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Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album 
fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach 
polskich wcielonych do Rzeszy, red. Jacek Zygmunt Sawicki, współpraca Jochen
Böhler, Instytut Pamięci Narodowej, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 
Warszawa 2014, 251 s.
Trójjęzyczna (pol., niem., ang.) edycja albumu fotograficznego funkcjonariusza 
niemieckiego aparatu represji na ziemiach wcielonych do Rzeszy, przygotowana w 
ramach prac naukowo-badawczych Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 
Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym 
w Warszawie.
...mamy do czynienia z niezwykle cennym dokumentem epoki. Ukazuje on nam 
postad pracownika aparatu represji średniego szczebla (powiatu, później rejencji), 
bezpośredniego realizatora polityki III Rzeszy na terenach podbitych w latach 1939–
1943. Otrzymaliśmy możliwośd wejrzenia w codziennośd środowiska Tajnej Policji 
Paostwowej, a więc struktury paostwowej *...+ uznanej przez Międzynarodowy 
Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację przestępczą, winną ludobójstwa i 
zbrodni wojennych.
Dla Baltruschata album był niewątpliwie ważną, bardzo osobistą pamiątką, 
ukazującą „trud” zdobywania, a później utrwalania niemieckości na podbitych 
ziemiach Rzeczypospolitej. Widad z jego kart, że jest dumny z wykonywanych 
obowiązków: to od niego zależy bezpieczeostwo i porządek prawny na powierzonym 
terenie.
Działa zawsze w kolektywie. Nawet poza służbą dużą częśd wolnego czasu spędza w 
gronie współpracowników. W każdym razie te spotkania po pracy są dla niego 
ważne, warte uwiecznienia na fotografii. Na zdjęciach, co jest charakterystyczne, nie 
zobaczymy życia rodzinnego, jakby poza służbą i nielicznymi chwilami krótkiego 
wypoczynku, nic innego się nie liczyło.
Drugie oblicze albumu to zderzenie z efektami pracy Baltruschata. Pokazuje etapy 
działania: prześladowanie, aresztowanie i mord w „majestacie” hitlerowskiego 
prawa – po krótkim śledztwie oraz postępowaniu sądowym w trybie doraźnym, 
polegającym na maksymalnym uproszczeniu procedury oraz natychmiastowym 
wydaniu wyroku i skierowaniu do wykonania z wyłączeniem środków odwoławczych.
Stronice pełne są zdjęd drastycznych...
Z Wprowadzenia Jacka Zygmunta Sawickieg



„Podludzie, bandyci, bestie”. Obraz 
Polaków i Żydów na niemieckich 
fotografiach okresu okupacji.
Album należał do osoby o specjalnych 
kwalifikacjach – niemieckiego policjanta 
SS-Oberscharführera Hermanna 
Baltruschata, który wkroczył do Polski w 
szeregach specjalnego oddziału policji 
bezpieczeostwa – 1. plutonu 
Einsatzkommando III należącego do 
Einsatzgruppe V – a później był 
funkcjonariuszem gestapo w Kutnie, 
Inowrocławiu i Poznaniu.
Przynależnośd Baltruschata do grup 
operacyjnych policji i praca w gestapo 
mogą sugerowad, że zdjęcia, które robił, i 
podpisy, jakimi je opatrywał, są zupełnie 
wyjątkowe i odzwierciedlają punkt 
widzenia wąskiej grupy funkcjonariuszy 
nazistowskiej policji i SS.

Baltruschat (...) bił mnie po twarzy, kopał, boksował. Wreszcie zawołał 
dwóch esesmanów i ci przewiązali moje ręce sznurem przez stół i 
każdą nogę osobno do nogi stołu. Zaczęli mnie bid polewając zimną 
wodą. Czułem, że tyłek mi pęka, jednak nie krzyczałem. Byłem pewien, 
że umrę, więc było mi wszystko jedno. Jak długo to trwało – nie wiem., 
bo jak oczy otworzyłem to leżałem gdzieś w kącie sztuby cały mokry i 
okrwawiony. Krew płynęła z nosa. Czułem, że był złamany. Zęby 
przebiły policzki. Skóra zeszła od powrozów z rąk i nóg. Nogi bolały i 
krwawiły. Głowa była chyba dwa razy większa od normalnej. 
Baltruschat kazał kopnął mnie i kazał wstad. Nie mogłem, czułem, że 
krzyż przełamany i nie miałem władzy w nogach. Podniósł mnie 
ciągnąc za włosy (...)”. relacja Klemensa Kwiatkowskiego, *w:+ Obóz 
hitlerowski na Błoniach w Inowrocławiu..., s. 66. Marek Szymaniak, 
Kamila Churska IPN Bydgoszcz.



Szczególnie okrutny oprawca 
z obozu na Błoniach 

Inowrocław, funkcjonariusz
Gestapo 

SS  Herman Baltruschat.

Podobny album 
dokumentujący zbrodnie 
niemieckie na ziemiach 
polskich i bliskich nam 
stronach, pozostawił  SS-
mann Kurt Schmidt.






































