bezpośrednich 
wykonawców” było około 40 natomiast zwłok ofiar w grobie nr 2, 40 - 50. Pomijając 
fakt, że przy takim zaangażowaniu „polskich” sił nikt by nie został do pilnowania 
zebranych na rynku, to i tak byłoby to bardzo ryzykowne.  

A przecież przeprowadzenie grupy z rynku na cmentarz to dopiero wstęp do 
„ostatecznego rozwiązania”. Kluczem zrozumienia tego drugiego jest - jakkolwiek 
przykra - ale niezastąpiona w swojej wymowie, logika liczb. 

Dla uproszczenia przyjmijmy, że 40 Polaków doprowadza na cmentarz 40 Żydów. I co 
dalej? Tak jak przy eskortowaniu bez bezpośredniego zagrożenia stosunek 1:1 mógł być 
od biedy wystarczający tak, dla przeprowadzania egzekucji przy pomocy kłonic - nie.  

Stres bezpośredniego śmiertelnego zagrożenia uwalnia w człowieku, a zwłaszcza w 
młodym mężczyźnie niewyobrażalny w normalnej sytuacji zapas sił. Dlatego tu 
przewaga oprawców musiałby by być co najmniej 4:1. To znaczy czterech wlokło by 
pojedyncze ofiary do stodoły i tam...  Jednakże, już w trakcie pierwszej takiej operacji 
pozostali zorientowaliby się, o co chodzi i z pewnością biernie nie oczekiwaliby na swój 
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los, zwłaszcza, że w tym momencie stosunek liczbowy pilnujących do pilnowanych 
zmieniłby się na korzyść tych drugich.  

Młodzi mężczyźni, w zwartej grupie, mogący porozumiewać się w nieznanym 
pilnującym języku, w chwili bezpośredniego zagrożenia życia nie mieliby nic do 
stracenia. Wręcz odruchowo, podjęliby grupowe przebicie się przez uzbrojony w kłonice 
kordon. Zwłaszcza, że znali teren. A pogoń z kilkukilogramową kłonicą w ręku jest bez 
sensu. Bez kłonicy, tym bardziej. 

Zaprowadzenie całej grupy do stodoły i tam „ręczne” ich zabijanie byłoby jeszcze 
bardziej ryzykowne.  

Stodoła miała wymiary 19 x 7 metrów33; 133 metry kwadratowe pomniejszone o 
wykopany głęboki masowy grób. Zamknięta przestrzeń, praktycznie tłok, że trudno się 
dobrze zamachnąć. Do tego układ sił jeden na jednego i kłonice, które w każdej chwili 
mogą przejść z rąk do rąk. Plus szpadle, którymi można rozpłatać człowieka, a które 
musiałby być w stodole gdzieś pod ręką dla zakopania zwłok. A tu nie chodziłoby o 
wygranie bójki a o ucieczkę, naturalnie faworyzująca tych, co mają więcej do stracenia. 

Przykłady całych żydowskich społeczności prowadzonych bez oporu na rozstrzelanie nie 
mają tu odniesienia. Odbywało się to po miesiącach a nawet latach terroru i upokorzenia. 
Otoczenie uzbrojonym po zęby kordonem gwarantowało śmierć większości śmiałków. 
Do tego trzeba było pozostawić najbliższych... Dlatego naturalnie wybierano wspólny los. 

A tu byłoby co najmniej 40 młodych mężczyzn, co Niemców, których zresztą miałoby 
nie być na miejscu, poznali zaledwie kilkanaście dni przedtem. Mało tego, ratując siebie 
zwiększali szanse przeżycia rodzin, poprzez ewentualne zasianie paniki wśród zebranych 
na rynku, czy nawet zwykłe przekupstwo. 

Dlatego też, w obu powyżej rozpatrywanych scenariuszach sugestia paraliżu trwogą, nie 
tylko nie miałaby jakichkolwiek podstaw logicznych ale byłaby wręcz rasistowską obrazą 
dla historycznie udokumentowanej żydowskiej wyobraźni, odwagi i waleczności.  

A więc jak zginęli? 

Skoro dokonanie mordu w stodole przez samych Polaków jest praktycznie 
niewyobrażalne, to jak mogli dokonać tego Niemcy z polskim udziałem albo bez? 
  
Wydaje się być pewnym, że po przeprowadzeniu mężczyzn na cmentarz nastąpił postój, 
po którym zaprowadzono ofiary do stodoły. W międzyczasie nadzór przejęli Niemcy, 
przy których absolutnie paraliżującej przewadze i odbyła się egzekucja. 

Dół, w stodole albo był albo gotowy, albo go w ciągu kwadransa wykopano.  

Rozstrzelanie? Jeśli tak, to z czego i jak? 

Broń krótka, Po8 Parabellum, bezpośredni strzał w potylicę. To była ulubiona metoda 
NKWD. Tradycją niemiecką było rozstrzeliwanie na odległość z broni długiej. Załóżmy, 
że oprawcy w stodole, dla zachowania tajemnicy poszli w ślad NKWD. Ściany stodoły 
by częściowo wytłumiły odgłos wystrzałów. Równocześnie jednak, wysuszone, żywiczne 
deski zachowałyby pistoletowe pociski, których wytopione i zdeformowane płaszcze 
                                                
33 http://www.geocities.ws/jedwabne/archiwa_odtajnione.htm 
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zmieszałyby się z piaskiem i popiołem. Tak więc, przynajmniej kilka z 40 - 50 
wystrzelonych kul odnaleziono by w trakcie przeprowadzonych badań archeologicznych 
i nieinwazyjnych. A tu nic. Nie mówiąc o łuskach, których część też musiano by 
odnaleźć. Postulat, że łuski razem z potem spalonym zwłokami są w masowym grobie nr 
1 byłby wyraźnym naciąganiem tego scenariusza. Tak więc, moim zdaniem, oczekiwanie, 
że ponowna ekshumacja grobu nr 2 wykazałaby „katyńskie” czaszki to kategoria bardziej 
życzeniowa i badawcza. 

Broń długa: Karabiner 98k (Mauzer) wyklucza siła przebicia i głośność. Natomiast 
egzekucja z strzelających amunicją pistoletową i to wyłącznie ogniem ciągłym MP40 
(Schmeisser) trwałaby co prawda kilkanaście sekund, ale zostawiłoby tyle łusek i 
pocisków, że po 60 latach byłyby one natychmiast oczywiste.  

A więc jak nie rozstrzelanie, to co? Pchnięcie bagnetem? Tym którego fragment 
odnaleziono?  

Można by to uznać za prawdopodobne gdyby nie fakt, że ów fragment bagnetu leżał poza 
obrębem stodoły. Natomiast nie tylko w stodole, ale w samym grobie nr 2, na/przy 
pochowanych tam zwłokach bez ich naruszania znaleziono ostrze rytualnego noża 
rzezaka34 (rączkę stanowiły drewniane okładziny). Pytanie więc, w jaki sposób się ten 
nóż znalazł w tej, jakże nieoczekiwanej lokalizacji? I o czym to ewentualnie świadczy?  

Rzezak (jid., hebr. szochet) był wykwalifikowanym specjalistą od uboju rytualnego 
dokonywanego jednym płynnym ruchem po szyi i powodującym bezbolesną, 
natychmiastową śmierć zwierzęcia. Był on równocześnie religijnym funkcjonariuszem 
gminy spełniającym wygórowane wymagania moralne, duchowe i fizyczne. Jego nóż 
jako narzędzie specjalnego rytuału też musiał spełniać ściśle sprecyzowane warunki 
(odpowiednio długi, idealnie czysty i ostry itp.), przez co był przedmiotem szczególnej 
troski. A zatem, jest mało prawdopodobne, by rzezak brał go ze sobą na nie związanie z 
piastowanym urzędem okazje, a już na pewno nie, na nakazane przez Niemców 
zgromadzenie w celu porządkowania rynku. Groziło to w najlepszym razie konfiskatą 
noża przez jakiegoś nadgorliwca czy ignoranta jako broni i zbeszczeszczaniem tego 
sakralnego narzędzia. Tak więc fakt, że rzezak miał go ze sobą, wskazuje, że mu to 
nakazano. A jeśli tak – to raczej nie by to czyjś przelotny kaprys, ale realizacja uprzednio 
ustalonego planu.  

W tych okolicznościach, rzezak z pewnością nie niósł swego noża w ręku, ale w 
przytroczonej do pasa pochwie. Gdyby kolejność jego śmierci była przypadkowa, 
prawdopodobieństwo lokalizacji noża głęboko miedzy ofiarami jest bez porównania 
wyższe od tej, którą stwierdzono. Ale wtedy można by go było odnaleźć tylko z 
naruszeniem zwłok, czego nie uczyniono. A zatem musiał on leżeć na zwłokach „luzem”, 
bądź w układzie „anatomicznym” w stosunku do konkretnych szczątków męskich, czyli 
zamordowanego jako jednego z ostatnich, rzezaka. Fakt, że rzezak miał ten nóż przy 
sobie choć nie powinien, w połączeniu ze statystycznie mało prawdopodobnym miejscem 
jego odnalezienia, sugeruje sytuacji tej nieprzypadkowość, jeśli o niej nie świadczy. Tak 
czy inaczej, jego obecność na ofiarach a nie wśród nich oznacza, że znalazł się tam nie w 

                                                
34 R. Ignatiew, dz. cyt. s.172 
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trakcie, ale po dokonaniu zbrodni. Niewykluczone, że jako ostatni, zamierzony jako 
ukrycie jej narzędzia akt…  

Scenariusz ten, choć niewyobrażalny, to mimo swej wręcz diabolicznej perfidii, jest jak 
na razie jedynym, popartym materialnym świadectwem. Wzdrygałem się przed jego 
zaproponowaniem, ale równocześnie nie mogłem go pominąć, zwłaszcza, że dowodzący 
akcją SS-Obersturmführer Hermann Schaper, był nie tylko obeznany z żydowskim 
liturgicznym i rytualnym sacrum, ale znajdował swoiste upodobanie w jego wyszydzaniu. 
Dwa dni wcześniej w Wąsoszy jego podwładni upokarzali tamtejszych Żydów 
„zmuszając ich do darcia świętych ksiąg, podpalenia i tańczenia wokół ogniska.”35 
Zagadka noża rzezaka sugeruje Jedwabne jako ostateczną eskalację tego upodobania do 
poziomu zbrodniczego szyderstwa z rytualnego uboju.  

A oto jego możliwy przebieg: 

Zgromadzonych na cmentarzu mężczyzn wprowadzano by do stodoły pojedynczo np. 
pod pretekstem zbierania danych osobistych, ale nie od strony cmentarza, tylko pól. W 
momencie gdy prowadzony znalazł się poza zasięgiem wzroku współtowarzyszy, był on 
obezwładniany i zanim by się w czymkolwiek zorientował, nie mówiąc o wydaniu 
okrzyku, by nie żył.  

Jeszcze raz podkreślam, że jest to wyłącznie hipoteza, wynikająca z nie tylko z 
dostępnych wyników badań archeologicznych, ale także z braku jakichkolwiek innych 
przesłanek w tym względzie. Zaproponowanie jej zobowiązuje także do, jakże trudnego, 
ale niezbędnego, rozważenia sytuacji rzezaka. Paradoksalnie ułatwia mi to zawód. Jako 
lekarz jestem zdecydowanym przeciwnikiem eutanazji. Jednakże w wyjątkowej, 
niemalże niewyobrażalnej ale możliwej sytuacji, gdybym stosując ją, mógł komuś w 
obliczu nieuniknionej śmierci oszczędzić kilka czy kilkanaście minut mentalnej tortury i 
fizycznego cierpienia, moralnie rozdarty chyba bym jej dokonał. Zwłaszcza wiedząc, że 
będę następny, nie mówiąc o jakkolwiek złudnej obietnicy ocalenia rodziny. Nieszczęsny 
rzezak nie miałby czasu na wahanie. A podjąwszy działania oszczędzające cierpienia 
innym, sam cierpiałby najbardziej. Mam nadzieję, że to jego była karabinowa kula, której 
skorodowaną łuskę znaleziono w tymże grobie36. Opcji alternatywnych nie jestem w 
stanie rozważyć. 

Zagadka niezakopanego grobu 

Po egzekucji, zwłoki pokryto cienka warstwą piasku, na którą zrzucono części pomnika 
Lenina i dopiero po spaleniu stodoły do końca zakopano dół.  

W powyższych okolicznościach, pozostawienie praktycznie odkrytego grobu stanowi w 
zagadkę samą w sobie. Zważywszy cel, jakiemu za kilka godzin stodoła miała posłużyć, 
naturalnym byłoby całkowite go zasypanie, choćby po to by nie budził niepokoju 
zapędzanych tam później ofiar. Zwłaszcza, że zasypywanie dołu wymaga 
nieporównywalnie mniej wysiłku niż jego kopanie. A jednak tego nie zrobiono. 
Możliwym wytłumaczeniem jest to, że po - jakkolwiek ona by nie przebiegała - około 
godziny trwającej egzekucji w zamkniętej, słońcem nagrzanej dusznej stodole, ubrani w 

                                                
35 https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzi%C5%82%C3%B3w 

36 R. Ignatiew, dz. cyt. s.171 
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sukienne mundury, spoceni Niemcy nie mieli ochoty na dłuższe machanie łopatami. 
Zwłaszcza, że działo się to około południa w wyjątkowo upalny dzień. A więc, fragmenty 
pomnika zostawiali na miejscu, albo pchnięciami nóg zrzucili na zwłoki, sypnęli tyle 
piasku by pomordowani i nóż rzezaka nie rzucali się w oczy wchodzącym do stodoły i 
udali się w tylko sobie wiadomym kierunku.  

Równocześnie, ów praktycznie odkryty grób wyklucza udział w tej zbrodni polskich 
współsprawców, których bez wahania zapędzono by do łopaty. Ale wtedy, może nie całe 
ale przynajmniej pól polskiego Jedwabnego by o tym grobie słyszało. 

Radosław Ingnatiew: 

Całkowite zasypanie grobu nr 2 mogło nastąpić po spaleniu pozostałej grupy 
ludności w stodole, a jeszcze przed wykopaniem grobu nr 1 i umieszczeniem w nim 
pozostałych ofiar. Przemawia za tym okoliczność, że nikt z ustalonych świadków, 
którzy zeznawali na temat oglądania ciał spalonych, czy też uczestniczenia w ich 
grzebaniu, nie wspomina o grobie nr 2.37 

Grzebanie spalonych w grobie nr 1 miało miejsce kilka dni po zbrodni. A zatem, 
zasypanie grobu nr 2 musiało nastąpić w międzyczasie. Gdyby ten dół pozostawiono 
otwarty, to jeżeli nie w pierwszej to na pewno w drugiej kolejności, byłby zauważony 
przez Polaków spędzonych do pogrzebania spalonych. A tak się nie stało. 

A więc kto go zasypał? 

Powtórzmy. Gdyby współsprawcami były nawykłe do łopaty wiejskie osiłki, załatwiliby 
to natychmiast po fakcie. Dla nich byłoby to robota na dosłownie 2-3 minuty. Zasypanie 
właśnie wykopanego dołu sypkim piaskiem, to jak w łomżyńskim mawiają - żadna fatyga.  

A więc pozostają Niemcy.  

Nie wykluczone, że sam Hauptsturmführer SS  Herman Schaper, jak przystało na 
dowodzącego operacją fachowca, przeprowadził inspekcję miejsca akcji pod względem 
wypełnienia  instrukcji SS-Obergruppenführera Heydricha o nie pozostawianiu śladów. 
Łatwo możemy sobie wyobrazić jego reakcję na widok nawet nie śladu, ale oczywistego 
dowodu niemieckiego sprawstwa. Sprowadzenie do zakopania grobu Polaków 
zniweczyło by jego cel. A zatem, jakkolwiek niechętnie, oprawcy zmuszeni byli 
osobiście zatrzeć świadectwo swej zbrodni. I to podwójnej.  

Opisane powyżej działania prowadzące do dyskretnej eliminacji najsilniejszych, 
potencjalnie zdolnych do oporu Żydów, to  etap pośredni albo przygotowawczy zbrodni 
docelowej.  

Równocześnie R. Ignatiew, konkluduje, iż niemiecka rola w Jedwabnem nie była 
współsprawstwem rozumianym jako wspólne z polskimi mieszkańcami dokonywanie 
zaplanowanej zbrodni na wszystkich etapach przestępczego planu.38 

I tu pan prokurator ma całkowitą rację. Niemiecki udział na tym etapie zbrodni 
rzeczywiście nie przybrał formy współsprawstwa  rozumianego jako wspólnego 
dokonywanie z polskimi mieszkańcami zaplanowanej zbrodni. Ten etap, a zwłaszcza 

                                                
37 R. Ignatiew, dz. cyt. s.172 
38 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 200 
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wymóg absolutnej dyskrecji wymagał profesjonalnego przygotowania. Dlatego Niemcy  
zrealizowali go całkowicie własnymi siłami i to tak, że żaden z polskich i żydowskich 
świadków nie miał pojęcia gdzie i jak zbrodni tej dokonano a odkrycie grobu numer 2 
było dla wszystkich całkowitą niespodzianką.   

Podpalenie stodoły – benzyna 

Stodoła stała wzdłuż ulicy Krasickiego prowadzącej z Jedwabnego w kierunku 
wschodnim. Po przeciwnej stronie ulicy jest żydowski cmentarz, zaraz za którym ulica 
się kończy. Dalej było i jest pole.  

Ofiary spalenia wraz z eskortą przybyły od strony Jedwabnego. Za nimi szła grupa około 
100 gapiów, wśród niech przyszli świadkowie. Po przybyciu na miejsce, ofiary 
wpędzono do stodoły wierzejami od strony cmentarza co musiało zająć kilka minut. 
Zgromadzeni jedwabianie obserwowali to od strony miasteczka (zachodniej). I to z 
pewnego, naturalnego w tej sytuacji oddalenia39, a także by pomyłkowo nie znaleźć się w 
stodole. Do tego momentu wszystkie relacje są zgodne. Rozbieżności zaczynają w 
opisach samego podpalenia a zwłaszcza co do roli benzyny, nafty bądź „łatwopalnego 
płynu”. 

W cytowanych przez prokuratora Ingnatiewa świadectwach, benzynę kontekście 
podpalenia wymieniono dokładnie 20 razy40, w  tym 15 niezależnych relacji stwierdza 
wprost, że płynem tym stodołę polano41. Pierwsza nasuwająca się wątpliwość wynika z 
faktu, że w ówczesnym Jedwabnem  benzynę znano głównie ze słyszenia, bądź z zapachu 
spalin. Równocześnie, dobrze znaną im naftę, cytowani w Postanowieniu świadkowie, 
wspomnieli w rzeczonym kontekście dwukrotnie 42, ropę raz 43 - we wszystkich trzech 
przypadkach jako alternatywę benzyny.  

Oto najbardziej opisowy przykład benzynowej wersji. 

Świadek H. P.:  

„Po zamknięciu stodoły, jakiś nierozpoznany przez świadka osobnik 
oblał budynek benzyną. Drugi przyłożył płonącą pochodnię do narożników 
stodoły. Rozległ się straszny krzyk zamkniętych ludzi. Budynek szybko stanął w 
ogniu.”44 

Opisane oblewanie budynku benzyną zaczęłoby się po zamknięciu wierzei. Ponieważ 
mogli jej dostarczyć wyłącznie Niemcy, byłaby ona w dwudziestolitrowym kanistrze45 
(Ryc. 5), którego konstrukcja nie pozwala chlusnąć płynem. Można go tylko powoli 
wylewać i to w dół. Obwód stodoły wynosił 50 m. 46 Polanie jej na wysokość co najmniej 
metra musiało by zająć kilka minut.  

                                                
39 R. Ignatiew, dz. cyt. s.68, 121 
40 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 26, 29, 68, 77, 85, 88, 90, 97, 98, 104, 104, 106, 114, 115, 121, 136, 142, 149, 151, 
158, 180 
41 Ignatiew, dz. cyt. s. 26, 29, 85, 88, 98, 104, 106, 114, 115, 121, 136, 142, 149, 151, 158, 180 
42 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 29, 90 
43 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 100 
44 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 85 
45 R. Ignatiew, dz. cyt. s.: 74, 97, 104 
46 http://www.geocities.ws/jedwabne/archiwa_odtajnione.htm 
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Wśród wprowadzonych ok. 350 osób, 100 - 150  to starcy i małe dzieci. Reszta, to wciąż 
fizycznie sprawni dorośli mężczyźni i kobiety. Na zewnątrz było słonecznie. Przez 
szpary w deskach dostałby się do środka płyn, natychmiast po woni rozpoznawalny jako 
łatwopalny. Równocześnie, przez te same szpary widać byłoby 40 -50 uzbrojonych w 
kije i noże „bezpośrednich sprawców” w tym jeden polewający benzyną a drugi stojący z 
zapalona pochodnią.  

Czyli jeden osiłek z kijem w ręku na pięcioro dorosłych mężczyzn i kobiet. I do tego 
żadnych Niemców. 

Nie zapominajmy, że przybijane od zewnątrz do belek sosnowe deski typowej chłopskiej 
stodoły to nie ściany murowanej dworskiej obory, stodoły czy domu. Do tego nie mówiąc 
o, z cieńszych desek zbijanych wierzejach, obliczonych na ochronę przed wiatrem i 
deszczem i śniegiem, ale niczym więcej. W tej sytuacji zamknięci już w pierwszej 
minucie zorientowały by się co im grozi i kopniakami by te deski zwłaszcza z wierzei 
wyłamali. W następne 2-3 minuty wszyscy byliby na zewnątrz gdzie po przerażonych 
„bezpośrednich sprawcach” nie byłoby śladu.  

Istnieje w tym względzie historyczny precedens. Dokładnie dwa lata później, w trakcie 
odwetowej zagłady Michniowa, w 5 stodołach Niemcy spalili 96  mężczyzn w wieku od 
16  do 63 lat. W czterech pierwszych najpierw ofiary przez otwarte wrota ostrzelano i 
obrzucono granatami a następnie budynki podpalono. W ostatniej, ich po prostu 
zamknięto a ci w natychmiast wyłamali wierzeje i wydostali się na zewnątrz.47 
Zakładając mniej więcej równy rozdział między 5 stodół, musiało to być 20 - 30 
mężczyzn. Zrobili to pomimo przygniatającej przewagi uzbrojonych po zęby żandarmów.  

W stodole Śleszyńskiego o podobnej konstrukcji, było co najmniej 200 sprawnych 
mężczyzn i kobiet. W tym kontekście, ich bierne oczekiwanie na podpalenie jest po 
prostu niewyobrażalne.   

Z wersją oblania ścian stodoły benzyną nie zgadza się jeszcze jeden istotny szczegół. 
Gdyby, ją rzeczywiście benzyną polewano, to naturalnie zaczęto by od strony 
Jedwabnego i tam by wylano najwięcej benzyny. Czynność tę, można by zacząć jeszcze 
w trakcie wpędzania ostatnich ofiar i zamykania wierzei. Również i podpalający nie 
biegałby z pochodnią  dookoła stodoły, ale zacząłby od krótkiej ściany zachodniej, tej ze 
strony Jedwabnego. I od tej ściany naturalnie zacząłby się pożar. A wtedy, zebrani 
wewnątrz ludzie odruchowo stłoczyliby się by po przeciwnej od Jedwabnego, czyli 
wschodniej, stronie stodoły. I tam by zginęli.  

W rzeczywistości, podpalenie przebiegło w dokładnie odwrotnym kierunku.  

R. Ingnatiew: 

„W sąsieku od strony Przestrzela T. B. widział dużo porozsypywanych kości. W 
sąsieku od strony Jedwabnego znajdowała się plątanina niespalonych ciał zabitych 
ludzi. Świadek ocenił, że mógł widzieć zwłoki 1600 ludzi.”48 

                                                
47   Longin Kaczanowski,  Zagłada Michniowa. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980, s. 65, 
72 
48 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 105 
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”Następnie świadka wraz z 20 innymi osobami, m.in. z L. D. skierowano w okolice 
żydowskiego cmentarza. W obrębie podmurówki spalonej stodoły, na miejscu zasieku od 
strony miasteczka do wysokości 1 - 1,5 metra leżały zwłoki pomordowanych.”49 

Świadectwa te potwierdza lokalizacja pochowania nadpalonych zwłok w grobie numer 1 
zaraz za południowo-zachodnim rogiem stodoły. Tak więc, skoro zgromadzane w stodole 
ofiary się wzajemnie tratowały w sąsieku od strony Jedwabnego, znaczy to, że ogień 
posuwał się z przeciwległego końca dając zgromadzonym wewnątrz czas na 
przemieszczenie się. Ten kierunek pożaru stoi w ewidentnej sprzeczności z naturalną 
logiką  spontanicznie-pogromowego charakteru zbrodniczych działań.  
 

Płonie stodoła - happening w Zawadzie 

W trakcie blisko trzyletniego dochodzenia i prawie 20 letniej dyskusji, poprzedzające 
podpalenie oblanie stodoły naftą bądź benzyną uznawano za ustalone. Pierwszym, który 
choć nie zamierzenie, ten aksjomat zakwestionował był Rafał Piotr Betlejewski, autor 
projektu Płonie Stodoła. 

R. Betlejewski, to polski artysta parateatralny50, który 11 lipca 2010 (w dzień po 69. 
rocznicy pogromu w Jedwabnem) podpalił we wsi Zawada starą stodołę specjalnie na ten 
cel przeniesioną poza obręb zabudowań. Artysta nazwał to zdarzenie akcją konfesyjną i 
ekspiacyjną i szczegółowo udokumentował.51 Przesłanie wydarzenia wyraził 
umieszczeniem w stodole kartek od osób, którym „ciążą nieżyczliwe myśli w stosunku 
do Żydów”. Finalnym akcentem tej ekspiacji miało być wejście artysty do stodoły na 
chwilę zanim stanie w ogniu. 

R. P. Betlejewski: 

„Około 20:35 rozpocząłem odczytywanie wszystkich nazwisk osób, które 
zamówiły karteczki do spalenia w stodole. Trwało to około 15 minut. Nazwisk 
było około 120. Karteczki podawane były z ręki do ręki w kierunku Izraelki Mayi 
Barak. (…) 

Około godziny 20:45 zabrałem karteczki i ruszyłem w stronę stodoły. Wszedłem do niej, 
rozrzuciłem wszystkie białe karteczki.  
 
Z przygotowanych baniaków oblałem stodołę od zewnątrz około 10cioma litrami 
benzyny.” 
 
By nadać podpaleniu przebieg zbliżony do oryginalnej tragedii, artysta polał przednią 
ścianę 10-cioma litrami benzyny. Kontynuując tę konwencję Betlejewski powinie wejść 
do stodoły przez drzwi od strony publiczności i wybiec po przeciwnej stronie co zajęłoby 
kilka sekund, po których asystent teatralnym gestem przyłożył by zapaloną pochodnię,  
do oblanych benzyną desek.  

                                                
49 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 110 
50 A także performer i copywriter https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Betlejewski 
51 http://www.tesknie.com/index.php?id=674 
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Taki scenariusz jednoznacznie zasugerował sam twórca w 
prawie dwuminutowym zwiastunie, nieruchomo stoją przez 
ponad minutę z zapalną pochodnią na tle stodoły (Ryc. 2)52. 

W międzyczasie jednak, twórca zrozumiał, (chyba, że 
pochodnia w zwiastunie była świadomą blagą), że gdyby 
postąpił zgodnie z powszechnie  przyjętą wersją przebiegu 
tragedii efekt był mizerny. 

Dlatego też, by uzyskać opisany przez świadków tragedii 
efekt gwałtownego wybuchu ognia, R. Betlejewski 
scenariusz  Hauptsturmführera SS  Hermana Schapera 
„artystycznie udoskonalił”  pokrywając klepisko i sąsieki  
(podłogę stodoły)  kilkudziesięciu centymetrową warstwą  
wysuszonego lekko rozrzuconego „puszystego” siana, o 

wyjątkowej, w pełni zamierzonej łatwopalności.  

Przypominam, że w Jedwabnem stodoła była pusta. Nie dość, że był to czas przed 
żniwami to jeszcze wg. świadka T.L., żandarmi nakazali ją uprzątnąć.53 Tak, czy inaczej, 
gdyby przy podpalaniu polanych benzyną ścian na klepisku zapaliły się jakieś resztki 
słomy, to i tak, zamknięci by płomień zadeptali. 

R.P. Betlejewski: 

Wróciłem do środka. Zamknąłem drzwi stodoły od środka. Podpaliłem jedną białą 
karteczkę i rzuciłem ją pod drzwi stodoły. Ogień buchnął natychmiast.  

Dla pewności podkreślam, że artysta nie rzucił karteczki na benzyną polane ściany a na 
napowietrzone siano na klepisku. 

 

Rycina 3. Stodoła w Zawadzie ok. 40 sec. po podpaleniu. 

                                                
52 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pNpT5OoVGdA 
53 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 69 

 

Rycina 2 
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R.P. Betlejewski: 

W 20 sekund w płomieniach stała cała konstrukcja i całe wnętrze.  

I tu się artysta myli. W ciągu pierwszych 20 sekund w płomieniach stanęło siano i  
pseudo-strzecha. Natomiast drewniana konstrukcją dopalała się przez kolejne, jak sam 
twierdzi,  25 minut. I to głównie po lewej stronie zasilanej przez płonące siano. Po prawej 
zaś , gdzie siana było wyraźnie mniej, konstrukcja paliła się stosunkowo niemrawo. 
Całość wydarzenia przedstawia wideo, z którego pochodzą zdjęcia.54 

 

 

Rycina 4. Stodoła w Zawadzie ok. 15 min. Po podpaleniu. 

Imponuje fakt, że R. Betlejewski zorientował się w czas, że podpalając oblane benzyną 
ściany, w żaden sposób opisywanego przez świadków wybuchu gwałtownego ognia nie 
osiągnie. Znacznie mniej imponujące jest, że mimo konfesyjnych założeń zdarzenia, 
pozorował prawdę wylewając na ściany 10 litrów tego płynu, lecz zamiast ściany 
podpalił specjalnie w tym celu zgromadzone siano. W efekcie, uzyskany efekt, choć 
widowiskowo spektakularny, był wyłącznie tanim, nastawionym na chwilowy efekt 
historycznym szalbierstwem. Jednocześnie, konieczność zniżenia się do tego poziomu, 
zwłaszcza w zadeklarowanym jako konfesyjno-ekspiacyjny kontekście, zainspirowała 
pytanie o jego przyczynę tej konieczności, i tym samym, zbliżyła nas do prawdy. 

Interesujący wkład wniósł w tym względzie znany mi osobiście, ś.p. inż. Iwo Cyprian 
Pogonowski z Backsburga w stanie Wirginia. Jako niestrudzony, choć nie konieczne 
skuteczny propagator sprawczej roli Niemców, ufundował on eksperyment 
pirotechniczny, z którego wynikało, że gwałtowne podpalenie drewnianych ścian stodoły 
Śleszyńskiego wymagało około 400 litrów benzyny. Mało tego, na swoje 400 litrów 
znalazł świadków: 55 

                                                
54 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=r21Jur404Lo 
55 (…) a nie jak faktycznie sie stalo - uzycia ok. 400 benzyny przywiezionej w tym celu przez Niemcow, 
ktorzy na oczach swiadkow sami polali i postawili w ogniu stodole Śleszyńskiego; 
http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=95;   
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„Stefan Boczkowski, Roman Chojnowski i pięciu innych świadków zeznało, że 
widzieli, jak Niemcy palili stodołę pełną Żydów. Niemiecka ciężarówka 
podjechała z żołnierzami niemieckimi i puszkami z benzyną. Część żołnierzy 
zeskoczyła, a pozostali podawali im puszki, których zawartość wylali na ściany i 
podpalili. Płomienie gwałtownie ogarnęły stodołę. Pirotechniczna analiza 
wskazuje, że Niemcy musieli użyć około 400 litrów benzyny na mniej więcej 100 
metrach kwadratowych ścian stodoły, żeby została natychmiast objęta 
płomieniami, które spowodowały śmierć ofiar (...).56.  

Rzecz w tym, że mieszkający od wojny poza Polską inż. Pogonowski swoich obliczeń 
dokonał na podstawie krytych dachówką z ognioodpornej papy lub blachą stodół 
amerykańskich. Rzeczywiście, w konstrukcji tych budynków jedynym palnym 
elementem są ściany z sosnowych desek, podczas gdy polskie strzechy zapalały się od 
iskier z komina.  Dlatego ich nie gaszono, chroniąc sąsiednie przez polewanie ich wodą. 

Pomijając niedorzeczność tak eksperymentu jak i twierdzenia, że ma ono odniesienie do 
Jedwabnego, cenną jest tu obserwacja o niemożliwości wywołania gwałtownego pożaru 
stodoły poprzez oblanie jej ścian 20 litrami benzyny z kanistra.  

Sugestie I.C Pogonowskiego, że polana benzyną ściana z sosnowych desek jako taka się 
łatwo nie zapali zweryfikowałam doświadczalnia.  Drugim celem eksperymentu było 
zmierzenie zasięgu płomienia na oblanej benzyną pionowej desce, co daje wyobrażenie o 
wysokości, do której musiano by w Jedwabnem polewać benzyną ściany, by na pewno 
zajęła się strzecha, bo bez tego, nie tyle pożar w ogóle, co pożar gwałtowny jest 
absolutnie wykluczony.  

Doświadczenie57 wykazało, że pionowa sosnowa deska oblana benzyną łatwo się nie 
zapali a najdalszy pionowy zasięg płomienia  wyniósł ok. 55 cm.  

By powyższe obserwację odnieść do Jedwabnego w dniach 27- 31 października 2019 r 
zmierzyłem wysokość 5 podlaskich stodół zbliżonych wymiarami podstawy do stodoły 
Śleszyńskiego. Odległości od ziemi do strzechy wahały się pomiędzy 320 cm jedna, trzy 
około 340, jedna 370 cm. 

 Fakt, że aż 15 relacji z Jedwabnego powtarza wersję o polewaniu 
stodoły benzyną, świadczy, że  miejscowa  ludność nie miała, co 
jest zrozumiałe, zielonego pojęcia ot tym jak skutecznie podpalić 
stodołę. Bezpośredni sprawcy nie mogli stanowić w tym 
względzie wyjątku. Jedynymi, którzy mieli tu bezpośrednie 
doświadczenie byli Niemcy z Einsatzgruppe B, którzy 3 dni 
wcześniej dokonali analogicznej zbrodni podpalając stodołę w 
Radziłowie.  

 
 

Rycina 5. 

                                                
56 http://blogmedia24.pl/node/46782 
57 Szczegółowy opis eksperymentu  w aneksie 
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Spłonka - fragment od odstrzelonego naboju sygnałowego kal.26 

 
Klucz do zrozumienia powyższych paradoksów zawiera następujący zapis na stronie 167 
Postanowienia: 

„W dniu 3 kwietnia 2001 r. oględzinom poddano obszar o długości około 122 
metrów i szerokości 13 metrów, obejmujący drogę polną i teren między nią, a 
kirkutem żydowskim. W tym dniu ujawniono i zabezpieczono 15 łusek karabinowych 
[...] oraz spłonkę z napisami w języku niemieckim.”58 

Po relacji co i gdzie znaleziono następuje szczegółowy opis kilkudziesięciu łusek z 
wyszczególnieniem powodów, dla których wykluczono je jako świadectwa użycia broni 
palnej w trakcie dokonywanej zbrodni.  

Z jednym wyjątkiem: 

- spłonka - fragment od odstrzelonego naboju sygnałowego kal.26;59 

To wszystko. Żadnego komentarza co do potencjalnej roli tego obiektu w tragedii. A 
przecież, jest to spłonka odstrzelonego naboju sygnalizacyjnego i to z napisami w języku 
niemieckim. Gdyby to było dno transzei znalezisko można by wytłumaczyć np. sygnałem 
do ataku czy odwrotu. Ale ta została znaleziona w bezpośrednim sąsiedztwie spalonej 
stodoły na idealnie płaskim pasie ziemi graniczącej z cmentarnym murem. A mimo to 
nikt się nie zastanowił kto, kiedy i po co ją odstrzelił.  
 
Któryś z „bezpośrednich wykonawców” mógł mieć schowany w oborze pistolet albo 
karabin obrzynek. A nawet - co trudno sobie wyobrazić - rakietnicę. Ale sowiecką, 
ostatecznie polską. Niemieckiej nigdy. Bo i skąd? A zatem ten nabój sygnalizacyjny 
musiał odstrzelić Niemiec. Tylko kiedy?  Dodajmy, że podpalanie strzech z rakietnicy 
było wtedy swoistą rutyną. 

Fortyfikacje Polskie 1918-1939 - Wizna: 

„Wtedy saperzy (niemieccy - aut), przy pomocy rakietnic sygnałowych, podpalili 
słomiane strzechy domów i zmusili Polaków do ich opuszczenia.”60 

Ostra Brama - przypomnienie: 

„Ostrzeliwanie stodoły amunicją zapalającą ze zbyt bliskiej odległości okazało się 
nieskuteczne, gdyż pociski zapalały się dopiero po przebiciu strzechy, po drugiej 
stronie budynku. Stodołę podpalił w końcu ,,Herod”, strzelając w nią na rozkaz 
„Satyra” z rakietnicy.”61 

                                                
58 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 167 
59 Tamże. s.174 
60 http://www.fortyfikacje.net/forum/printview.php?t=136&start=0 
61 https://blog-n-roll.pl/pl/ostra-brama-przypomnienie#.XJ0aSFVKjAU 



 25 

IPN; Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi [...]: 

„Po wyjściu na zewnątrz dowódcy, zastępca „Burego” podpalił dom strzelając z 
rakietnicy w strzechę.” 62 

W tym momencie należy przypomnieć, że wiodącą zasadą jedwabieńskiej zbrodni było 
jak najdłuższe utrzymanie ofiar w nieświadomości czekającego ich losu i pozbawienie 
możliwości ratunku w momencie gdy los ten stanie się oczywisty. Pierwszy etap, czyli 
utajnienie eliminacji najsilniejszych 40 -50 mężczyzn wyegzekwowano perfekcyjnie.  

Według tej samej zasady musiano też przeprowadzić drugi, dużo bardziej ryzykowny 
etap operacji. Trwające kilka minut polewanie benzyną ścian dało by ofiarom szanse 
zorientowania się w sytuacji, i podjęcia próby ratunku poprzez wywarzenie zbitych z 
cienkich desek wierzei. Zauważmy, że nawet jeśli ofiary zaczęłyby podejrzewać 
podpalenie, to oczekiwałby go od strony Jedwabnego gdzie zgromadził się tłum gapiów. 
Naturalnie na tym kierunku skupiła się uwaga obserwujących otocznie przez szpary. 
Gdyby tylko zauważono coś podejrzanego, reakcja byłaby natychmiastowa, z czego 
oprawcy zdawali sobie sprawę, i czego za wszelką cenę chcieli jej uniknąć. Dlatego 
podpalenia dokonano z przeciwnego do naturalnie oczekiwanego kierunku, tzn. nie od 
strony Jedwabnego a Przestrzel.  

Pojedynczy pocisk sygnalizacyjny wstrzelony natychmiast po zamknięciu wierzei w 
wysuszoną przez upał, wiatr i czas, palną jak strzelniczy proch strzechę, spowodował, że 
w ciągu kilkunastu sekund najpierw jej północno-wschodnia część a zaraz potem reszta 
stanęły w ogniu. Taki przebieg zbrodni nie dawał ofiarom żadnej możliwości na 
zorientowania w sytuacji nie mówiąc o jakimkolwiek grupowym działaniu, wymuszając 
jednocześnie odruchowe, niekontrolowane przemieszczanie się w kierunku przeciwnym 
od miejsca podpalenia, z ominięciem najsłabszego punktu budynku czyli wierzei.  

Świadkowie opisując gwałtowny wybuch ognia przypisują go benzynie co jest 
późniejszym wymysłem. Ogień też intensywności w przypadku pustej  stodoły mógł  
nastąpić wyłącznie po zajęciu się strzechy63, gdzie słoma leżała na więźbie dachowej  
zapewniającej swobodny dopływ powietrza.  

Na wszelaki wypadek przypominam, że ogień pobiera tlen od dołu. Właśnie dlatego 
wymyślono ruszty jak chociażby te na kominkowe na polana.  Płomienie rozgrzewają 
powietrze, które unosi się do góry zasysając jednocześnie od dołu świeże i potęgując tym 
samym intensywność ognia. Im bardziej łatwopalne paliwo tym gwałtowniej przebiega 
ten proces. W kategorii materiałów nie lotnych, w ścisłej czołówce jest tu słoma, 
zwłaszcza ta przez lata wiatrem i słońcem suszona i do tego podpalona w upalny lipcowy 
dzień. Stąd przysłowiowy słomiany ogień. 

W stodole zamknięto co najmniej 300 osób. Jej powierzchnia wynosiła 136 m2 (17x8) 
czyli około 2.2 osoby na metr kwadratowy. Było tam tłocznie ale nie na tyle by 
uniemożliwić wyłamanie kopniakami przybijanych z zewnątrz desek. Dlatego też, 
podpalenie musiało nastąpić natychmiast po domknięciu wrót. Następnie, błyskawicznie 

                                                
62 https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-
2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html#page 
63 R. Ignatiew, dz. cyt. s.68 
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rozprzestrzeniający się ogień płonącej strzechy natychmiast, wyssał ze stodoły i tak już 
zubożałe pod względem tlenu powietrze, którego wystarczyło na opisywany przez 
świadków pojedynczy przerażający krzyk. Po nim o żadnym świadomym działaniu nie 
mogło być mowy. Zaskoczone, przerażone i duszące się ofiary bezwiednie uciekały 
przed ogniem tratując się nawzajem. Właśnie o takie zachowanie oprawcom chodziło. 
Gwarantowała je natomiast nie więcej niż kilkusekundowa przerwa miedzy zamknięciem 
wierzei i podpaleniem nie ścian ale strzechy. Dlatego też, Niemcy nie mogli ryzykować 
powierzenia tego kluczowego aspektu całej operacji przypadkowym wiejskim osiłkom. 

Naturalnym jest też, że żaden ze świadków opisanego podpalenia nie zauważył. Na tle 
słonecznego nieba, przelot pocisku odpalonego po przeciwnym od świadków końcu 
stodoły nie był widoczny. Normalnie wystrzelony, zapalał się dopiero po kilkudziesięciu 
metrach lotu. W tym przypadku tkwił już w strzesze. Nietypowy odgłos odstrzału też nie 
zwrócił niczyjej uwagi.  

I tak oto jedwabieńska polowa Gasskammer jednorazowego użytku, okazała się 
narzędziem zbrodni nie tylko wyjątkowo skutecznym, ale także i dyskretnym w sensie 
bezpośredniego sprawstwa. 

Świadectwem uwiarygodniającym powyższy scenariusz są również współrzędne miejsca 
odnalezienia spłonki.  

"W toku oględzin wyznaczono stały punkt odniesienia – słup trakcji elektrycznej o 
oznaczeniu 11/84. Spłonka została znaleziona 46 metrów w prawo od tego słupa i 5 
metrów na południe od słupa w stronę drogi polnej."64 

 

 

Rycina 6. Szkic sytuacyjny wydarzeń z 10 lipca 1941 wobec obecnej topografii miejsca.  
 

Przypominam, że miejsce znalezienia spłonki nie jest równoznaczne z miejscem jej 
odpalenia. Po wystrzale, łuska była ręcznie usuwana z komory nabojowej i tym samym 
mogła być odrzucona do tyłu albo w bok, natychmiast po odstrzeleniu bądź po przejściu 

                                                
64 Prokurator  Tomasz  Jankowski, IPN Gdańsk, email; 19.06.2109  
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kilku czy nawet kilkunastu kroków. Łuskę znaleziono około 20 metrów na północy 
wschód od północno-wschodniego rogu stodoły. 

Miejsce to, zlokalizowane po tej samej stronie stodoły co zgromadzeni gapie, może 
budzić wątpliwości w sensie maskowanie niemieckich śladów. Odpalenie rakiety od 
strony przeciwnej, wydawało by się być bardziej dyskretne. 

Otóż, niekoniecznie.  Po przeciwnej stronie, w szczerym polu, strzelający byłby sam i 
tym samym zawracałby uwagę. Nie dość, że łatwo zauważalny, to jeszcze nie mógłby 
obserwować przebiegu akcji, którą jeśli nie dowodził to odegrał kluczową rolę. 
Natomiast miejsce znalezienia spłonki było do tej roli absolutnie idealne. Strzelający stał 
w stosunku do świadków o kilkadziesiąt metrów w boku. Początkowo odgradzał go od 
nich znikający w stodole tłum ofiar, eskorta i otwarte wierzeje, a w momencie odstrzału 
kilkudzisiecioosobowa odwrócona tyłem eskorta. Uwaga wszystkich był skupiona na 
drzwiach stodoły,  przez które wprowadzano ofiary. Oprawca tu miał idealny przegląd 
sytuacji, pozwalający na wybór momentu odpalenia pocisku. A ten, jak już wspomniałem, 
musiał nastąpić w momencie zamknięcia wierzei, idealnie widocznych z wybranego 
miejsca. 
 

 

Rycina 7. Podpalenie, śmierć i pochówek wobec obecnej topografii miejsca. 
 

Powyższą hipotezę potwierdza lokalizacja grobu spalonych. Znajduje się dokładnie po 
przekątnej od  miejsca znalezienia spłonki. Na osi tej (Ryc. 7, strzałka) znajduje się 
północno-wschodni fragment strzechy,  którą podpaliłby pocisk sygnalizacyjny i dół 
grobu wykopano możliwie najbliżej spiętrzonych stopionych zwłok, tak by można było 
doń je spychać, co uczyniono.65 Oznaczało by to, że ofiary spiętrzyły się  nie tyle w 
sąsieku od strony  Jedwabnego ale w jego południowo-zachodniej części. Czyli dokładnie 
po przekątnej od miejsca, w którym utkwił pocisk świetlny i od którego zaczął się pożar. 

 

 

                                                
65 Andrzej Kaczyński, Rozmowa z archeologiem Andrzejem Kolą, który kierował pracami 
ekshumacyjnymi w Jedwabnem (Rzeczpospolita); 
https://www.geocities.ws/jedwabne/rozmowa_z_prof_kola.htm 
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Zagadka łatwopalnego płynu   

R. Ignatiew:  

„Po zamknięciu budynek został oblany prawdopodobnie naftą pochodzącą z 
poradzieckiego magazynu.”66    

Tak więc przyjmując oblanie stodoły przed podpaleniem „łatwopalnym płynem” za 
pewnik, to pomimo stosunku cytowanych świadectw 10:1 na korzyść benzyny, R. 
Ignatiew  sugeruje użycie nafty, dalej tezy tej nie uzasadniając. Nie wykluczone, że 
rodzaj paliwa uważał za sprawę drugorzędną. Nie wiadomo też, czy  prokurator zdawał 
sobie sprawę, że przeciwnicy wersji o polskiej odpowiedzialności za zbrodnię, właśnie 
użycie, niedostępnej w Jedwabnem benzyny przytaczają jako argument rozstrzygający o  
sprawczej roli Niemców.67   

Argumentacja ta wskazuje, że gdyby 10 lipca użyto benzyny to musieliby ją dostarczyć 
Niemcy, co zresztą sugeruje jeden ze świadków.68  Jest to o tyle logiczne, że posowiecką, 
na wsi bezużyteczną benzynę, natychmiast przejąłby na swoje potrzeby Wehrmacht. 
Nafta natomiast, to produkt pierwszej potrzeby w niezelektryfikowanej okolicy, 
naturalnie znajdowała się i pozostała w „poradzieckim  magazynie”.   

W magazynie tym za Sowietów pracował Antoni Niebrzydowski. Miał on do niego klucz 
i po nadejściu Niemców, pozostał zań odpowiedzialny wobec żandarma Karola 
Bardona.69 To właśnie Bardon polecił Niebrzydowskiemu 10 lipca wydanie 8 litrów 
nafty,70 co wydający potwierdził w swoich zeznaniach.71 Według niego odbiorcami 
paliwa byli jego bratanek, Niebrzydowski Jerzy i Kalinowski Eugeniusz. Żaden z nich 
nie był przesłuchiwany w żadnym z powojennych śledztw.  Już w czasie pierwszego, w 
styczniu 1949 roku, pierwszy miał wg. stryja uciec „na stronę angielską”, drugi nie żył.72 

Powyższą wersję wydania nafty, potwierdził w śledztwie IPN świadek T. B.  zeznając, że 
w krytycznym dniu widział znanego mu Niebrzydowskiego wraz z drugim mężczyzną, 
którego nazwiska świadek nie pamiętał, jak nadeszli od strony Wizny gdzie był magazyn . 
Nieśli kanistry za benzyną  (sic.) mówiąc, że posłuży ona do spalenia w stodole Żydów. 
Obie te osoby były według świadka po wojnie sądzone za udział w zbrodni. 73  
Nieścisłość, co do późniejszego losu Niebrzydowskigo wynika najprawdopodobniej ze 
zbieżności nazwisk bratanka i skazanego stryja, którą to zbieżność świadek przeniósł 
towarzyszącą bratankowi osobę. 

Unikalne światło co do wykorzystania nafty rzuca zeznanie Kazimierza Laudańskiego 
złożone w trakcie śledztwa IPN. Zmarły w 2006 r. , miał w 1941 r.  24 lata74. Po 
ukończeniu łomżyńskiego gimnazjum, już żonaty mieszkał w Porębie nad Bugiem gdzie 
                                                
66 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 199 
67 https://www.salon24.pl/u/zoominto/727824,pogonowski-jedwabne-analiza-naukowa-2 
68 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 136 
69 IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 577, 696 
70 Tamże. 
71 IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 577, 450 
72  
73 Świadek T. B. twierdzi widział dwóch mężczyz,n w tym Niebrzydowskigo,  z kanistrami udających się w 
kierunku stodoły przed jej podpaleniem; R. Ignatiew, dz. cyt. s. 104 
74 https://www.findagrave.com/memorial/164704655/kazimierz-laudanski 
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pracował jako pisarz gminny.75  Pochodził z Jedwabnego gdzie przybył 
najprawdopodobniej 13 lipca.76 Na jego zeznanie złożone IPN-owi składają się 
informacje uzyskane od innych nie wymienionych z nazwiska osób. Wiarygodności 
dodaje mu fakt, że dwóch młodszych braci, Jerzy i Zygmunt zostało oskarżonych i 
skazanych w 1949 r. za udział w tragedii.  Ojca Czesława też oskarżono ale został 
uniewinniony. Świadek, utrzymywał, że wszyscy trzej byli niewinni. Tak jak zakres 
działań młodszych Laudańskich w wydarzeniach 10 lipca wykracza poza ramy tego 
wywodu, fakt ich przynajmniej biernego udziału w tragedii można uznać za ustalony.77 
Dodajmy, że Kazimierz posiadał przedwojenne średnie wykształcenie, co pomogło mu 
nadać swej relacji wyjątkową spójność i wiarygodność poświadczoną między innymi 
prawdziwością  szczegółu dotyczącego losów córki kupca Ibrama.78  

K. Laudański: 

„Na polecenie niemieckie Antoni Niebrzydowski z magazynu materiałów pędnych 
wydał jednemu z wyrostków bańkę z naftą lub benzyną. (...) 

Po zamknięciu (stodoły – aut.), zawartość metalowej bańki wylano na strzechę 
stodoły. Po podpaleniu, ludzie wewnątrz jęknęli dwa razy.” 79 

Normalnie, wysuszona wiatrem i słońcem słomiana strzecha, nie wymaga żadnego płynu 
by stanąć w ogniu. Ale tu sytuacja była wyjątkowa i wymagała bowiem absolutnej 
niezawodności. Z tym, że nie chodziłoby tu zlanie całego dachu ale fragmentu, w który 
miał trafić pocisk sygnałowy. Polanie to wyjaśnia zaobserwowaną przez świadków 
wyjątkową gwałtowność ognia80 mogącego pochodzić wyłącznie z płonącej strzechy, 
której zajęcie się w pierwszej kolejności potwierdza niezależnie świadek T. L..81 
Natomiast świadek H. I.-B. zauważyła że:   

„Dach stodoły wyglądał jakby był mokry. Świadek wyczuwała zapach benzyny, 
czy smoły. 82. 

Zważywszy operacyjną precyzję całej akcji, polanie wyznaczonej części strzechy, 
właśnie naftą, miało w tych okolicznościach idealny sens, ale wyłącznie pod warunkiem 
dokonania zawczasu tego czasochłonnego procederu. Sprzyjała mała lotność nafty. W 
odróżnieniu od lotnej benzyny, która w upalny lipcowy dzień by się szybko parowała, 
nafta, zwłaszcza przy północnej ekspozycji pozostałaby w strzesze co najmniej pół 
godziny.   

Przypomnijmy, że nafty było sporo bo 8 litrów. A zatem polanie dostatecznej do trafienia 
z rakietnicy powierzchni strzechy wymagało co najmniej dwukrotnego wdrapywania się 
na przestawianą drabinę co nie uszłoby uwagi większości świadków. Dlatego musiało się 
to odbyć przed przybyciem ofiar.  

                                                
75 http://www.mysl-polska.pl/990 
76 Świadek H. K. twierdzi, że na kilka dni przed wydarzeniami,  K. Laudański przyprowadził ją jako 
dziecko z Poręby nad Bugiem, gdzie obje, niezależnie od siebie mieszkali. R. Ignatiew, dz. cyt. s. 88. 
77 R. Ignatiew, dz. cyt. s.91 
78 Tamże. 
79 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 90 
80 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 68, 100, 102. 
81 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 68 
82 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 77 
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To, kto polał strzechę naftą jest kwestią drugorzędną. Możliwym jest, że dla zachowania 
tajemnicy któryś z Niemców zaryzykował takie akrobacje. Mógł to być również któryś z 
odbiorców nafty określonych przez K. Laudańskiego jako „wyrostki” co wskazuje na 
nastolatków, którymi mogli być bratanek 40 letniego Antoniego Niebrzydowskiego, 
Jerzy i Eugeniusz Kalinowski. Tak czy inaczej, jeśli nawet był to jeden z nich czy nawet 
obaj, to nie była to ich inicjatywa lecz wykonanie rozkazu uzbrojonych żandarmów, z 
którymi raczej nie dyskutowano. 

I tak, jak fizyczna sprawność i czyniła z nich idealnych kandydatów do polania strzechy, 
to do podpalenia już się zdecydowanie nie nadawali. Nie dość, że musiało ono nastąpić w 
dokładnie wybranym momencie, to zbliżając się z pochodnią do stodoły i zwłaszcza 
wdrapując się z nią na drabinę podpalacz byłby widoczny, i zapamiętany. A tak się nie 
stało. 

Krzysztof Persak, podsumowując akta procesu z 1949 r. wymienia J. Niebrzydowskiego i 
E. Kalinowskiego, jako często wskazywanych przez świadków współwinnych zbrodni.  
Autor przypisuje to po części ich wówczas nieosiągalności. Ale nie tylko. Dodaje też że 
byli tymi „co mieli przy użyciu nafty podpalić stodołę”.83 Analizując te same źródła 
znalazłem tylko jedno takie wskazanie, wyłącznie Jerzego jako tego, który „podpalał 
stodołę”. I to w anonimowym donosie84. To wszystko.  

Skąpość wiarygodnych informacji co do aktu podpalenia wskazuje, że ktokolwiek naftę 
na ten dach lał, się tym potem nie chwalił. Inaczej nie zmyślano by wersji o ścianach 
polewanych benzyną, narożnikach podpalanych pochodnią85, czy czterech 20 litrowych 
ustawionych przy rogach stodoły86. Jeśli polewał Niebrzydowski, to choć nie miał 
wyboru, wolał nie  ryzykować ewentualnych prawnych konsekwencji swego czynu. W 
trakcie powojennego śledztwa ustalono, że „ukrywa się w nieznanej miejscowości”87.  I 
tak pozostało. 

Jeśli chodzi o podpalenie jako takie, rozbieżności, w zeznaniach świadków, nierzadko 
krańcowe, biorą się stąd, że jeśli nie tego samego, to już następnego dnia, mord stał się 
przez lata wielokrotnie omawianym wydarzeniem, kiedy to dodawano zasłyszane coraz 
to nowe szczegóły. W ten sposób tworzyły się liczne narracje, gdzie fakty, ewidentne 
wymysły88 (w tym dziecięce) i rodzące się w rozbudzonej tragedią wyobraźni domysły 
zlewały się w jedną całość. Jeśli chodzi o benzyną to jest to szczególnie zrozumiałe, jako 
że niosący naftę z magazynu ulokowanego przy drodze na Wiznę, musieli, i to w środku 
pogodnego letniego dnia, przejść przez całe miasteczko. Fakt, że baniek tych nie 
ukrywali, w kontekście późniejszej tragedii wyjaśnia powstanie benzynowego mitu.  

                                                
83  IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 419 
84 IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 523 
85 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 85 
86 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 77 
87 IPN, Wokół Jedwabnego, Dokumenty, Warszawa 2002, s. 542 
88 Np. naoczny świadek, wówczas 8-letnia Heronima Wilczewska twierdzi że zapędzonym Żydom do 
stodoły przez SS i Gestapo kazano wchodzić i układać się warstwami na sobie z powodu braku miejsca. 
Potem Niemcy wrzucali małe żydowskie dzieci. Nie było w tym żadnego udziału Polaków. Następnie, 
Niemcy oblali stodołę benzyną i podpalili ją z miotaczy ognia. Mimo to wielu miało przeżyć i umrzeć w 
popiołach stodoły z głodu.  https://wprawo.pl/2019/07/10/mordowali-niemcy-poruszajaca-relacja-
naocznego-swiadka-pogromu-jedwabnem/ 
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Złamany szyfr 

Powyższą hipotezę rozstrzygająco obaliłoby świadectwo wykazujące, że nabój 
sygnalizacyjny odstrzelony został w 23 stycznia 1945 r. kiedy to w okolicy tej miały 
miejsce walki pomiędzy broniąca tego odcinaka 4 Armią Wehrmachtu i nacierającymi 
wojskami 2 Frontu Białoruskiego. Możliwości tę jednak wykluczają ujawnione wyniku 
badań optycznych oznaczenie spłonki : „H. Utendoerffer 4 Nurnberg 4”89.  

Dr Lorenz Scheit, autor monumentalnego: German Flare Pistols and Signal 
Ammunition90 nie zna przypadku naboju tak oznakowanego, który byłby 
wyprodukowany po193591 roku, co wyklucza jego odstrzelenie przez wojska frontowe, 
które w międzyczasie przebyły szlak bojowy do Moskwy i z powrotem.  

Gwarantowana przez producenta trwałość tego rodzaju naboi wynosiła 4 lata92. Tak więc, 
10 lipca był on przedatowany, co jednak nie zmniejszało jego użyteczności w tyłowej 
jednostce paramilitarnej typu Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg, gdzie swoich 
działań pociskami świetlnymi raczej nie sygnalizowano. Tak miało być i tym razem. 
Dopiero po latach okazało się, że wbrew zamierzeniom odpalającego, sygnał, i to 
jednoznaczny, został jednak wysłany. I choć był on kryptologicznym majstersztykiem, 
fakt, że z osiemdziesięcioletnim opóźnieniem, to w końcu udało nam się go rozszyfrować.  

 
Współsprawstwo – etap ostateczny 

W trakcie dochodzenia IPN jeden że świadków słyszał jak: 

„(…) ludzie mówili, że Żydzi zostali spaleni przez Niemców w stodole, którą 
oblano benzyną. Osoby te dodawały, że Żydzi byli głupi, ponieważ pozwolili się 
zaprowadzić do stodoły.” 

Cytat ten przytaczam, ze względu na drugie zdanie. Nie zamierzam tu komentować 
etnicznych uproszczeń ale posądzenie Żydów o zbiorową głupotę jest raczej 
nieoczekiwanie.  

Rzeczywiście, ponad 300 Żydów świadomie pozwalających zapędzić się do stodoły na 
spalanie przez 40 uzbrojonych w kije Polaków, wskazywałoby by na rodzaj zbiorowego  
otępienia bądź krańcowej rezygnacji, do których, w tym momencie było powodów. 
Rozbiegnięcie się po okolicy byłoby jedyną naturalną rekcją, nawet pod nieobecność 
najsilniejszych, których losu podążający do stodoły nie znali. Chyba, że eskortowali ich 
uzbrojeni w broń palną Niemcy.  

W przypadku wyłącznie polskiej eskorty musiano użyć wyjątkowo perfidnego pretekstu 
dla zakamuflowania rzeczywistego celu akcji, co idealnie wpasowuje się w dopracowany 

                                                
89 Prokurator  Tomasz  Jankowski, IPN Gdańsk, email; 19.06.2109 
90 Brad Simpson Publishing (2012); ISBN 10: 0972781560 ISBN 13: 9780972781565; 
https://www.scribd.com/document/179992363/New-Specialist-book-German-Flare-Pistols-and-Signal-
Ammunition-by-L-Scheit-1-pdf 
91 Korespondencja prywatna; 23.06.19: “None of all known specimens after 1935 had an Uttendoerffer 
headstamp." 
92 Była to liczba wyłącznie umowna. Oto przykład odpalania w 2016 roku, 35 letnich zabytkowych rakiet 
sygnałowych o analogicznej jak przedwojenne konstrukcji, czechosłowacko-socjalistycznej produkcji.  
https://www.youtube.com/watch?v=YOVCEix2Zs0 
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w jej starannie opracowany plan, którego wiodącą zasadą było trzymanie ofiar do końca 
w nieświadomości. Cytowany już nocleg przed marszem do getta93 jest o tyle 
niewiarygodny, że byłoby to przesiedlenie, kiedy to naturalnie pozwalano zabrać co 
najmniej podstawowe rzeczy osobistego użytku. Łyżki stołowe tego warunku nie 
spełniają. Prawdopodobne jest zatem, że pojedyncze akty przemocy ze strony polskich 
szumowin przy spędzaniu Żydów na rynek i ich pobytu tamże, były celowo 
zainspirowane by posłużyć za pretekst zaprowadzenia ich do stodoły w celu ochrony 
przed rzekomo przygotowywanym nocnym pogromem.  

Tak czy inaczej, jakakolwiek, nawet odległa sugestia śmierci w płomieniach w 
kontekście uzbrojonej wyłącznie w kije, stosunkowo nielicznej miejscowej eskorty 
groziła niekontrolowaną reakcją. Nie ma więc wątpliwości, że ofiary nie zdawał sobie 
sprawy z rzeczywistego celu tej akcji. Uświadomiła im to dopiero wybuchając 
gwałtownym ogniem strzecha, podpalona niemieckim pociskiem sygnałowym.  

Nie sądzę, by ostateczny cel znali eskortujący Polacy. Bo i skąd. Informując ich, panowie 
z  Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg nic by nie zyskali, a naturalne wśród 
cywilów gadulstwo, nie mówiąc o zwykłej ludzkiej litości mogłoby zniweczyć misterny 
plan.  

I tak oto po raz po raz trzeci i ostatni, okazuje się, że prokurator Ignatiew miał rację. Fakt, 
że znowu à rebours  - ale zawsze.  

Rzeczywiście „Niemiecka inspiracja do dokonania zbrodni nie przybrała bowiem formy 
współsprawstwa „ ale sprawstwa, nie tylko wyłącznego ale  i „na wszystkich etapach 
przestępczego planu.”   

Grupowa rola „polskich mieszkańców” na wszystkich trzech etapach była co najwyżej 
pomocnicza, a w przypadku „40-stu najsilniejszych”, ratująca życie co najmniej kilku 
jeśli nie kilkunastu poprzez umożliwienie ucieczek (patrz: Brakujące ofiary). Natomiast 
niezaprzeczalne akty przemocy to indywidualne wybryki lokalnych degeneratów.  
Przemoc ta, ze wszech miar karygodna, wciąż jednak wynikała z niemieckiej inspiracji i 
przyzwolenia.  Ponadto, choć bezwzględnie tragiczna w skutkach, w skali całości była 
przestępstwem drugorzędnym, zawdzięczającym historyczne wyeksponowanie 
niewyobrażalnej potworności zbrodni docelowej wyłącznie niemieckiego sprawstwa. 

 
 

Post Scriptum 

 
Powyższa analiza nie odpowiada na pytanie, do czego ten pozór spontanicznego 
ludowego pogromu i w ogóle cały ten piekielny spektakl był wtedy Niemcom potrzebny?  

Przecież ci Żydzi byli już skazani. W połowie lipca sformowano łomżyński Judenrat a 12 
sierpnia otwarło swe bramy łomżyńskie getto, w zasięgu którego było Jedwabne.94  

                                                
93 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 68 
94 https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81om%C5%BCa_Ghetto 
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Najbardziej prawdopodobnym celem wydaje się inspiracja do dalszych tego rodzaju 
poczynań. Jeśli tak, to mimo wręcz perfekcyjnego wyegzekwowania Jedwabnego - 
trzeciej stodoły95 nie było. Czyżby entuzjazm „bezpośrednich wykonawców” był 
znacznie mniej inspirujący niż oczekiwano? Albo gorzej - zaobserwowano objawy 
sympatii do ofiar i antypatii do oprawców? Tak czy inaczej zrezygnowano nie tylko z 
dalszej eskalacji ale nawet powtórzenia tego modelu operacyjnego. 

A może główny cel był „wychowawczy”. Zdjęcia i czy ewentualne ujęcia filmowe 
zmontowane na użytek wewnętrzny miałyby stępić Niemiecką wrażliwości i spotęgować 
antysemityzm przez pokazanie, że nie są w tych odczuciach odosobnieni.  

Możliwość tę uprawdopodabnia opisanie przez polskich świadków fotografowanie i 
filmowane jedwabieńskiej tragedii. Niezależnie potwierdza ją uznany przez IPN za 
wiarygodnego, świadek Awigor Kochaw. Twierdził on, że kiedy w 1944 roku znalazł się 
wraz z dwoma polskimi kolegami w okolicach Jedwabnego, jeden z nich opowiadał, że w 
1941 roku oglądał niemiecką kronikę filmową ukazującą spalenie ludności żydowskiej w 
Jedwabnem z napisem „Gniew narodu polskiego przeciwko Żydom i komunistom.96 

Nie byłby to przypadek odosobniony. Dziesięć miesięcy później, (27.04.1942) Goebbels 
odnotował:  

Himmler przeprowadza obecnie wielkie przesiedlenia Żydów z niemieckich miast 
do wschodnich gett. Poleciłem, aby filmować to w dużym zakresie. Tego będziemy 
pilnie potrzebować do późniejszego wychowania naszego narodu. [...].97 

Z inspiracji Goebbelsa czy też spontanicznie, Niemcy uwielbiali fotograficznie 
uwieczniać swoje wyczyny, o czym świadczą dostępnie na YouTube niemieckie relacje 
filmowo fotograficzne z pogromów w Złoczowie98 i Lwowie99.  

Potencjalnym politycznym aspektem wariantu filmowego, mogła być nadzieja na 
pokazanie Churchillowi, uważanemu przez Goebbelsa za „żydowskiego pachołka”, że 
wojna wypowiedziana w obronie zwierzęco antysemickiej Polski nie ma sensu, w 
odróżnieniu od separatystycznego pokoju z Niemcami, o którym marzył Hitler. 

Jednakże, rozważając tragedię Jedwabnego jakby nie zauważono, że było jedynym z 16 
wymienionych przez Polin.pl przykładem perfekcyjnego zrealizowania dyrektywy z 29 
czerwca 1941 roku, zwłaszcza jej najtrudniejszego aspektu o nie pozostawieniu 
niemieckich śladów.  

Jeśli prawdą jest domniemanie, że bezpośrednim oczekiwaniem wobec Jedwabnego było 
podsycenie nienawiści Polaków do Żydów i ewentualnie zaskarbienie Niemcom polskiej 
życzliwości, to nic z tego nie wyszło. Natomiast ponadczasowy skutek Jedwabnego 
okazał się dokładnie odwrotny. Zabraniając pozostawienia, śladów Heydrich, 
wkomponował swoich podwładnych w zamazane tło zbrodni ustawiając na pierwszym 

                                                
95 Studium Andrzeja Żbikowskiego  "Pogromy i mordy ludności żydowskiej w  Łomżyńskim i na 
Białostocczyźnie latem 1941[...] uwzględniające wydarzenia w 22 miejscowościach (bez Jedwabnego) 
potwierdza tę hipotezę.  A. Żbikowski, Wokół Jedwabnego, Studia, IPN, 2002, s.159-273 
96 R. Ignatiew, dz. cyt. s. 83 
97 Joseph Goebbels, Dzienniki, Tom 2: 1939-1943, Świat Książki  
98 https://www.youtube.com/watch?v=ppLbu3hcFPI   
99 https://www.youtube.com/watch?v=KS7CxfWLWIs  
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planie polskich współsprawców. W rezultacie należna Niemcom część żydowskiej 
niechęci przypada kolejnym pokoleniom ich byłych polskich sąsiadów.  

Takich rezultatów swoich wytycznych, ich autor SS-Obergruppenführer Reinhard T. 
Heydrich, nie mógł sobie w żaden sposób wymarzyć. Jest to jego ostateczny pośmiertny 
triumf. 

Tak więc, czy nam się to podoba czy nie, wszyscy, mniej czy 
bardziej zaangażowani w spór o Jedwabne jesteśmy ofiarami 
SS-Obergruppenführera. Dlatego, zanim rzucimy  

kolejne kamienie na przeciwne strony jedwabieńskiego szańca, 
popatrzmy mu w oczy i wyobraźmy sobie jego obecną 
satysfakcję podkreśloną przez zęby cedzonym:  

- Untermenschen! 
I krótki szyderczy śmiech. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aneks 
 
 
Palność pionowej sosnowej deski polanej benzyną;  opis doświadczenia. 

 

Klimat Fall Creek, Wisconsin jest zbliżony do polskiego. W idealnie bezwietrzny dzień 
(9.10. 2019) wczesnym popołudniem ustawiłem pionowo osiemnastoletnią sosnową 
deskę do tego czasu przechowywaną pod dachem. Wymiary deski w centymetrach: 2.5 x 
14 x 243. Następnie, przy jej lewej krawędzi na wysokości 100, 150 i 200 cm 
przymocowałem zszywaczem tapicerskim znaczniki z pomarańczowego plastiku.  

Po przykryciu kawałkiem tektury powierzchni bezpośrednio powyżej 100 cm,  dolną 
cześć tej powierzchni deskę oblałem benzyną co wyróżniło ją ciemnym przebarwieniem.  
(Ryc. 6, A) 

Benzynę podpaliłem na wysokości ok. 50 cm. Nagranie do obejrzenia pod adresem:  
https://www.youtube.com/watch?v=PL6deK2jqNw&feature=youtu.be    

albo przez wpisanie do poszukiwarki YouTube: Test z benzyną 001 
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Rycina 6. Eksperyment w Fall Creek.  

Wyniki. 

Analiza w Pinnacle Studio Plus nagranego wideo wykazała: 

- Płomień osiągnął pełne natężenie ok. 00:01,4 sekundy i płoną tak w przez 
następne 3, (do 00:04,4 sec) (Ryc. 6, B) po czym się stopniowo zmniejszał gasnąc 
w 00:16,01 sec ©  

- W czasie maksymalnego natężenia ognia wysokość płomienia wahała się 
pomiędzy 25 a 50 cm licząc od górnej granicy polania benzyną. Tylko raz, w 
00:01,5 sec sięgnął on na ok. 55 cm. przez nie więcej niż 0,1 sec. 

- Plastikowy znacznik na wysokości 100 uległ znacznemu zniekształceniu 
termicznemu natomiast na wysokości 150 cm pozostał nienaruszony (Ryc. 6, C). 
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