




Między Starogardem a Szpęgawskiem jest las, 
w którym znajduje się miejsce masowych 
egzekucji dokonywanych przez nazistów na 
ludności Pomorza. Eksterminacja ludności 
Kociewia trwała od 1939 r. do 1940r. i 
pochłonęła około 7000 ofiar. Wśród ofiar byli  
nauczyciele, księża, prawnicy, lekarze i 
robotnicy. 

Ofiarami niemieckich oprawców byli głównie 
mieszkańcy Starogardu oraz okolicznych 
miejscowości. Na listach ofiar znaleźli się 
również Kaszubi, Żydzi, Romowie i Niemcy. 





 Volksdeutscher Selbstschutz- paramilitarna 
siła mająca torturować i mordować Polaków  
w czasie II wojny światowej. Początkowo ich 
działania wymierzone, były w inteligencję. 

 SS- kolejna para militarna siła III Rzeszy, 
która również mordowała ludzi w trakcie 
wojny. Również to oni wydawali rozkazy 
egzekucji. 







 Zanim doszło do egzekucji, osoby na nią 
skazane były  torturowane, a w ekstremalnych 
przypadkach nawet gwałcone. 

 Niektórzy nie dożywali nawet egzekucji. 
 Do innych równie makabrycznych tortur 

można zaliczyć wydłubywanie oczu, czy 
zmuszanie do jedzenia własnych odchodów.

 Zwłoki zakopywano w zbiorowych mogiłach, a  
robotnicy którzy byli zmuszani do grzebania 
swoich rodaków, byli zabijani zaraz po 
wykonaniu swojej pracy, aby nikomu nie 
zdradzili, co dzieje się w szpęgawskim lesie.



 Egzekucji dokonywano nie tylko Szpęgawsku. 
Szpital w Kocborowie był również miejscem 
kaźni. Pracujące tam pielęgniarki podawały 
psychicznie chorym pacjentom ( w tym 
dzieciom) zastrzyki z trucizną. Chorzy 
umierali w męczarniach.



 Ofiarami  nazistów byli głównie  nauczyciele, 
księża, prawnicy, lekarze ale także  robotnicy. 



 Kiedy Niemcy zaczęli odnosić coraz większe 
porażki na froncie wschodnim, trzeba było 
zatrzeć ślady zbrodni na cywilach, ponieważ 
Armia Czerwona zmierzała ku zachodowi. 

 SS przeprowadziło szereg operacji na terenie 
Europy wschodniej i środkowo-wschodniej , 
mających na celu zatajenie zbrodni. Akcja 
nosiła kryptonim 1005. 



 Akcja 1005 skupiona była na zacieraniu 
śladów zbrodni. Była ściśle tajna i wiedziało o 
niej tylko SS i Gestapo. W trakcie akcji pojawił 
się problem, ilość obozów, masowych grobów 
itp. była za duża. Więc zatrudniono do pracy 
robotników, którzy mieli niszczyć zwłoki. Po 
całej akcji robotników zabito i a ich zwłoki 
pozostawiono bez zakopania. 





 Po zakończeniu II wojny przeprowadzono w 
lesie Szpęgawskim ekshumacje zwłok.

 Zrobiono to po to,  żeby zbadać ciała ofiar 
oraz  żeby godnie ich pochować. 










