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PROCES  W  NORYMBERDZE – KWESTIA UDZIA U POLSKI W AKCIE S DZENIA

ÓWNYCH ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH

Analizuj c skutki II wojny wiatowej, a dok adniej proces w Norymberdze,
zastanawiamy si  dlaczego za sto em s dziowskim nie zasiad aden przedstawiciel kraju,
który jako pierwszy zosta  napadni ty przez III Rzesz  i poniós  tak ogromne straty
ludno ciowe, materialne i terytorialne. Ma o tego, nie wszyscy wiedz , e Polacy byli obecni
na sali s dowej w Norymberdze. Co tam robili? Jak dzia ali? Jaki mieli wk ad w to ogromne
przedsi wzi cie? Ten artyku  odpowie na te pytania i zape ni pustk  informacyjn
z podr czników szkolnych.

Proces g ównych zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze trwa  od 20 listopada
1945 roku do 1 pa dziernika 1946 roku i by  wydarzeniem na skal  mi dzynarodow . Na
bie co przedstawiany w prasie i radiu. ród em do tej pracy by y dwie polskie gazety –
dzienniki –„Gazeta Ludowa” b ca organem prasowym PSL i „Dziennik Ludowy” na
us ugach prokomunistycznej partii SL. Obie gazety stara y si  przedstawi  mo liwie
najwi cej aspektów tego wydarzenia. W artyku ach znajdowa y si  najró niejsze tre ci:
przebieg przes ucha  poszczególnych oskar onych, dzia alno  s dziów i prokuratorów,
przedstawiano sylwetki oskar onych, informowano o tym, jak zachowuj  si  oskar eni poza
sal  rozpraw, co dzieje si  na sali oprócz przes ucha , jak wygl da sala, jakie nowinki
techniczne zastosowano w tym przedsi wzi ciu oraz wiele innych.

Dla zrozumienia trudno ci Polski z udzia em w procesie nale y wspomnie  o tzw.
umowie londy skiej z 8 sierpnia 1945 r. podpisanej przez Stany Zjednoczone, Wielk
Brytani , Francj  i ZSRR, która powo ywa a do ycia Mi dzynarodowy Trybuna  Wojskowy.
Co wa ne, umowa ta nie przewidywa a bezpo redniego udzia u innych pa stw alianckich
w procesie g ównych przest pców wojennych, nie wyklucza a jednak pomocniczej roli innych
zainteresowanych krajów.

Porozumienie to zosta o ocenione nieprzychylnie, zw aszcza przez kraje, które tak jak
Polska znalaz y si  pod okupacj  hitlerowsk  i dotkliwie odczu y skutki d ugiej wojny. Po
podpisaniu tej umowy Polska próbowa a interweniowa  u czterech mocarstw, by uzyska  ich
zgod  na mo liwie wyra ny udzia  w s dzeniu zbrodniarzy, lecz te starania spotka y si
z odmow .

Jednak przy du ym nak adzie si , bez personelu pomocniczego, ze szczup ymi
rodkami uda o si  wyjecha  do Norymbergi prawnikom Stefanowi Kurowskiemu,

Tadeuszowi Cyprianowi, Stanis awowi Piotrowskiemu i Jerzemu Sawickiemu. Znakomicie
poradzili sobie w tych trudnych warunkach dzi ki przygotowaniu prawniczemu oraz bardzo
dobrej znajomo ci j zyków potrzebnych w Norymberdze: angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i rosyjskiego.

Pierwsz  informacj  o pracy polskiej delegacji zamie ci a „Gazeta Ludowa”, o tre ci
nast puj cej: „Polska delegacja prawnicza bra a czynny udzia  przy uzupe nianiu ledztwa,
co wp yn o na znaczne rozszerzenie aktu oskar enia. Delegacja otrzymuje protokó y
wszystkich posiedze  Trybuna u. W sprawach dotycz cych zbrodni wojennych, pope nionych
w Polsce, udziela ona Trybuna owi opinii. Delegacja polska otrzyma a równie  dost p do
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archiwum s dowego, gdzie znajduje si  15 tomów pami tników Franka oraz 10 tomów
sprawozda  z posiedze  rz du Franka i zjazdu Gubernatorów”. Wida  wi c, e Polacy
w Norymberdze nie tracili czasu, w czaj c si  aktywnie w dzia alno  wymiaru
sprawiedliwo ci i zapoznaj c ze wszystkimi dost pnymi materia ami.

Kilkana cie dni pó niej z „Dziennika Ludowego” dowiadujemy si , e delegacja
polska w Norymberdze z a wniosek w imieniu rz du R.P. o dopuszczenie do
bezpo redniego udzia u w procesie w celu przedstawienia wszystkich dowodów rz dów
niemieckich w Polsce. Ko cowy fragment wniosku brzmia : „Skoro Polska pierwsza stawi a
opór, by oby niesprawiedliwe, by nie udzielono Polsce chocia by tego skromnego przywileju
udzia u w rozprawie w powy szym rozmiarze. Wyra amy nadzieje, e wniosek nasz zostanie
przez s d uwzgl dniony”.

Poni ej tej informacji znalaz a si  druga, równie wa na-delegacja polska z a na
ce przewodnicz cego Mi dzynarodowego Trybuna u Wojskowego lorda Justice’a

Geoffrey’a Lawrenca skrót polskiego aktu oskar enia. Dok adnie opisano, jak wygl da  ów
dokument pod wzgl dem tre ci: „Skrót ten sk ada si  z pi ciu cz ci. Pierwsza cz  zawiera
dane w sprawie germanizacji Polski przez okupantów niemieckich. Druga cz  podaje
historie grabie y mienia pa stwowego i prywatnego. Trzecia cz  po wi cona jest
prze ladowaniu ydów. Czwarta cz  podaje fakty prze ladowania kleru katolickiego
w Polsce. Pi ta cz  zestawia fakty torturowania i mordowania uczonych polskich ze
szczególnym uwzgl dnieniem profesorów zamordowanych przez Niemców. Ca y materia
oparty jest na ród owej dokumentacji. Podane s  ponadto plany niemieckie i metody
depopulacji oraz dok adne cyfry strat, jakie Polska ponios a w okresie okupacji, zarówno
materialnych, jak i biologicznych. Akt oskar enia zawiera równie  szczegó ow  list  strat
dóbr kulturalnych [...]. Zestawienie to, odbite w kilkuset egzemplarzach przez zespó  brytyjski
uznano za materia  dowodowy pierwszorz dnego znaczenia”.

 sam  informacj  o polskim akcie oskar enia mo na znale  równie  w „Gazecie
Ludowej” z 2 XII 1945 r., a oprócz niej tak e wiadomo ci o post pach sprawy dopuszczenia
polskiej delegacji do bezpo redniego udzia u w procesie. Gazeta poda a: „Sprawa
dopuszczenia Polski w charakterze posi kowym do rozprawy g ównej, a nie tylko do przewodu
przygotowawczego, jest rozwa ana z jednej strony przez Trybuna , który zadecyduje, czy
otrzymamy prawa strony pomagaj cej s dowi wed ug procedury anglo-saskiej „amicus
curiae”, a z drugiej strony przez wszystkich przedstawicieli oskar enia, czy mog  dopu ci
Polsk  do sto u oskar ycielskiego do funkcji pe nomocników lub wspó dzia aj cych.
Delegacja polska z a odpowiednie wnioski. Sekretarz generalny Trybuna u
ameryka skiego genera  Mitchell [Wiliam  –  przyp.  I.  A.-P.  ] przyrzek  poparcie w tej
sprawie. Je eli polska delegacja napotka na trudno ci w s dzie lub u prokuratorów, to b
one spowodowane wy cznie obaw  przed enia procesu, zw aszcza, je li inne pa stwa poza
Polsk  za daj  tego samego [...]”.

Z przytoczonej powy ej notatki wynika, e pojawi a si  nowa mo liwo  dla Polaków
- dopuszczenie do procesu w charakterze „amicus curiae” (przyjaciel s du). Procedura ta
polega na tym, e osoba postronna, nie zwi zana z s dem ani prokuratur , s y s dowi rad
i swoimi wiadomo ciami, nie b c uczestnikiem procesu; mo e to by  kto  dobrze znaj cy
rodowisko, z którego pochodzi przest pca i okoliczno ci, w jakich dosz o do pope nienia

przest pstwa. Jest to wi c cz owiek, który nie jest ani wiadkiem, ani rzeczoznawc , ale mo e
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by  pomocny s dowi, je li zg osi tak  gotowo  i zostanie w tym charakterze dopuszczony.
Tadeusz Cyprian, wówczas cz onek polskiej delegacji wyja ni , sk d zaczerpni to t  zasad :
„Instytucj  t , bardzo star  w prawie anglosaskim, która od dawna wysz a z u ycia,
wygrzebali my przy yczliwej pomocy jednego z oskar ycieli angielskich w zbiorze
angielskich zwyczajów s dowych i próbowali my od razu j  wykorzysta  dla naszych celów”.

Wniosek ten zosta  jednak odrzucony przez Trybuna  z motywacj , e procedura
Trybuna u nie jest tradycyjnie angielska oraz e zainteresowania Polaków w procesie
znacznie wykraczaj  poza charakter, zadania i uprawnienia „amicus curiae”, który powinien
by  osob  bezstronn  i s  tylko sprawiedliwo ci.

Jak wynika z informacji w gazecie, powodem odmowy mocarstw by a równie  ich
obawa, e równego przedstawicielstwa przed Trybuna em b  si  domaga  tak e inne
mniejsze pa stwa. Nie pomylili si  w tym przypadku, gdy  „Gazeta Ludowa” donios a
o z eniu podobnych wniosków o dopuszczenie do czynnego udzia u w procesie przez
przedstawicieli delegacji czechos owackiej i jugos owia skiej.

Artyku y te znakomicie zilustrowa y sytuacj , w jakiej znale li si  Polacy
w Norymberdze.

„Gazeta Ludowa”  z dnia 8 XII 1945 opublikowa a opini  dziennikarzy na temat
takiego potraktowania Polaków: „W tocz cym si  przeciwko firmowym zbrodniarzom
niemieckim procesie w Norymberdze w charakterze oskar ycieli wyst puj  tylko
przedstawiciele czterech g ównych mocarstw, a jednak najbardziej poszkodowanymi w tej
wojnie by y pa stwa mniejsze, które nie zosta y dopuszczone do g osu. Z czterech mocarstw
oskar aj cych ani Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej, ani Wielka Brytania nie dozna y
inwazji i okupacji ze strony barbarzy ców hitlerowskich. Francja w po owie zaledwie
dotkni ta by a tymi okrucie stwami, które sta y si  udzia em Polski, Norwegii, Grecji
i Jugos awii. Jedynie Zwi zek Radziecki w zachodniej swojej cz ci zaznajomi  si
bezpo rednio z okropnymi skutkami najazdu wojennego. Polska ca a, jak d uga i szeroka, od
pierwszego dnia wojny, a  niemal do jej zako czenia, sta a si  krwaw  ofiar  germa skiego
potwora. To te  Polsce przede wszystkim nale by si  g os oskar ycielski. Niestety, przyj ta
w konwencji londy skiej procedura s dowa nie pozwala nam wyst pi  z aktem oskar enia”.

W tre ci powy szego artyku u pe no jest poczucia niesprawiedliwo ci, wr cz
rozgoryczenia wobec takiego potraktowania Polski. Z dalszej cz ci tekstu wiadomo, e
Polska powinna nie tylko dlatego czu  si  poszkodowana, e najdotkliwiej odczu a skutki
wojny. Chodzi o równie  o to, e w ród g ównych oskar onych znajdowa  si  Hans Frank,
nazywany katem Polski.

Artyku  ten, podaje dalej inny, g bszy powód, dla którego Polacy powinni na pe nych
prawach bra  udzia  w s dzeniu zbrodniarzy hitlerowskich: „[...] nie o samego Franka
chodzi. Chodzi o co  wi cej: o ukazanie wiatu w pe nym wietle charakteru narodu
niemieckiego, jego metod post powania z narodami, które mia y nieszcz cie znale  si
w s siedztwie lub w przymusowym z nimi wspó yciu [...]. J k, skarga, przekle stwo Narodu
Polskiego, splecione w jeden krzyk protestu musz  si  rozlec w Trybunale Norymberskim, aby
dotrze  do uszu wszystkich ludów i u wiadomi  im niezg bione cierpienia, jakich doznali my
przez tysi clecie od Niemców i jakie w ostatniej wojnie dosz y do swego apogeum”.

Wynika  z tego, e ci, którzy zdawali sobie spraw  z rangi procesu (w tym wypadku
dziennikarze), s usznie odczuwali upokorzenie Polski, potraktowanie jej strat i cierpie
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drugorz dnie. Za koszmar wojny domagano si , zupe nie sprawiedliwie, mo liwo ci
oskar enia i os dzenia tych, którzy byli odpowiedzialni za mier  milionów i zniszczenie
kraju. Wydaje si  przy tym, e obawa mocarstw, i  dopuszczenie mniejszych pa stw do sto u

dziowskiego przed oby proces by a nieuzasadniona. Przy tak dobrej organizacji ca ej
machiny procesowej, tak wielkim sztabie personelu pomocniczego i przede wszystkim tak
ogromnej roli procesu w kszta towaniu mi dzynarodowych powojennych norm prawnych,
bardziej szczegó owe zbadanie sprawy nie wp yn oby dezorganizuj co na proces. Nawet
je eli zosta by nieco przed ony, to na pewno by by chocia  symbolicznym
zado uczynieniem za krzywdy dla tych  ma ych, zniszczonych i wyludnionych przez wojn
pa stw.

Od wznowienia prac Trybuna u w styczniu 1946 r. po przerwie wi tecznej, do
czerwca 1946 r. jest ju  niewiele informacji na temat udzia u Polski w procesie. Wiadomo
z nich jednak, e garstka polskich delegatów nie pró nowa a.  „Dziennik Ludowy” z dnia 30 I
1946 r. poda : „Polska delegacja przy Mi dzynarodowym Trybunale Wojennym w osobach
prokuratorów Kurowskiego i Sawickiego wr czy a delegacji radzieckiej memorandum rz du
polskiego, zawieraj ce poparty dokumentami opis zbrodni niemieckich pope nionych wobec
obywateli polskich”. Z kolei  notatka w numerze z dnia 2 II informowa a: „W ci gu ostatnich
kilku dni prokurator Sawicki, cz onek delegacji polskiej w Norymberdze, przes uchiwa  dwu

ównych winowajców zniszczenia Warszawy, a to genera a von dem Bacha, oraz genera a
policji Rhode [...]. Rozesz a si  wiadomo , e prokuratura angielska udzieli a prokuratorowi
Sawickiemu zezwolenia na bezpo rednie przes uchanie genera a broni SS Guderiana, na
okoliczno  dotycz  spalenia Warszawy”.

Ta informacja pokazuje pewien post p w mo liwo ciach dzia ania delegacji polskiej-
dopuszczono j  do bezpo rednich przes ucha  ludzi zwi zanych z dzia aniami wojennymi
w Polsce. Z kolejnych wiadomo ci podanych przez „Dziennik Ludowy” wiadomo,
e prokurator Sawicki istotnie przes ucha  Hansa Guderiana.

W tym samym czasie Sawicki wr czy  ameryka skiemu cznikowi do spraw
wyznaniowych przy Trybunale imienn  list  strat duchowie stwa polskiego wszystkich
wyzna .

W lutym 1946 r. mia o miejsce bardzo wa ne dla polskiego udzia u w procesie
wydarzenie: 21 lutego do Norymbergi przyby a wezwana na wiadka przez Trybuna
Seweryna Szmaglewska, która 2,5 roku by a wi niark  O wi cimia. Z informacji
w „Dzienniku Ludowym” (brak numerów „Gazety Ludowej” za okres 10 I 1946-19 II 1946)
wiadomo bardzo niewiele o zeznaniach Szmaglewskiej. Opowiedzia a ona przed Trybuna em
o martyrologii kobiet i dzieci w O wi cimiu. Gazeta wspomnia a o bardzo przejmuj cym
momencie jej zezna : „Zwraca si  ona w stron  oskar onych i rzuca im w twarz pytanie:
Gdzie s  dzieci z O wi cimia?”.

Wiadomo równie , e ze strony polskiej zeznawa  Samuel Reisman, by y wi zie
Treblinki, który opowiada  o likwidacji polskich ydów. O samych zeznaniach wiadomo, e:
„Polscy wiadkowie zeznawali w j zyku polskim. Zeznania ich by y t umaczone na j zyk
angielski. Podczas ich przes uchania zasiadali przy stole prokuratorskim cz onkowie
delegacji polskiej: Stefan Kurowski i Jerzy Sawicki”. Dziennikarze nie podali jednak adnych
szczegó ów je li chodzi o sam  tre  zezna  polskich wiadków, a z pewno ci  nale o zaj
si  tym szerzej. Warto by o te  zwróci  uwag  na pytania, jakie zadawano wiadkom.
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Z informacji tej wiadomo, e obecnych by o wówczas przy stole prokuratorskim
dwóch cz onków polskiej delegacji. Nie wiadomo jednak jaki by  ich faktyczny udzia
w przes uchaniu - czy mieli mo liwo  zadawania pyta  Szmaglewskiej i Reismanowi, czy
te  byli biernymi obserwatorami, którym na t  chwil  przyznano bardziej godne miejsce przy
stole prokuratorskim.

Trudno jest jednak wyt umaczy  zupe nie inne potraktowanie Polaków w czasie
przes uchania Hansa Franka, którego zbrodnicze rz dy w Polsce nie wymagaj  komentarza.

„Dziennik Ludowy” poda  bowiem, e w przes uchaniu Franka korzystano z materia u
dowodowego opracowanego przez Polaków - pami tników generalnego gubernatora,
przeczytanych i wielkim nak adem si  przet umaczonych przez doktora Piotrowskiego. Jednak
Polacy nie brali adnego udzia u w przes uchiwaniu kata Polski. W „Gazecie Ludowej”
znajdujemy jedynie wzmiank  na ten temat: „Podczas przes uchania Franka obecna by a na
sali delegacja polska w osobach prok. Kurowskiego i Piotrowskiego”.

Z przywo anego powy ej cytatu oraz z dotychczas prezentowanych informacji z gazet
wynika, e polska delegacja nie osi gn a takiej pozycji podczas procesu norymberskiego,
jakiej si  spodziewa a i do jakiej wszelkimi si ami chcia a doj . Nale y jednak doceni  jej
starania i niebagatelny wk ad w zbieranie materia ów dowodowych. Przy tym podkre li
nale y fakt, e liczy a ona tylko cztery osoby, za to wietnie zorganizowane, poinformowane,
gotowe do ci kiej pracy, bieg e w pos ugiwaniu si  j zykami obcymi i nie zra aj ce si
trudno ciami. Na pewno ich wk ad w proces by by du o wi kszy, gdyby mocarstwa dopu ci y
ich do czynnego, bezpo redniego udzia u w rozprawie. Mimo to, Stefan Kurowski,
dr Tadeusz Cyprian, dr Stanis aw Piotrowski i dr Jerzy Sawicki powinni by  pami tani jako
ci, którzy w imieniu Polski walczyli w Norymberdze o prawd  i sprawiedliwo , skrupulatnie
rozliczaj c z win oskar onych zbrodniarzy hitlerowskich.

Warto jeszcze zaznaczy , jak prasa oceni a sam proces, jego rol . Ocen  tak  poda a
„Gazeta Ludowa”: „Proces norymberski ko czy pewien etap walki, walki o prawo cz owieka.
W Norymberdze b dzie wymierzona sprawiedliwo  systemowi zbrodni. Ponadto proces ten
powinien sta  si  i wierzymy, e stanie si  punktem zwrotnym w yciu spo ecze stw
i narodów, powrotem do wiata adu i prawa”.

Profesor Michael Biddis w czasie wyk adu w Poznaniu w kwietniu 2003 roku
przywo  s owa brytyjskiego s dziego z Norymbergi-Normana Birketta, który w trakcie
procesu napisa , e proces „powinien by , i bez w tpienia jest, najwi kszym procesem
w historii. W przysz ci historycy spogl da  b  na niego z wielkim zainteresowaniem”.

Na zako czenie nale y podkre li  jeden wa ny fakt, który cz sto umyka uwadze. S d
w Norymberdze zajmuj cy si  zbrodniami wojennymi, wymierzaj cy surowe kary za
odpowiedzialno  za te czyny dopu ci  si  ogromnego zaniedbania. Jakiego? A co
z Katyniem, który oficjalnie nie zosta  uznany za zbrodni  niemieck ? Dlaczego ta zbrodnia
przeciwko ludzko ci „umkn a” szanownemu kolegium mi dzynarodowych s dziów? Czy
wystarczaj cym wyt umaczeniem jest fakt, e za eniem procesu by o os dzenie niemieckiej
machiny wojennej: ludzi, rz du, wielkich koncernów przemys owych, które wzbogaci y si  na
wojnie, lekarzy – sadystów? Czy mo e koalicjanci kierowali si  powiedzeniem „nie dra ni
nied wiedzia” czy te  „zwyci zców si  nie s dzi”? Pozostawiam czytelnika z refleksj .
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