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Na temat przygotowa  Trzeciej Rzeszy do II wojny wiatowej ukaza y si  

liczne opracowania. Wydano tak e wspomnienia i relacje oraz dokumenty ró-

d owe. Pomimo to wydarzenia dotycz ce tego okresu nadal wywo uj  bardzo 

du e zainteresowanie. 

Dokumenty przedstawione przez prof. H. wi ka ods aniaj  wiele dotych-

czas nieznanych zagadnie . Raporty polskiego attaché wojskowego w Berlinie 

pp k. Antoniego Szyma skiego by y cennym materia em wykorzystywanym 

przez analityków Oddzia u II Sztabu G ównego, w ramach szeroko rozumianego 

rozpoznania  zagro enia ze strony Trzeciej Rzeszy. Znajduj  si  w nich g ównie 

informacje dotycz ce zagadnie  militarnych, takich jak: rozbudowa si  zbroj-

nych, strukturalna modernizacja poszczególnych formacji wojskowych, zmiana 

dyslokacji jednostek, polityka kadrowa, wyszkolenie i dyscyplina oraz analiza 

wojska niemieckiego. Ponadto s  dane dotycz ce: policji, organizacji paramili-

tarnych (SA, SS) i przysposobienia wojskowego m odzie y (Hitlerjugend). Poza 

tym pp k. Antoni Szyma ski informowa  kierownictwo Oddzia u II SG o rozwo-

ju przemys u wojennego oraz zagadnieniach z zakresu polityki wewn trznej 

i zagranicznej Niemiec. 

W marcu 1935 r. wprowadzono w Niemczech powszechny obowi zek s u -

by wojskowej. Rzesza uwalnia a si  jednostronnie od zobowi za  wynikaj cych 

z V cz ci traktatu wersalskiego. Rozbudowa zbroje  Trzeciej Rzeszy wywo y-

wa a zaniepokojenie strony polskiej. Sytuacja taka powodowa a konieczno  
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zwi kszenia si  i rodków Oddzia u II Sztabu G ównego Wojska Polskiego na 

rozpoznanie wywiadowcze Niemiec. Planowano rozbudow  sieci tajnych s u b, 

nie tylko na terytorium Niemiec, lecz tak e w innych krajach, aby mog y by  

u yteczne w czasie przygotowa  mobilizacyjnych. 

Rozwój si  zbrojnych oraz szybkie tempo przeobra e  dokonuj cych si  

w yciu politycznym i gospodarczym Niemiec hitlerowskich rozszerza y zakres 

polskich zainteresowa . Kierownictwo Oddzia u II zdawa o sobie spraw  

z trudno ci rozpoznania przez polski wywiad ca okszta tu przygotowa  wojen-

nych Rzeszy. Wa nym uzupe nieniem informacji dostarczanych przez polski 

wywiad by y raporty i opracowania attaché wojskowego w Berlinie pp k. dypl. 

Antoniego Szyma skiego. Zadania attaché wojskowego mia y szczególny cha-

rakter, obejmowa y bowiem problematyk  wojskowo ci i dyplomacji. St d te  

wynika o jego podwójne podporz dkowanie s u bowe. Prze o onym A. Szy-

ma skiego by  kieruj cy placówk  pose  Alfred Wysocki, a pó niej w latach 

1933–1939 Józef Lipski, pose , nast pnie ambasador Polski w Berlinie. Jednak 

z drugiej strony attaché wojskowy podlega  bezpo rednio szefowi sztabu G ów-

nego – gen. bryg. Januszowi G siorowskiemu, a od po owy 1935 r. do wybuchu 

II wojny wiatowej – gen. bryg. Wac awowi Stachiewiczowi. 

Autor podkre li , e wspó praca attaché wojskowego z central  w Warsza-

wie uk ada a si  dobrze. A. Szyma ski uwa a , e mimo zawartej z Niemcami 

deklaracji o nieagresji, w okresie ycia marsza ka Pi sudskiego, odczuwa  wy-

ra nie nieufno  przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych Drugiej Rze-

czypospolitej wobec Niemiec. Nie podziela  optymistycznych ocen na temat po-

prawy w stosunkach polsko-niemieckich. Szef Oddzia u II SG p k. Tadeusz Pe -

czy ski doskonale rozumia  A. Szyma skiego i uwa a , e trafne s  jego oceny 

dotycz ce niebezpiecze stwa gro cego Polsce ze strony zachodniego s siada. 

Raporty polskiego attaché wojskowego w Berlinie, doskonale zorientowanego 

w zasi gu przygotowa  niemieckich, nie spotyka y si  z nale yt  uwag  najwy -

szych w adz wojskowych i pa stwowych Rzeczypospolitej, jak podkre li  prof. 

Henryk wi k. 

Na uwag  zas uguje du y wk ad Autora w opracowanie materia ów ród o-

wych, zwi zany z kwerend  oraz doborem dokumentów. Pochodz  one z: Cen-

tralnego Archiwum Wojskowego, by ego Centralnego Archiwum Ministerstwa 

Spraw Wewn trznych oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 

w Londynie. 

W pracy przedstawiono siedemna cie niepublikowanych dotychczas rapor-

tów pp k. Szyma skiego. Dokumenty te zosta y zamieszczone w uk adzie chro-

nologicznym. Ingerencja w ich tre  oraz poprawki stylistyczne ograniczone zo-

sta y do niezb dnego minimum. Zachowano równie  niektóre przypisy oznaczo-

ne gwiazdkami, które pochodz  od autora raportów. Dokumenty zosta y opubli-
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kowane bez opisów kancelaryjnych. Prac  wzbogacaj  dodatkowo biogramy 

niektórych osób. 

Prof. Henryk wi k jest znanym badaczem dziejów s u b specjalnych Polski 

i Niemiec w okresie mi dzywojennym oraz II wojny wiatowej. Jest on autorem 

wielu warto ciowych prac po wi conych tej problematyce. Omawiana praca ma 

niew tpliwie du  warto  poznawcz , co umo liwia czytelnikowi zrozumienie 

skali zagro enia ze strony Trzeciej Rzeszy. Opracowanie jest rezultatem wielo-

letniej kwerendy Autora. Stanowi równocze nie pok osie jego pasji badawczej. 

Publikacja zainteresuje nie tylko historyków–profesjonalistów, ale równie  sze-

rok  rzesz  pasjonatów tej problematyki. Czytelnik pozna etapy rozwoju mili-

tarnego Trzeciej Rzeszy, od momentu obj cia w adzy przez Adolfa Hitlera do 

wybuchu II wojny wiatowej. Lektura ta u atwia równie  ocen , w jakim stopniu 

polscy przywódcy polityczni i wojskowi orientowali si  w narastaj cym zagro-

eniu ze strony Niemiec. 


