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Ostatni król Prus
dominik krysiak

P
P

o II wojnie światowej, kiedy
został aresztowany, a następ
nie osądzony i skazany na karę
śmierci, na której wykonanie
czekał przez 27 lat, żadne z tych określeń
nie było już aktualne. Stał się sfrustrowa
nym mitomanem, o czym świadczą infor
macje zawarte nie tylko w aktach MSW
(znajdujących się obecnie w IPN), lecz
także wywiady, których udzielił. Tworzył
wokół siebie alternatywną rzeczywistość,
w której jawił się jako postać niezwykle
ważna dla władz państwowych
i służb wywiadowczych, rywa
lizujących między sobą
w zimnowojennej at
mosferze. Miał am
bicje komentatora
i analityka bieżącej
polityki, którego
zdanie uwzględnia
ją rządzący. Dziś
Koch kojarzy

się najczęściej ze zbrodniami nazistow
skimi, kochówkami, Bursztynową Kom
natą czy więzieniem w Barczewie.

Kariera po trupach
Urodzony 19 czerwca 1896 roku w Nad
renii Erich Koch odebrał w ubogim, ro
botniczym domu surowe ewangelickie
wychowanie. Chciał zostać lekarzem, ale
ukończył tylko zawodową szkołę han
dlową. Pracował w drukarni, a następ
nie na kolei. Podczas I wojny światowej
w stopniu szeregowego walczył na fron
cie wschodnim.
Już podczas służby w armii Koch za
czął interesować się polityką, a po prze
granej wojnie i druzgocącym dla Niemiec
traktacie wersalskim zintensyfikował
swoją działalność na tym polu. Zaciągnął
się do Freikorpsu, paramilitarnej, skraj
nie prawicowej organizacji, skupiającej
zdemobilizowanych żołnierzy. Z Frei
korpsu często rekrutowali się późniejsi
członkowie SA – Oddziałów Szturmo
wych NSDAP – m.in. Ernst Röhm, do
wódca tej formacji. W 1922 roku Koch
wstąpił do partii nazistowskiej. Brał
udział w wystąpieniach anty
francuskich i akcjach

Fot. PAP/Jan Morek

Szukając obrazowego określenia
charakteryzującego Ericha Kocha,
ostatniego gauleitera i nadprezydenta
Prus Wschodnich, można sięgnąć
do tytułu filmu Kevina MacDonalda
z 2006 roku Ostatni król Szkocji
o ugandyjskim dyktatorze Idim Aminie.
Kocha można nazwać nie tylko
„ostatnim królem Prus”,
lecz także „panem życia
i śmierci”, baronem
i potentatem finansowym
oraz władcą udzielnym
Prus Wschodnich.

Ð Erich Koch w więzieniu w Barczewie, 1986 rok
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sabotażu w Zagłębiu Ruhry, za co na krót
ko trafił do aresztu. Dzięki temu zyskał
opinię zaangażowanego działacza i stał
się lokalnym liderem NSDAP.
W 1928 roku Erich Koch został gaulei
terem NSDAP w Prusach Wschodnich.
Stanowisko to było bardzo prestiżowe,
gdyż ten paramilitarny tytuł oznaczał naj
wyższego reprezentanta NSDAP w da
nym okręgu partyjnym, podlegającego
wyłącznie nadrzędnym władzom partii.
Koch został wkrótce (w 1930 roku) pos
łem do Reichstagu. Prawdziwym prze
łomem był oczywiście rok 1933, kiedy
po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera
zasiadł w pruskiej Radzie Stanu i zos
tał nadprezydentem Prus Wschodnich,
czyli najwyższym przedstawicielem wła
dzy państwowej w prowincji. Od 1938
roku miał również paramilitarny stopień
SA-Obergruppenführera, odpowiada
jący randze generała w Wehrmachcie.
Doskonale pod względem propagando
wym wykorzystywał działania w Prusach
Wschodnich do promowania siebie przy
jednoczesnym zachowaniu pełnej lojal
ności wobec Hitlera.
Współodpowiedzialność Kocha za
zbrodnie nazistowskie sięga jeszcze cza
sów przedwojennych. Podczas „nocy
kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938
roku w Królewcu zdewastowano i pod
palono Nową Synagogę oraz aresztowano
450 Żydów; w Szczytnie również spalono
synagogę, w Nidzicy zaś zasztyletowano
dwóch Żydów, a kilku raniono lub pobito.
Wszystkie te zajścia miały przyzwole
nie władz prowincji, a nawet odbywały
się przy udziale organów porządkowych
i służb bezpieczeństwa.

Fundacja z łupów
Program Kocha, zakładający uprzemys
łowienie rolniczych Prus Wschodnich,
okazał się wodą na młyn goebbelsow
skiej propagandy, a triumfalne ogłoszenie
zlikwidowania bezrobocia w prowincji
przesądziło o pomyślnym rozwoju karie
ry gauleitera. W rzeczywistości dane do
tyczące stanu zatrudnienia były fałszywe.
Owszem, w okresie rządów nadprezyden
ta Kocha nastąpił rozwój urbanistyczny
Prus Wschodnich, zwłaszcza w dziedzi

nie budownictwa drogowego i mieszka
niowego – sztandarowym projektem była
budowa tanich domów mieszkalnych, na
zwanych z czasem kochówkami. Problem
w tym, że finansowanie tych inwestycji
było możliwe dzięki założeniu w 1933
roku Fundacji Ericha Kocha, której fun
damentem były prywatne majątki i przed
siębiorstwa bezprawnie rekwirowane rze
komym wrogom III Rzeszy.
II wojna światowa stała się jeszcze sku
teczniejszym katalizatorem powiększa
nia kapitału fundacji, zwłaszcza po agre
sji Niemiec na ZSRR w 1941 roku, gdy
Kocha wyznaczono na szefa Komisaria
tu Rzeszy Ukraina i Zarządu Cywilne
go Okręgu Białystok. Na okupowanych
obszarach będących pod jego zwierzch
nictwem grabiono oraz przejmowano fir
my i majątki. Bezlitośnie eksploatowano
zajęte tereny kosztem niewolniczej siły
roboczej. Należy podkreślić, że już pod
koniec 1939 roku w Prusach Wschodnich
w rolnictwie pracowało ponad 60 tys.
polskich jeńców wojennych i cywilów,
którym w 1940 roku bezprawnie nada
no status robotników cywilnych. W tym
okresie na południowych obszarach Prus
Wschodnich, gdzie przeważała ludność
etnicznie polska, zalecono przeniesienie
około 30 tys. robotników w inne części
III Rzeszy. Podobne praktyki Koch stoso
wał na podległych mu terenach zajętych
przez Niemców w 1941 roku. W sumie
do III Rzeszy na roboty przymusowe wy
wieziono stamtąd od 3,5 do 5 mln osób.
W ten sposób Erich Koch osiągał dwa
cele. Po pierwsze, działał zgodnie z głów
nymi założeniami niemieckich koncepcji
Drang nach Osten (ekspansja na wschód)
i Lebensraum (przestrzeń życiowa). Po
drugie, kosztem krajów okupowanych
przyczyniał się do budowania siły gos
podarczej Rzeszy i powiększał majątek
swojej fundacji. Dzięki temu wartość
szacunkowa Erich-Koch-Stiftung, naj
większego koncernu Prus Wschodnich,
w 1945 roku wynosiła około 331 mln ma
rek (dla porównania: litr benzyny koszto
wał wtedy 0,4 marki, a kilogram chleba
– 0,5 marki). Fundacja nie była niczym
innym niż prywatną firmą Kocha – z sys
temem kreatywnej księgowości tworzo

nej na podstawie fałszywych rachunków
– w której kierownicze stanowiska zaj
mowali wyłącznie jego bliscy współpra
cownicy, jak Bruno Dzubba, zarządca
Erich-Koch-Stiftung. Z kolei beneficjen
tem i wykonawcą projektów sygnowa
nych przez fundację była wąska grupa za
ufanych osób. To wszystko sprawiało, że
Koch, jako jednoosobowa rada nadzorcza
tego koncernu, był nieoficjalnie jednym
z najbogatszych funkcjonariuszy NSDAP.
Nie bez powodu był nazywany „wielkim
księciem”, który pod swoim panowaniem
miał tereny od Bałtyku po Morze Czarne.
Wśród jego rezydencji, oficjalnie przeję
tych przez Erich-Koch-Stiftung, można
wymienić duże polskie majątki ziemskie
w Krasnem i Nacpolsku. Poświęcał się
w nich swoim pasjom: jeździł konno i po
lował. Według własnych upodobań zarzą
dzał wysiedlenia, które często miały cha
rakter brutalnych akcji pacyfikacyjnych,
likwidujących całe miejscowości – tylko
po to, żeby poszerzać obszary łowieckie
lub tworzyć nowe. Robił tak nie tylko na
ziemiach polskich, lecz także na Ukrainie,
po której podróżował specjalnym, luksu
sowo wyposażonym pociągiem.

Niech cywile zginą
Wbrew temu, co twierdził Koch, w Pru
sach Wschodnich i na polskich terenach
okupowanych przez Niemcy, znajdują
cych się bezpośrednio pod jego admi
nistracją w latach 1939–1945 istnia
ły niemieckie obozy koncentracyjne,
m.in. w Działdowie (KL Soldau) i w Gro
mowie (KL Hohenbruch). Bez wątpie
nia jest również współodpowiedzialny
za eksterminację Żydów z rejencji cie
chanowskiej, Białostocczyzny i Woły
nia. Znamienne, że tuż po wizycie Kocha
w Ciechanowie, jesienią 1942 roku, przy
stąpiono do likwidacji tamtejszego getta.
Ludność żydowską podzielono na grupy:
zdolnych do pracy (około 1,5 tys. osób)
wywieziono na Górny Śląsk, pozos
tałych przeniesiono do getta w Mławie,
część rozstrzelano. Z istniejącego w la
tach 1941–1943 getta w Białymstoku,
po krwawo stłumionym powstaniu, po
nad 10 tys. osób trafiło do obozu zagłady
w Treblince. Z kolei na Wołyniu jesienią
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Ð Erich Koch (z prawej) u szczytu
kariery; obok Heinrich Himmler
(z lewej) i marsz. Wilhelm Keitel

1941 roku tuż po objęciu przez Kocha
Komisariatu Rzeszy Ukraina zamordo
wano około 40 tys. Żydów, z czego aż
21 tys. w Równem, stolicy Komisariatu.
W ostatnich miesiącach wojny Koch
był zatwardziałym przeciwnikiem uwa
żanej za przejaw defetyzmu ewakuacji
ludności cywilnej z Prus Wschodnich.
Zachowywał pod tym względem ściśle
wytyczne Hitlera. Próbował wręcz wy
wierać wpływ na Kriegsmarine, by okrę
ty i statki niemieckie opuściły porty i nie
zabierały uchodźców. Gdy pod koniec
stycznia 1945 roku dowiedział się, że
z Piławy wypływają konwoje z cywila
mi, ze wściekłością zażądał postawienia
przed sądem wojennym komandora Fritza
Poskego. Sam jednak zalecił żonie wy
jazd, a w marcu 1945 roku ogłosił udane
przeprowadzenie ewakuacji około milio
na osób. Nie wspomniano wówczas, że
podjęcie tej spóźnionej decyzji było katas
trofalne w skutkach. Uciekająca w trakcie
srogiej zimy, w panice przed zbliżającą się
Armią Czerwoną ludność cywilna trafia
ła często w centrum działań wojennych.
Uciekinierzy ginęli podczas marszu tzw.
drogą śmierci przez pokryty lodem Zalew
Wiślany lub w wyniku zatopienia okrętów
i statków. Z kolei na tych, którzy pozostali
w domach, spadała fala odwetu.
Pod koniec stycznia 1945 roku Erich
Koch przebywał już w swoim bunkrze
w Neutief (Kosa – obecnie część Bałtij
ska) na Mierzei Wiślanej, skąd 8 kwietnia

wydał jeszcze polecenie utrzymania sto
licy Prus Wschodnich za wszelką cenę,
zupełnie nie licząc się z dalszymi stra
tami wśród ludności cywilnej. Jednak
dowódca obrony Królewca, gen. Otto
Lasch, w obliczu dużej dysproporcji mię
dzy siłami niemieckimi a przeciwnikiem
9 kwietnia podjął z radzieckim dowódz
twem rozmowy o kapitulacji. Koch tym
czasem uciekał dalej na zachód i dotarł
do Flensburga. Po wojnie ukrywał się
m.in. w Hasenmoor koło Hamburga pod
fałszywym nazwiskiem Rolf Berger, po
dając się za robotnika rolnego. W 1949
roku został przypadkowo rozpoznany
i zatrzymany przez Brytyjczyków. W tym
samym roku zakończyły się ostatnie pro
cesy norymberskie (wyroki w głównym
procesie zapadły w 1946 roku), więc uda
ło mu się ich uniknąć.

Ucieczka od egzekucji
O ekstradycję Kocha oprócz Polski Ludo
wej zabiegał również ZSRR. Ostatecznie
w 1950 roku został przekazany polskiemu
wymiarowi sprawiedliwości z zastrzeże
niem, że można go sądzić wyłącznie za
zbrodnie popełnione na terytorium pań
stwa, do którego został ekstradowany.
Erich Koch w mokotowskim więzieniu
czekał na proces aż do 1958 roku. Od
wlekał jego rozpoczęcie, powołując się
na problemy zdrowotne. Podczas rozpraw
na sali sądowej była obecna pielęgniar
ka, a jego samego niejednokrotnie wno

szono. Jednocześnie odmawiał poddania
się szczegółowym badaniom lekarskim
i celowo pogarszał swój stan zdrowia lub
symulował objawy chorobowe.
Mimo to 9 marca 1959 roku Sąd Wo
jewódzki w Warszawie pod przewodnic
twem Edwarda Binkiewicza uznał Kocha
za winnego popełnienia zarzucanych mu
czynów. Bezsprzecznie stwierdzono, że
poprzez organizowanie i podżeganie do
zbrodni był on odpowiedzialny za ludo
bójstwo na cywilach – tym bardziej że
wykazano również ścisłe powiązanie mię
dzy władzą cywilną i partyjną a zbrodni
czymi formacjami, takimi jak SS.
Erich Koch nie okazał nigdy poczucia
winy – przeciwnie, twierdził, że nie po
pełnił żadnych zbrodni. Ale sąd wykazał,
że na polskich obszarach pod zarządem
Kocha zginęło około 72 tys. osób naro
dowości polskiej i została niemal całko
wicie wymordowana ludność żydow
ska (ok. 200 tys. osób). Tym samym,
na podstawie artykułu 1 Dekretu z dnia
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla
faszystowskohitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad lud
nością cywilną i jeńcami oraz dla zdraj
ców Narodu Polskiego, Erich Koch zo
stał skazany na karę śmierci, która jednak
nie została wykonana.
Do dziś dosyć niejasne są powody, dla
których odstąpiono od egzekucji, tym bar
dziej że Rada Państwa 12 lutego 1960 roku
oficjalnie nie skorzystała z prawa łaski.

Fot. AIPN
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Dalszy bieg wypadków w tej sprawie jest
co najmniej zastanawiający. Nieco ponad
miesiąc później w radiu i prasie ukazał
się komunikat o stanowisku Rady Pań
stwa i odłożeniu egzekucji ze względu na
„obłożną chorobę” skazanego. Nie było
by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że
Sąd Wojewódzki w Warszawie zapoznał
się oficjalnie z tym stanowiskiem 4 kwiet
nia 1960 roku. Zgodnie z prawem do
piero wówczas mogły zostać wszczęte
przez prokuraturę czynności zmierzające
do odroczenia wykonania wyroku przez
sporządzenie odpowiedniego wniosku do
sądu. Kiedy takie pismo wpłynęło, sąd
zlecił zbadanie więźnia. Komisja lekarska
orzekła, że oprócz normalnych schorzeń
związanych z wiekiem, stan zdrowia Ko
cha nie wykazuje znamion choroby ob
łożnej, a pacjent wręcz symuluje niektóre
dolegliwości. Opinii tej nie wzięto jednak
pod uwagę.
Prokuratura Generalna i Departament
Nadzoru Sądowego Ministerstwa Spra
wiedliwości ustaliły, że decyzję o odro
czeniu wykonania kary śmierci sąd po
dejmie na podstawie dotychczasowych
akt sprawy. Tak też się stało i prawdo
podobnie wpływ na rozstrzygnięcie mo
gło mieć ogłoszenie takiego komunikatu
w mediach, jeszcze przed wydaniem for
malnego postanowienia. Kolejne lata po
kazały, że wymiar sprawiedliwości miał
problem z Kochem. Na pytania prokura
tury o aktualność odroczenia egzekucji,
zarówno w 1963, jak i 1964 roku, sąd od
powiadał pozytywnie,

stwierdzając, że decyzję podjęły „czyn
niki odgórne”. Kolejne badania lekarskie
również nie odbiegały od orzeczenia wy
danego w 1960 roku, pomimo wykrycia
u Kocha guza pęcherza moczowego.
Operacja i radioterapia, które przeszedł
w 1967 roku, zahamowały rozwój choro
by, w wyniku czego komisja stwierdziła,
że nie ma przesłanek do przerwania kary,
a dalszy pobyt w więzieniu nie zagrażał
życiu skazanego.

List do ambasadora,
wizyta antropologa
Jednym z najczęściej wymienianych po
wodów, dla których Koch uniknął wyko
nania kary śmierci, jest jego domniema
na wiedza o miejscu ukrycia legendarnej
Bursztynowej Komnaty. Z tego powodu
interesowały się nim m.in. Departament II
MSW (kontrwywiad) i radzieckie służby
specjalne. Wobec Kocha stosowano różne
techniki operacyjne, począwszy od pod
słuchów, na tajnych współpracownikach
kończąc. On sam doskonale wiedział, że
umiejętne rozgrywanie sprawy komnaty
może mu pomóc w zachowaniu życia.
W 1964 roku w liście do ambasadora
ZSRR w Polsce zaproponował pomoc
w odnalezieniu skarbu. Władze radziec
kie w porozumieniu z polskimi przysła
ły nawet afrykanistę i antropologa, prof.
Dmitrija Olderogge, by spotkał się z Ko
chem, jednak podczas rozmowy były
gauleiter stwierdził, że nie wie, gdzie
dokładnie znajduje się komnata. Powie
dział jedynie, że jest ukryta w jednym
z dwóch bunkrów w okolicach Królewca,
ÐÐPodczas procesu
Koch robił wszystko, żeby sprawiać
wrażenie ciężko
chorego

gdzie zgromadzono również inne kosz
towności i dzieła sztuki. W świetle dal
szej wypowiedzi można mieć co do tego
wątpliwości, ponieważ Koch twierdził,
że obowiązywał wówczas zakaz wywo
żenia dóbr materialnych, a ewakuowano
tylko kobiety i dzieci, co było oczywiście
nieprawdą.
Zakaz taki z pewnością nie dotyczył
najcenniejszych łupów wojennych (a ta
kim była zrabowana w ZSRR Bursztyno
wa Komnata) oraz wysoko postawionych
funkcjonariuszy III Rzeszy i ich rodzin.
Więzień zasugerował nawiązanie kontak
tu ze swoimi byłymi współpracownikami
i zorganizowanie ściśle tajnego wyjazdu
do Kaliningradu, czyli dawnego Królew
ca. Niestety, obecnie nieznane są bliższe
informacje na ten temat, podobnie jak do
dziś nie jest znany, oprócz pojawiających
się co jakiś czas sensacyjnych doniesień
medialnych, los Bursztynowej Komnaty.
Przyczyn, dla których Koch uniknął
zasądzonego wyroku, nie należy raczej
doszukiwać się w umiejętnym „graniu”
wiedzą czy kłopotami zdrowotnymi
i w ułomności wymiaru sprawiedliwoś
ci, ale raczej w tym, że taka była wola
ówczesnego ścisłego kierownictwa Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Żywy Koch, dający choćby cień szansy
na ujawnienie jakichkolwiek interesują
cych informacji, wydawał się cenniejszy.
Koch starał się śledzić bieżące wyda
rzenia polityczne. Czytał książki i prasę,
był pod ogromnym wrażeniem wynalaz
ku, jakim była telewizja. Gdy odsiady
wał wyrok, przez barczewskie więzienie
przeszło wielu więźniów politycznych,
m.in. Leszek Moczulski, Jerzy Kro
piwnicki, Władysław Frasyniuk, Stefan
Niesiołowski, Adam Michnik, Karol Mo
dzelewski czy Romu
ald Szeremietiew.
Były gauleiter zmarł
w Zakładzie Karnym
w Barczewie 12 listopa
da 1986 roku, dożywszy
dziewięćdziesięciu lat.
Został pochowany w bez
imiennej mogile.
Dominik Krysiak – pracownik
Delegatury OBEP IPN w Olsztynie
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