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Od Redakcji 
 
 
Kolejny, juŜ 32 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, który odda-

jemy do rąk czytelników, prezentuje wybrane sylwetki polskich jeńców wojen-
nych z okresu II wojny światowej. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie kil-
ku postaci, które wywodzą się z róŜnych środowisk społecznych i charaktery-
zują nierzadko rozbieŜnymi poglądami politycznymi, a takŜe odmiennymi do-
świadczeniami z czasu wojny i niewoli. Wśród nich są osoby, które juŜ przed 
II wojną światową lub w jej trakcie miały powaŜne osiągnięcia w Ŝyciu zawo-
dowym, jak i te, których kariery rozwinęły się dopiero po wojnie: w kraju lub 
na emigracji. Wybór tych postaci był trudny i mamy świadomość, Ŝe moŜe być 
dyskusyjny. Wśród prezentowanych sylwetek znaleźli się Ŝołnierze Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej, którzy trafili do niemieckich, a takŜe radzieckich 
obozów jenieckich i obozów internowania na Litwie. W większości są to osoby 
wyróŜniające się pod wieloma względami: zawodowi wojskowi o duŜej chary-
zmie i niezłomnych charakterach jak generałowie Tadeusz Piskor i Wacław 
Jan Przeździecki oraz ludzie polityki, nauki i kultury: profesorowie Wacław 
Komarnicki, Witold Kula i Kazimierz Michałowski, dr Maria Irena Mileska, 
Edward Wolski.   W niniejszym tomie rocznika pominięto dział „Wspomnienia 
i Relacje”. Układ pozostałych części wydawnictwa nie został zmieniony.   
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1 Płk dypl. Jan Bigo przygotowywał następnie pracę obejmującą dzieje losów polskich Ŝoł-

nierzy wziętych do niewoli. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu ukończyć tego dzieła.  
W „Bellonie” (Londyn), 1950, z. 2. został zamieszczony fragment pracy przygotowywanej przez 
płk. dypl. J. Bigo zatytułowany Jeńcy wrześniowi w Niemczech. 

Jerzy Izdebski 
 
 
 

Generał Tadeusz Piskor  
(1887–1951) 

 
 
15 stycznia 1946 r. gen. dyw. Stanisław Kopański – Szef Sztabu Głównego 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie specjalnym rozkazem wydanym w Lon-
dynie powołał Komisję do spraw byłych jeńców wojennych. Jej przewodniczą-
cym został mianowany gen. dyw. Tadeusz Piskor a sekretarzem płk dypl. Jan 
Bigo1. W związku z tym gen. T. Piskor wydał odezwę do byłych jeńców wojen-

Gen. dyw. Tadeusz Ludwig Piskor 
(połowa lat trzydziestych). Ze zbio-
rów własnych autora 

nych zwracając się z apelem o nadsyłanie 
relacji z pobytu w niewoli. W celu ułatwie-
nia wykonania zadania komisja opracowała 
i wydała kwestionariusz dotyczący najwaŜ-
niejszych okoliczności związanych z dosta-
niem się do niewoli niemieckiej, pobytem  
w niej i wyzwoleniem.  

Powołanie gen. T. Piskora na przewodni-
czącego komisji wynikało niewątpliwie z je-
go pobytu w pięciu niemieckich obozach  
jenieckich o zaostrzonym rygorze. Warto do-
dać, Ŝe jeszcze jako oficer legionowy był on  
w latach 1917–1918 internowany i przetrzy-
mywany przez Niemców w obozie w Benia-
minow (Beniaminowie).  

W trakcie pobytu w niemieckich obo- 
zach jenieckich podczas II wojny światowej  
gen. T. Piskor dał się poznać jako dowódca 
odpowiedzialny, zachowujący godność i nie 
pozwalający się poniŜyć, mimo licznych re-
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2 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie (da-
lej: AIPMS), sygn. KOL. 176 t., Sprawozdanie gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego, k. 23. 

3 Szerzej o komendach obozowych i samorządzie jenieckim zob. D. K i s i e l e w i c z, Oficero-
wie polscy w niewoli jenieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998, s. 126 i n. oraz J. P o l-
l a c k, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1986, s. 12–13; T. K. Gruszka, W Mur-
nau, Londyn 1994, s. 22–23. 

—————————— 

JERZY IZDEBSKI 

strykcji ze strony władz obozowych. Dawał osobisty przykład młodszym ofice-
rom, jak powinien zachowywać się polski oficer, który mimo klęski nie traci 
wiary w ostateczne zwycięstwo. 

Gen. dyw. T. Piskor we wrześniu 1939 r. dowodził początkowo armią  
„Lublin” broniącą linii Wisły. Następnie stał na czele zgrupowania armii  
„Lublin” i „Kraków”, dowodząc nim 17–20 września w bitwie pod Tomaszo-
wem Lubelskim. Bezpośrednio po kapitulacji obu zjednoczonych armii został 
rutynowo przesłuchany w sztabie niemieckiego VII Korpusu Armijnego dowo-
dzonego przez gen. Eugena von Schoberta, a następnie przewieziony do Kra-
kowa. Tutaj umieszczono go początkowo w koszarach na Łobzowie, a następnie 
w willi na ul. Sobieskiego. Po kilkudniowym pobycie w Krakowie gen. T. Piskor 
wraz z grupą oficerów (ok. 700) został przewieziony pociągiem osobowym przez 
Drezno, Ratyzbonę, Monachium do oficerskiego obozu jenieckiego w Murnau 
zlokalizowanego na terenie Bawarii2. 

Oflag VII A w Murnau został utworzony 25 września 1939 r. Gen. T. Piskor 
(numer obozowy 15004) 5 października 1939 r. jako najstarszy stopniem 
wśród osadzonych został mianowany starszym obozu. W myśl postanowień 
konwencji genewskiej z 27 lipca 1929 r., podpisanej równieŜ przez Polskę  
i Niemcy, jeńcy wojenni mieli prawo do pewnych form samorządu obozowego. 
Wybierali spośród siebie przedstawicieli, zwanych męŜami zaufania, a w obo-
zach dla polskich oficerów takŜe starszymi obozów. Reprezentowali oni ogół 
jeńców wobec niemieckich władz obozu i załatwiali wszelkie sprawy pomiędzy 
uwięzionymi a komendą obozu, z władzami Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego KrzyŜa (dalej: MKCK) oraz innymi niosącymi pomoc jeńcom or-
ganizacjami. W stosunku do starszego obozu jeńców obowiązywała subordy-
nacja i dyscyplina wojskowa. Powoływał on i tworzył wewnętrzną jeniecką 
strukturę obozową. Składały się na nią bataliony i kompanie. Na czele tych 
pierwszych stali dowódcy wyznaczający z kolei dowódców kompanii. Istniały 
ponadto inne struktury, jak np. koła pułkowe czy grupy skupiające oficerów 
tych samych broni lub słuŜb3.  

Z pierwszego okresu pobytu gen. T. Piskora w Murnau zachowało się zdję-
cie, na którym niemiecki komendant płk Frey wyciąga rękę na powitanie  
w jego kierunku. Generał nie zareagował na ten gest i pozostał w postawie 
zasadniczej. W ciągu kolejnych tygodni do obozu przybywały nowe transporty,  
w tym z oficerami załogi kapitulującej Warszawy. Ostatecznie w listopadzie 
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przegraliśmy bitwę, ale wojnę wygramy, bo my a nie nasi przeciwnicy, wystą-
piliśmy i występujemy w obronie prawa, moralności i sprawiedliwości”. Swoje 
wystąpienie zakończył okrzykiem: „Niech Ŝyje wolna i niepodległa Polska!”4. 
Okrzyk ten powtórzyli zgromadzeni oficerowie, dodając: „Niech Ŝyje generał 
Piskor!”. Obecny na placu apelowym oficer obozowej Abwehry oberleutnant 
Diemert zaaresztował generała. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem 
wśród jeńców, rozgoryczonych z powodu przegranej wojny i pozbawionych 
kontaktu z najbliŜszymi. Podniosło ich ono na duchu, a gen. T. Piskor stał się 
ze względu na swoją bezkompromisową postawę symbolem oporu uwięzio-
nych. Niemcy zakwalifikowali go do kategorii jeńców szczególnie wrogo odno-
szących się do III Rzeszy i w związku z tym skierowali do obozów o obostrzo-
nym rygorze. W sumie – jak wspomniano wcześniej – gen. T. Piskor był  
więziony w pięciu niemieckich oflagach. 

W grudniu 1939 r. Niemcy utworzyli w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku 
obóz jeniecki o zaostrzonym rygorze – Oflag VIII B Silberberg, do którego zo-
stali skierowani polscy oficerowie szczególnie niebezpieczni i wrogo nastawie-
ni do III Rzeszy. Pierwsi z nich trafili tam 15 stycznia 1940 r. T. Piskor przy-
był do obozu 17 stycznia 1940 r. wraz z grupą oficerów, w której znaleźli się: 
płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz – dowódca 17. Dywizji Pancernej we 
wrześniu 1939 r., kmdr dypl. Marian Majewski – szef sztabu dowództwa Ma-
rynarki Wojennej, mjr dypl. Władysław Steblik – oficer sztabu armii „Kra-
ków” i ppor. rez. marynarki Jędrzej Giertych. Polscy oficerowie zostali prze-
wiezieni pod eskortą pociągiem 3 klasy przez Graz, Wiedeń, Pragę, Bohumin 
do Srebrnej Góry.  

4 W. Z i m i ń s k i, Colditz. Obóz specjalny – Sonderlager IV C, „Łambinowicki Rocznik Mu-
zealny” (dalej: „ŁRM”) 1989 , t. 13,  s. 95. 

—————————— 

GENERAŁ TADEUSZ PISKOR (1887–1951) 

Oflag VII A Murnau. Gen. dyw. T. Piskor od-
mawia podania ręki witającemu go płk. Freyo-
wi. Za generałem stoi mjr dypl. Władysław 
Steblik.  

Źródło: T. K. Gruszka, W Murnau, Londyn 1994. 

w obozie w Murnau znalazło się 
przeszło 2 tys. polskich oficerów. 

W przeddzień rocznicy odzy-
skania w 1918 r. przez Polskę nie-
podległości w obozie został roz- 
powszechniony rozkaz starszego 
obozu o wystąpienie w zwartym 
szyku przed codziennym apelem 
zarządzanym na polecenie nie-
mieckiej komendantury. Gdy zgro-
madzeni zajęli miejsca, wystąpił 
gen. T. Piskor i wygłosił patrio-
tyczne przemówienie. Mówił do-
nośnie i szybko: „[...] śołnierze, 
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Oflag Silberberg VIII B zlokalizowany był w starych fortach Spitzberg 
i Hohenstein wzniesionych przez króla Fryderyka II po zajęciu Śląska.  
Gen. T. Piskor jako starszy obozu otrzymał oddzielne lokum w małej jedno-
osobowej klitce w forcie Spitzberg5. Pomieszczenie było ciasne, zawilgocone  
i pozbawione wentylacji. Okno na zewnątrz zabezpieczono zwojami drutu kol-
czastego. Miejsca odosobnienia młodszych oficerów w kazamatach fortu rów-
nieŜ były ciasne i zawilgocone, ze ścian bardzo często ściekała woda. ReŜim  
w obozie był bardzo ostry, początkowo Niemcy zarządzali 5 apeli dziennie.  
W sumie w oflagu zostało umieszczonych 90 oficerów. Trudne warunki egzy-
stencji, stałe naciski Niemców zmierzających do złamania oporu uwięzionych 
wywoływały wśród jeńców konflikty. Dzięki osobistemu zaangaŜowaniu  
gen. T. Piskora i jego postawie udało się je zaŜegnać, m.in. zakazał on podno-
szenia w obozie spraw honorowych. Zainicjował równieŜ akcję szkoleniową  
i kulturalno-oświatową wygłaszając dla oficerów odczyt o Józefie Piłsudskim6. 

W obozie powstała organizacja konspiracyjna, której komendantem został 
gen. T. Piskor a jego zastępcą płk dypl. M. Mozdyniewicz. Jej zadaniem było 
podtrzymanie morale jeńców, zachowanie dyscypliny wojskowej i organizacja 
ucieczek z obozu. Dzięki kontaktom osobistym ppor. Jana Mielczarka, ps. „Wa-
nia” w lipcu 1940 r. nawiązano łączność z Komendą Główną Związku Walki 
Zbrojnej (dalej: GZWZ). Mimo silnego nadzoru z obozu w Silberberg (Srebrnej 
Górze) zbiegło 10 oficerów, 7 zostało schwytanych przez Niemców w wyniku 
podjętej obławy, ale 3 udało się dotrzeć do walczących u boku aliantów jedno-
stek Wojska Polskiego (dalej: WP). W końcu października 1940 r. Niemcy 
przystąpili do rozładowywania obozu. Polscy oficerowie zostali przewiezieni 
do Oflagu IV C Colditz na terenie Saksonii. Mieścił się on w starym, średnio-
wiecznym zamku, wzniesionym na wysokim wzgórzu.  

Oflag IV C Colditz był międzynarodowym obozem jenieckim7. W sumie 
przebywało w nim przeszło tysiąc jeńców alianckich (Anglicy, Belgowie, Fran-
cuzi, Holendrzy, Jugosłowianie), w tym 120 polskich oficerów. Warunki so-
cjalne – ze względu na międzynarodowy charakter obozu – były znacznie lep-
sze niŜ w oflagu w Silberbergu. Dla polskich oficerów pobyt w tym obozie 
i moŜliwość kontaktu z oficerami sojuszniczych armii miały duŜe znaczenie 

5 J. H l e b o w i c z, Wspomnienia z niewoli, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1980, nr 24  
z 15 VI, s. 7. Po 1945 r. por. J. Hlebowicz był w Londynie adiutantem gen. T. Piskora. O sytu-
acji generała wspomina takŜe ppor. rez. Jędrzej Giertych. Zob.: J. G i e r t y c h, Wrześniowcy, 
Londyn 1957, s. 174. 

6 J. G i e r t y c h, op. cit. s. 193–194. Ppor. rez. J. Giertych miał z kolei odczyt o Romanie 
Dmowskim. 

7 Szerzej o funkcjonowaniu Oflagu IV C Colditz zob.: K. S ł aw i ń sk i, Jeniecki Obóz spe-
cjalny Colditz, Warszawa 1973. Prawdopodobnie w tym obozie w 1940 r. T. Piskor poślubił per 
procura Lucynę Marcelę Kasperską z Warszawy. 

—————————— 

JERZY IZDEBSKI 
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i często chorował na serce. Miało to związek z jego wcześniejszym pobytem  
w obozie w Silberbergu.  

Wśród polskich jeńców – podobne powstawały równieŜ i wśród jeńców in-
nych narodowości – została zorganizowana Tajna Organizacja Wojskowa. Jej 
zadaniem było kierowanie konspiracyjnymi formami oporu, w tym: podtrzy-
mywaniem ducha oporu, organizacją prac szkoleniowych i kulturalno-
oświatowych, informowaniem jeńców o sytuacji w kraju, przeciwdziałaniem 
niemieckiej propagandzie, uprawianiem propagandy destrukcyjnej wśród nie-
mieckiej załogi obozu, wykrywaniem donosicieli oraz przygotowywaniem ucie-
czek. Konspirację obozową organizowano systemem trójkowym.  

Komendantem organizacji został płk dypl. M. Mozdyniewicz, ps. „Miro-
sław”9. Według ustaleń podjętych między nim a gen. T. Piskorem starszy obo-
zu ze względu na stały dozór słuŜb obozowych nie miał angaŜować się bezpo-
średnio w działania konspiracyjne. Te zadanie przejęła organizacja konspira-
cyjna, o której działaniach komendant miał informować starszego obozu.  

8 Mariusz Borowiak w biografii Józefa Unruga nie wspomina o jego udziale w strukturach 
konspiracji zorganizowanej w oflagu w Colditz. Zob. M. Borowiak, Admirał. Biografia Józefa 
Unruga, Gdańsk 2004, s. 285.   

9 B. K o z ł o ws ka, Pułkownik Mordyniewicz: Ŝołnierz Polski Niepodległej, Łódź 2003,  
s. 71–72. Autorka cytuje opracowane przez płk. dypl. M. Mozdyniewicza, Wspomnienia z obo-
zów jenieckich, rps. Materiały ze zbiorów pułkownika zostały przez rodzinę przekazane do 
zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej i z racji opracowywania są aktualnie niedostępne.  
M. Mozdyniewicz opracował po wojnie Sprawozdanie z działalności organizacji konspiracyj-
nych w obozach jeńców w Colditz, Lübeck i Dössel i wraz z wykazami osób zasłuŜonych prze-
kazał 3 VIII 1945 r. do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.  

—————————— 

GENERAŁ TADEUSZ PISKOR (1887–1951) 

moralne. Pozwoliło to im inaczej 
spojrzeć na klęskę wrześniową. 
PoraŜka Francji niejako zrehabili-
towała polskie niepowodzenie we 
wrześniu 1939 r. Z drugiej strony 
oczywistym stało się, Ŝe wojna 
moŜe potrwać długo. Jeńcy mieli 
do dyspozycji suche i przestronne 
pomieszczenia i mogli wychodzić 
pod eskortą do przyzamkowego 
parku. Gen. T. Piskor początkowo 
równieŜ i w Colditz był starszym 
obozu, następnie zastąpił go w peł-
nieniu tej funkcji kontradm. Józef 
Unrug8. W tym okresie gen. Pi-
skor bardzo podupadł na zdrowiu 

Oflag IV C Colditz. W centrum gen. dyw. T. Pi-
skor, od lewej kontradm. Józef Unrug, od pra- 
wej gen. francuski de Bleu. Stoją od lewej:  
kpt. jugosłowiański, ppłk belgijski, ppłk angielski 
Guy German i mjr holenderski.  

Ze zbiorów ACMJW, Fototeka, sygn. 
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W konspirację w Colditz było zaangaŜowanych w początkowym okresie od  
15 do 20 a w końcowym ok. 50 oficerów10. Oflag w Colditz był pierwszym  
z obozów oficerskich na terenie Rzeszy, z którym dowództwu ZWZ-AK udało 
się nawiązać stałą łączność. W KG AK funkcjonowała specjalna komórka pod 
kryptonimem „IKO” mająca zadanie utrzymywania łączności z obozami je-
nieckimi na terenie III Rzeszy. Dostarczała ona do obozów rozkazy i instruk-
cje, które do Colditz docierały w kostkach maggi – przyprawy do zupy. Do 
oflagu przekazany został między innym rozkaz Komendanta AK gen. Stefana 
Roweckiego „Grota”, w którym informował on jeńców, Ŝe kraj o nich pamięta. 
Obóz w Colditz w nomenklaturze polskiego podziemia miał kryptonim „Cy-
prian”. 

W ramach tajnej działalności prowadzono równieŜ szkolenie wojskowe.  
Z inicjatywy gen. T. Piskora zimą 1941/1942 r. został zorganizowany kurs ofi-
cerów sztabowych, który trwał do maja 1942 r. Niektóre ćwiczenia na mapie 
generał prowadził osobiście. Z jego aprobatą i w jego obecności w obozie 3 li-
stopada 1941 r. – w dzień św. Huberta – został zorganizowany międzynarodo-
wy bieg myśliwski. Odbył się – z powodu braku koni – pieszo po wszystkich 
kondygnacjach zamku. Lisa zdobył młody oficer francuski z pułku kirasjerów 
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Bieg – jak zanotował rtm. Stefan Sołty-
siak z 3. Pułku Ułanów Śląskich – „[...] oŜywił jenieckie bractwo i przez sze-
reg dni było o czym pogadać i pośmiać się”11. W obozie organizowano równieŜ 
uroczyste obchody świąt narodowych oraz  pułkowych. Sprzyjało to integracji 
jeńców i pozwalało na oderwanie się od szarej, oflagowej rzeczywistości. 

W obozie w Colditz zorganizowano takŜe imieniny gen. T. Piskora. Naj-
większa sala została na tę okoliczność stosownie udekorowana inicjałami so-
lenizanta. Choć funkcję polskiego starszego obozu pełnił kontradm. J. Unrug, 
to oficerowie ze swoimi problemami zwracali się bezpośrednio do gen. T. Pi-
skora, co świadczyło o niewątpliwym autorytecie, jakim cieszył się wśród 
uwięzionych.  

Kolejnym obozem o obostrzonym rygorze, do którego w 20 maja 1942 r. 
przeniesiono gen. T. Piskora, był Oflag X C Lübeck12. Obóz ten połoŜony był  
w centrum miasta, w sąsiedztwie koszar jednostki obrony przeciwlotniczej. 
Pierwsi oficerowie polscy przybyli do niego z Oflagu X B Sandbostel w listopa-

10 Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: ASPP). Polski Obóz Wojsko-
wy „Dössel”. Meldunek płk dypl. M. Mozdyniewicza z 3 VIII 1945 r. do Sztabu Naczelnego Wo-
dza zał. nr 1. Sprawozdanie z działalności konspiracyjnej w obozie jeńców IV C (Colditz), sygn. 
A3.3.5.3. 

11 L. Kuk aws k i, Bieg św. Huberta bez koni, „Konie i Rumaki” 1996, nr 41 z 1 I. 
12 Szerzej na temat Ŝyciu i konspiracji w Oflagu X C Lubeka zob.: J. Mo s z c z e ń s k i,  

O pracy konspiracyjnej w obozach jeńców Lubeka i Dössel, Londyn 1957, z. II; A. S a ł a c k i,  
Jeniec wojenny nr 335, Warszawa 1973. 
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dzie 1941 r. Zajęli oni drewniane, często zapluskwione baraki. Dość szybko 
została utworzona polska konspiracyjna komenda obozu, która nawiązała 
kontakt z KG AK. Na jej czele stanął płk Eugeniusz śongołłowicz, a następnie 
płk dypl. Antoni Trzasko-Durski. Generał T. Piskor po przybyciu do oflagu  
w Lubece, początkowo jako jedyny polski generał, został starszym obozu,  
a następnie rozkazem KG AK mianowany konspiracyjnym komendantem 
obozu. Funkcję jego zastępcy objął płk dypl. M. Mozdyniewicz a szefem został 
płk Józef Moszczeński, który funkcjonował juŜ wcześniej w obozowej konspi-
racji. Tajna komenda obozu utworzyła wstępnie dwie grupy wykonawcze: grupę 
łączności z krajem i grupę wywiadowczą. Zorganizowano następnie takŜe grupę 
ucieczkową z ppłk dypl. S. Rutkowskim i ppłk E. Szubertem na czele. Kore-
spondencję z krajem prowadzili mjr Walerian Klimowicz i ppor. Jan Mazurek. 

Oflag X C Lübeck był obozem międzynarodowym. Osadzono w nim ofice-
rów francuskich, belgijskich, holenderskich i jugosłowiańskich. W oflagu 
w Lubece Niemcy przetrzymywali między innymi syna Stalina, por. Jakowa 
DŜugaszwillego oraz kpt. Bluma, syna byłego premiera Francji. W nomenkla-
turze KG AK oflag w Lubece miał kryptonim „Leonard”.  

W organizacji konspiracyjnej znalazło się około 150 zaprzysięŜonych ofice-
rów13. Podstawowym zadaniem organizacji było utrzymanie w dobrej kondycji 
moralnej i zawodowej wykwalifikowanej kadry zawodowej niezbędnej do od-
tworzenia Polskich Sił Zbrojnych. Organizacja utrzymywała stały kontakt  
z władzami podziemnymi w kraju, które dostarczały instrukcje i środki dla 
zabezpieczenia łączności oraz paczki (w tym takŜe środki finansowe). Spraw-
na organizacja Ŝycia w obozie pozwoliła na jego uregulowanie i znaczne pod-
niesienie się takŜe jego poziomu. Jeńcy otrzymywali w tym okresie paczki in-
dywidualne m.in. z Anglii, Hiszpanii, Palestyny oraz amerykańskie przesyła-
ne zbiorczo do obozu przez MKCK. Konspiracyjne władze obozu otrzymały  
z zewnątrz 2,8 tys. dolarów USA, które miały być przeznaczone dla jeńców  
na wypadek zakończenia wojny. Kwota ta była w bezpośredniej dyspozycji 
gen. T. Piskora. W obozie uruchomiono dwa odbiorniki radiowe, w tym jeden 
pięciolampowy, zakupiony od Niemców we wrześniu 1942 r. Pierwsze wiado-
mości nadawane przez BBC odebrano juŜ na początku października 1942 r. 
Na podstawie uzyskanych tą drogą informacji codziennie była redagowana 
gazeta obozowa. Zorganizowano równieŜ teatr, a gen. T. Piskor oprócz działal-
ności konspiracyjnej dbał takŜe o rozwój działalności kulturalnej. Był autorem 
m.in. recenzji z występów rewii funkcjonującej w ramach obozowego teatru.  

Warto podkreślić, Ŝe nastroje w obozie zaczęły się znacznie poprawiać  
w miarę jak Wehrmacht ponosił kolejne klęski. Informacje o rozbiciu 6. armii 
—————————— 

13 ASPP, sygn. 3.3.5.3, Polski Obóz Wojskowy „Dössel”. Meldunek płk dypl. M. Mozdynie-
wicza z 3 VIII 1945 r. do Sztabu Naczelnego Wodza zał. nr 2. Sprawozdanie z działalności kon-
spiracyjnej w obozie jeńców X C (Lubeka), kryptonim „Leonard”. 
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pod Stalingradem czy o wyparciu Niemców z Afryki i lądowaniu aliantów na 
Sycylii, a w rok później w Normandii wywoływały zrozumiałe oŜywienie 
wśród jeńców. Mogli się oni równieŜ naocznie przekonać o działaniach alian-
tów obserwując liczne wyprawy bombowe przemieszczające się nad Lubeką. 
W lipcu 1943 r. przygnębienie wywołała informacja o śmierci gen. Władysła-
wa Sikorskiego w katastrofie na Gibraltarze. 

W pierwszej połowie sierpnia 1944 r. Niemcy zadecydowali o przeniesieniu 
polskich oficerów z Lübeck do Oflagu VI B Dössel na terenie Westfalii. Jedno-
cześnie Niemcy zapowiedzieli, Ŝe jeńcy w trakcie przewoŜenia do nowego obo-
zu będą zakuci w kajdanki. Wywołało to powszechny sprzeciw wśród oficerów, 
którzy wskazywali na ewidentne pogwałcenie prawa. Gen. T. Piskor jako 
starszy obozu zaapelował o spokój i zaprotestował w niemieckiej komendzie 
obozu przeciwko łamaniu konwencji genewskiej i takiemu traktowaniu pol-
skich oficerów. ZaŜądał, aby równieŜ i jemu załoŜono kajdanki na czas prze-
woŜenia do nowego obozu14. Ostatecznie polskich oficerów skutych kajdanka-
mi załadowano do wagonów i po czterodobowej podróŜy wyładowano na stacji 
Warburg pod Kassel. Ze stacji oficerowie zostali pod konwojem przeprowadze-
ni pieszo do odległego o 3 km obozu. 

Oflag VI B w Dössel został uruchomiony we wrześniu 1942 r. Znaleźli się 
w nim polscy oficerowie, którzy po wojnie 1939 r. zostali internowani na tery-
torium Rumunii. W lutym 1941 r. władze rumuńskie przekazały oficerów 
Niemcom. Początkowo umieszczono ich w Oflagu VI E Dorsten, skąd następnie 
przeniesieni zostali do oflagu w Dössel. Ogółem w obozie tym osadzono ponad 
2 tys. oficerów, w tym m.in. 1077 przejętych od Rumunów (w tej grupie było 
11 generałów), 528 przywiezionych z Lubeki, 111 z Oflagu II D Gross Born  
i ok. 200 z Oflagu II E Neubrandenburg15. Polskim starszym obozu został gen. 
broni inŜ. Leon Berbecki. Według opinii Marszałka J. Piłsudskiego był to:  

„Bardzo dobry oficer o silnej woli, wielkiej odwadze i umiejętności wyci-
śnięcia z siebie i podwładnych bardzo wielkich wysiłków. Dla podwładnych 
nieznośny. Uprzedzający się do ludzi. Bardzo skłonny do faworytyzmu. 
Ten stosunek ma nie tylko do ludzi, ale i do całych jednostek wojskowych. 
Meldunki nie zawsze prawdziwe”16.  

14 A. S a ł a c k i, op. cit., s. 228–229. Z kolei ppłk S. Rutkowski w swojej relacji podaje, Ŝe  
„gen. dyw. Piskor jako chory pozbawiony był tej przyjemności”. Zob. AIPMS, Kol. 176, t. 22. 
Uwagi dotyczące obozu „Dössel” – oflag VI B. 

15 D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 48–50. 
16 M. C i e p l e w i c z, Generałowie polscy w opinii J. Piłsudskiego, „Wojskowy Przegląd Hi-

storyczny” (dalej: „WPH”) 1966, nr 1, s. 335. Gen. L. Berbecki posiadał piękną kartę słuŜby 
Ŝołnierskiej z okresu walk o granice Rzeczypospolitej w latach 1914–1920. Szerzej na ten te-
mat zob.: A. Kaba t a, Działalność wojskowa Leona Berbeckiego w latach 1914–1920, „WPH” 
1993, nr 3. 
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W okresie międzywojennym w latach 1928–1938 gen. broni L. Berbecki był 
inspektorem armii, a od 1933 r. pełnił takŜe funkcję przewodniczącego Zarzą-
du Głównego Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Niemieckim komendantem 
obozu był płk Heinrich Brinkord. 

Gen. L. Berbecki jako starszy obozu był zwolennikiem rozwijania społecz-
nych form Ŝycia jenieckiego. W obozie w Dössel działały liczne kółka zaintere-
sowań, m.in. literackie, medyczne, prawnicze; zostały zorganizowane kursy 
na poziomie szkoły średniej i uniwersyteckim; funkcjonowała równieŜ duŜa 
biblioteka17. Jeńcy osadzeni w tym oflagu stanowili dość specyficzną społecz-
ność. Większość z nich to oficerowie sztabowi często wysokich stopni, którzy 
zajmowali przed wojną stanowiska urzędnicze. Obarczeni rodzinami, które 
pozostały w kraju, po internowaniu w Rumunii nie podejmowali prób, aby 
przedostać się do Francji czy na Bliski Wschód, gdzie formowano jednostki 
WP18. W obozach w Rumunii rozwinęli działalność oświatową i kulturalną, 
którą kontynuowali następnie w oflagach w Niemczech. Chcieli oni przetrwać 
wojnę i wrócić do domu. Byli to zdeklarowani zwolennicy gen. L. Berbeckiego. 
W strukturze Oflagu VI B Dössel tworzyli I batalion i zajmowali baraki  
o wyŜszym standardzie. Przez pozostałych oficerów byli nazywani „baptysta-
mi” lub „Rumunami”.  

W II batalionie znaleźli się jeńcy przeniesieni do Dössel z innych oflagów. 
Byli to z reguły oficerowie liniowi, mający za sobą udział w walkach na fron-
cie oraz wędrówkę i staŜ w licznych oflagach, często juŜ jako Ŝołnierze konspi-
racji obozowej19. Ta grupa skupiała przeciwników gen. L. Berbeckiego i „na 
kaŜdym kroku akcentowała swoje wrogie nastawienie do Niemców”20. Nega-
tywne stanowisko wobec gen. L. Berbeckiego przejawiała równieŜ przebywa-
jąca w oflagu grupa generałów. Nie podobało się to, Ŝe stanowczo potępiał 
tworzenie konspiracyjnych form oporu. Mimo to w obozie w Dössel powstała 
tego typu organizacja. Jej załoŜycielami byli oficerowie przeniesieni do Dössel 
z innych obozów, równieŜ nastawieni opozycyjnie wobec gen. L. Berbeckiego. 
Szefem tajnej komendy obozu został początkowo ppłk Ryszard Jaworowski,  

17 Szerzej na ten temat zob. L. B e r b e c k i, Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego, 
Katowice 1959, s. 254 oraz B. Hu l e w i c z, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1986,  
s. 226–227. Biblioteka liczyła w 1942 r. przeszło 7 tys. tomów. O sytuacji w oflagu pisali:  
J. A l t man - R ad wańs ka, Specyfika organizacji wewnętrznej Oflagu VI B Dössel, „ŁRM” 
1988, t. 12, s. 53–64; S. B u r w i e l, Konsolidacja społeczności jenieckiej w Oflagu VI B Dössel,  
„ŁRM” 1988, t. 12, s. 65–76. 

18 Z internowania w Rumunii zbiegli m.in.. marsz. Edward Rydz-Śmigły, były premier gen. 
dyw. Felicjan Sławoj Składkowski i gen. bryg. Wacław Stachiewicz.  

19 Sytuacje w oflagu opisują: J. Mo s z c z e ń s k i, op. cit., s. 19 oraz D. K i s i e l e w i c z,  
op. cit., s. 237–238. 

20 B. Kozłowska, op. cit., s. 77.  
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a w sierpniu 1943 r. zastąpił ppłk dypl. Bronisław Kowalczewski, który prze-
bywał poprzednio w oflagu w Colditz21. W nocy z 20 na 21 września 1943 r. 
doszło do słynnej ucieczki „50 z Dössel”. 40 z nich Niemcy schwytali i zostali 
oni następnie zamordowani przez gestapo. O ucieczce gen. L. Berbecki dowie-
dział się od niemieckiej komendantury obozu22. Po kilku tygodniach od uciecz-
ki ppłk. dypl. B. Kowalczewskiego i dwóch oficerów z konspiracyjnej komendy 
obozu przekazano gestapo. Trafili oni do obozu koncentracyjnego w Buchen-
waldzie, gdzie zostali zamordowani. Działalność konspiracyjna w Dössel zo-
stała sparaliŜowana na dłuŜszy okres, a łączność z KG AK była nawiązywana 
sporadycznie. 

Oficerów, którzy wraz z gen. T. Piskorem przybyli z Lubeki do Dössel  
i tworzyli w strukturze obozu III batalion komenderowany przez mjr. Jana 
Kowalskiego, zaskoczyły panujące stosunki. Jak wspominał ppłk dypl. S. Rut-
kowski: 

„[...] zakwaterowanie gorsze niŜ w Lubece. Baraki drewniane, ustępy 
cuchnące poza barakami, umywalnie teŜ o małej wydajności zwłaszcza Ŝe 
dopływ wody szwankował. Kąpiel rzadko, niewystarczająca ilość kranów. 
Trudno było utrzymać czystość ciała. Stosunek kierownictwa obozu i jego 
pensjonariuszy do Niemców dziwnie uległy. Do tego stopnia, Ŝe oficerowie 
wyręczali wręcz Niemców w ich czynnościach adm. tak np. w celu utrud-
nienia ucieczek został załoŜony depozyt Ŝywnościowy. Polacy sami spełnia-
li tam funkcje magazynierów. Wręcz nie do pomyślenia w obozach, które 
znałem dotąd. Nic dziwnego, ze w tych warunkach personel administracyj-
ny niemiecki mógł być ograniczony do ram niezmiernie szczupłych. Nie po-
zbawiony pikanterii był fakt wynagradzania tych polskich funkcyjnych 
paczkami USA i dodatkowymi papierosami przez starszego obozu, rzecz 
niespotykana gdzie indziej, gdyŜ wszędzie widziałem usługi koleŜeńskie 
(nazywało się to praca na rzecz kolegów) wykonywane honorowo i bez spe-
cjalnych wynagrodzeń. Duch ugody panował w tym naszym środowisku. 
Tłumaczono mi, Ŝe tak jest lepiej, bo starszy obozu „politykuje” z Niemca-
mi i za to otrzymuje specjalne ulgi dla jeńców”23. 

Wkrótce po przybyciu do Dössel gen. T. Piskor podjął próbę wpłynięcia na 
gen. L. Berbeckiego w celu zmiany jego stosunku do władz niemieckich. Ten 

21 Po wyjeździe gen. T. Piskora był polskim starszym obozu. Ppłk dypl. B. Kowalczewski 
dostał się do niewoli niemieckiej we Francji. 

22 L. B e r b e c k i, op. cit., s. 254. Gen. L. Berbecki ucieczkę oficerów określił jako „nieco-
dzienny wypadek”. RównieŜ B. Hulewicz potwierdza, Ŝe starszy obozu i jego współpracownicy 
o niczym nie wiedzieli. Zob. B. Hulewicz, op. cit., s. 241. 

23 IPiMS Kol. 176, t. 22. Ppłk dypl. Stanisław  Rutkowski, Uwagi dotyczące obozu” Dössel” 
Oflag VI B. Podobny pogląd prezentuje A. Sałacki (op. cit. s. 234). 
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ostatni odrzucił sugestie niŜszego od siebie stopniem oficera, a sprawy słuŜbo-
we generałowie odtąd załatwiali drogą korespondencyjną. Gen. T. Piskor do-
magał się miedzy innymi wyjaśnienia losów oficerów zbiegłych z obozu w nocy 
z 19 na 20 września 1943 r. W piśmie z 4 września 1944 r. skierowanym do 
niego gen. L. Berbecki komunikował:  

„[...] nie Ŝyczę sobie zupełnie, by w tut. [ejszym] obozie wprowadzono 
stan rzeczy, jaki istniał w obozie w Lubece. Przyczyny mego poglądu wy-
szczególniłem na odprawach. Komenda obozu X C, która nie sprzeciwdzia-
łała się temu stanowi rzeczy,  pozostała w Lubece, a pan Generał przybył 
obecnie do obozu, w którym obowiązują inne przepisy i rozkazy i w którym 
kontrole gospodarki wykonuje major niemiecki a nie podoficer [...] 

Ad pkt 1- pisma Pana Generała. 
Sprawę ppor. Szczepanowskiego i ppor. Stokwisza [powinno być ppor. 

Szczepinowskiego i ppor. Stokwicza – przyp. aut.]24 poruszałem kilkakrot-
nie i poruszam ją nadal na kaŜdej konferencji z komendantem obozu, które 
odbywają się co 2 tygodnie. Otrzymane odpowiedzi podaję na odprawach 
obozowych, wzgl. tym oficerom, którzy interesują się losem kolegów i zwra-
cają się do mnie o wiadomości. Rodzina i powinowaci mogą zwracać się  
o wiadomości przez MCK”25. 

Gen. Piskor pismem datowanym na dzień 6 września 1944 r. zatytułowa-
nym „Pan Generał Broni inŜ. Leon Berbecki” pisał:  

„Pismo z dnia 4.IX.1944 otrzymałem i nie zamierzam z nim polemizo-
wać. 

Oświadczam natomiast, Ŝe pisma tak wrogiego w swej treści i łajdackie-
go w sugestiach nie otrzymałem dotąd od nikogo.  

Jest to tym smutniejsze, Ŝe pismo to pochodzi od polskiego Generała. 
Na tym korespondencje z Panem Generałem kończę.  

/Piskor/  
gen dywizji”26 

Po zerwaniu kontaktów ze starszym obozu gen. T. Piskor podjął działania 
w celu aktywizacji działalności konspiracyjnej w obozie poprzez połączenie 

24 Podporucznicy Stanisław Stokwicz i Witold Szczepinowski uczestniczyli w ucieczce z obozu 
w nocy 19/20 IX 1943 r. Wraz z innymi schwytanymi oficerami zostali wydani gestapo przez 
niemieckiego komendanta obozu i straceni bez sądu. 

25 AIPMS, sygn. A. XII 51/31. Pismo z 4 IX 1944 r. gen. broni inŜ. Leona Berbeckiego skie-
rowane do gen. dyw. Tadeusza Piskora. 

26 AIPMS, Kol. 176, t. 22. 
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miejscowej organizacji z zespołem, który przybył z Lubeki. Praktycznie jed-
nak cała działalność konspiracyjna opierała się na strukturze z poprzedniego 
obozu. Zastępcą – i faktycznym komendantem organizacji konspiracyjnej – 
został płk dypl. M. Mozdyniewicz, szefem sztabu – ppłk dypl. J. Moszczeński, 
kierownikiem działu konspiracyjnego – ppłk Ryszard Jaworowski (z konspira-
cji oflagu w Dössel), kierownikiem działu organizacyjno-mobilizacyjnego – 
ppłk Włodzimierz Rytarowski (z konspiracji oflagu w Dössel); kierownikiem 
działu wywiadowczego – ppłk dypl. Stanisław Rutkowski (z oflagu w Lubece). 
Początkowo w działalność konspiracyjną było zaangaŜowanych od 50 do 100 
oficerów27. Organizacja otrzymała rozkaz od władz alianckich do przygotowa-
nia – w przypadku załamania się Niemiec – akcji zbrojnego opanowania obozu. 
W celu zaopatrzenia jeńców w broń lotnictwo alianckie miało dokonać zrzu-
tów broni. Gen. T. Piskor był zdania, Ŝe taka akcja będzie niemoŜliwa i dopro-
wadzić moŜe do niepotrzebnych strat w przypadku pacyfikacji oporu przez 
Niemców. Prawo podjęcia decyzji o takiej akcji gen. Piskor zarezerwował dla 
siebie. W tym duchu został przekazany meldunek do władz alianckich28. 

Działalność konspiracyjną w pierwszym okresie zahamował wypadek, jaki 
miał miejsce 27 września 1944 r. Wskutek omyłki obóz został zbombardowa-
ny przez brytyjskiego lotnika. Zginęło 90 oficerów, a 230 zostało rannych. Cał-
kowitemu zniszczeniu uległy 2 baraki, a 4 zniszczono częściowo. Wypadek po-
grąŜył wszystkich w Ŝałobie, zawieszono praktycznie działalność kultural- 
no-oświatową29. W obozie uwidoczniła się psychoza strachu przed lotnictwem 
sprzymierzonych. KaŜdorazowy alarm przeciwlotniczy wzbudzał paniczne na-
stroje wśród przebywających w oflagu, na terenie którego wykopane zostały 
rowy przeciwlotnicze. 

Nastroje pogorszyły się takŜe znacznie w związku z trudnościami w zaopa-
trzeniu. Do oflagu począwszy od listopada 1944 r. docierało coraz mniej pa-
czek z zewnątrz. Niemcy tłumaczyli fakt braku dostaw paczek zniszczeniami 
linii kolejowych przez lotnictwo alianckie. Trudności w zaopatrzeniu i niedo-
statek swój punkt krytyczny osiągnęły w miesiącach lutym i marcu 1945 r., co 
miało oczywiście związek ze stopniowym rozpadem systemu logistycznego 
stale bombardowanej III Rzeszy30.   

27 ASPP, sygn. A3.3.5.3, Polski Obóz Wojskowy „Dössel”. Meldunek płk. dypl. M. Mozdy-
niewicza z 3 VIII 1945 r. do Sztabu Naczelnego Wodza zał. nr 3. Sprawozdanie z działalności 
konspiracyjnej w obozie jeńców VI (Dössel), kryptonim „Daniel”. 

28 J. Mo s z c z e ń s k i, O pracy konspiracyjnej w obozach jeńców Lubeka i Dössel, Londyn 
1957, s. 20. 

29 J. A l t man - R ad wańs ka, Straty jeńców polskich w Oflagu VI B Dössel w wyniku  
nalotu w dniu 27 IX 1944 r., „ŁRM” 1981, t. 4, s. 71–81. 

30 O trudnościach w zaopatrzeniu wspomina m.in. M. P o r w i t, Spojrzenie poprzez moje  
Ŝycie, Warszawa 1986, s. 457–458. 
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Mimo wspomnianych trudności komenda konspiracyjna obozu przygotowy-
wała plany mobilizacyjne w celu sformowania z oficerów znajdujących się  
w obozie jednostek kadrowych, które po wcieleniu jeńców Ŝołnierzy i robotni-
ków miały stać się regularnymi oddziałami WP. Przygotowano obsadę oficer-
ską pułku piechoty, na czele którego miał stanąć płk dypl. Władysław Smo-
larski; oddziału rozpoznawczego – dowódca płk Stefan Cieślak; dywizjonu  
artylerii – ppłk dypl. Andrzej Czerwiński; oddziału saperów – ppłk Ryszard 
Jaworowski. Ponadto zorganizowano szkieletowe oddziały sztabowe i słuŜby. 
Dowódcy i szefowie słuŜb referowali stan prac przygotowawczych na odpra-
wach u gen. T. Piskora31.  

W końcowym okresie w działalność konspiracyjną było zaangaŜowanych 
przeszło 300 oficerów. Mimo znacznego wpływu komendy konspiracyjnej na 
Ŝycie obozowe utrzymał się podział wewnątrz obozu na zwolenników starsze-
go obozu gen. broni L. Berbeckiego i przeciwników jego polityki skupionych 
w organizacji konspiracyjnej. Wreszcie powaŜną część spośród uwięzionych 
oficerów stanowił element bierny oczekujący jedynie końca wojny. 

Wobec załamywania się frontu na Zachodzie niemiecka komendantura 
oflagu w Dössel zarządziła 31 marca 1945 r. ewakuację obozu. Objęła ona 
przeszło 1500 oficerów i szeregowych. W obozie pozostali chorzy i niezdolni do 
marszu, wśród nich gen. T. Piskor. Miał on wcześniej wylew i jako obłoŜnie 
chory pozostał w swojej kwaterze. Z komendy konspiracyjnej pozostał w obo-
zie równieŜ ppłk W. Rytarowski. Pozostali oficerowie z komendy konspiracyj-
nej, w tym płk dypl. M. Mozdyniewicz i ppłk. dypl. J. Moszczeński wymasze-
rowali ze swoimi batalionami. 1 kwietnia w rejonie wsi Borgentreich kolumny 
jeńców z Dössel zostały wyzwolone przez amerykańskie czołgi 9. Dywizji Pan-
cernej. Tymczasem inne czołgi amerykańskie wyzwoliły oficerów pozostałych 
w Dössel. Gen. T. Piskor oprowadził Amerykanów po obozie i wysłał meldu-
nek do polskiego Naczelnego Wodza. 

Dowódcą Polskiego Obozu Dössel koło Warburga został gen. T. Piskor  
i 2 kwietnia wydał Rozkaz organizacyjny nr 1, w którym podał wytyczne doty-
czące nowej organizacji obozu zgodnie z opracowanymi wcześniej planami. 
Udał się wraz z płk. dypl. M. Mozdyniewiczem na kwaterę gen. broni L. Ber-
beckiego, który powrócił do obozu i wezwał go do zrzeczenia się piastowa- 
nej funkcji. Gen. L. Berbecki odmówił, co zapoczątkowało rozłam w obozie. 
Szef sztabu organizacji konspiracyjnej ppłk dypl. M. Moszczeński po powrocie 
do obozu wydał 2 kwietnia 1945 r. Komunikat Sztabu do oficerów i szerego-

31 ASPP, sygn. A3.3.5.3, Polski Obóz Wojskowy „Dössel”. Meldunek  ppłk. dypl. Edmunda 
Leopolda Chełmińskiego, szefa oddziału IV z 5 IV 1945 r. 
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wych, w którym poinformował o roli, jaką gen. T. Piskor odgrywał w obozie  
w Dössel: 

„[...] podaje się do wiadomości wszystkich oficerów i szeregowych, co na-
stępuje: 

1) Pan Generał Piskor objął władzę wojskową na podstawie nominacji 
Naczelnego Wodza Generała Sikorskiego, wydanej w czasie kiedy jeszcze 
przebywał w karnym obozie w Colditz. Nominacja ta po śmierci Generała 
Sikorskiego została potwierdzona przez Naczelnego Wodza Sił Krajowych 
Generała Bór Komorowskiego i Naczelnego Wodza Generała Sosnkowskie-
go [...] 

7) Pan Generał Piskor zawiadomił równieŜ Naczelnego Wodza o tym, Ŝe 
Pan Generał Berbecki nie zgodził się na objęcie władzy wojskowej przez 
Pana Generała Piskora. 

8) Pan Generał Piskor do czasu nadejścia odpowiedzi od Naczelnego 
Wodza uwaŜa siebie za legalnego dowódcę w myśl wspomnianej nominacji. 
Nadto jako ten, który od 11. XI. 1939 r. przebywał w najcięŜszych karnych 
obozach niemieckich poleca podporządkować się jego rozkazom. 

Rozkaz Naczelnego Wodza i wzgląd na zadania, jakie nas czekają zobo-
wiązują do jednolitej postawy w działaniu, za które Pan Generał mający 
upowaŜnienie i nominację bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność. 

Dalsze rozkazy o organizacji i toku słuŜby w obozie wyda Pan Generał 
Piskor w najbliŜszym czasie”32. 

Zdaniem oficerów skupionych wokół konspiracyjnej komendy obozu nale-
Ŝało gen. L. Berbeckiego siłą usunąć z zajmowanego stanowiska. Gen. T. Pi-
skor zarządził przeprowadzenie mobilizacji i wybrał wariant polegający na 
podzieleniu obozu na dwa zgrupowania. Sprawa walki o władzę wywoływała 
określone odczucia wśród oficerów. Kpt. dypl. Janusz Kodrębski w meldunku 
do ppłk. W. Rytarowskiego stwierdzał wprost: 

„Melduję: PoniewaŜ praca ściśle wojskowa, którą wykonywałem została 
połączona obecnie z walką o władze między wiadomemi P. Generałami, 
znajduję się w konflikcie moralnym, z którego mogę wyjść zgodnie ze swym 
Ŝołnierskim sumieniem w ten sposób, Ŝe proszę o zwolnienie mnie od peł-
nienia poleconych mi obowiązków, a to do czasu, gdy sprawa przełoŜeń-
stwa zostanie jasno niewątpliwie stwierdzona”33. 

32 ASPP, sygn. 3.3.5.3. Komunikat Sztabu L.dz. 5/Szt. z 2 IV 1945 r. 
33 ASPP, sygn. 3.3.5.3/72. Meldunek kpt. dypl. Janusza Kodrębskiego z 2 IV 1945 r. 
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Prowadzona 2 i 3 kwietnia 1945 r. mobilizacja przebiegała bardzo wolno,  
a podział obozu zarysowywał się coraz wyraźniej. Gen. T. Piskor mógł liczyć 
na poparcie od 20 do 40% stanu obozu. W tym czasie zapadła decyzja władz 
alianckich o wycofaniu grupy generałów z obozu, co w zasadzie na ten czas 
zakończyło konflikt między generałami. Władzę w obozie z poparciem Amery-
kanów objął gen. broni L. Berbecki. Gen. Piskor 4 kwietnia 1945 r. wycofał się 
z działalności na terenie obozu zarządzając przerwanie mobilizacji, rozwiąza-
nie oddziałów i słuŜb. Zwrócił się jednocześnie o przekazanie do sztabu posia-
danego materiału archiwalnego oraz kronik z działalności tajnej i jawnej na 
terenie obozu34. Po południu 4 kwietnia gen. T. Piskor poŜegnał się na zbiórce 
z podległymi mu oficerami, opuścił obóz i odleciał samolotem wraz z innymi 
generałami do ParyŜa. 

7 kwietnia 1945 r. został przewieziony samolotem Naczelnego Dowództwa 
Sprzymierzonych do ParyŜa. Z lotniska Le Burguet generałowie udali się do 

34 ASPP, sygn. 3.3.5. 3/67. W rozkazie Komendy Polskiego Obozu w Dössel koło Warburga 
z 5 IV 1945 r. podpisanym przez Szefa Sztabu ppłk. dypl. J. Moszczeńskiego podkreślono, Ŝe  
„Ustosunkowanie do osoby i zarządzeń gen. L. Berbeckiego, Pan Generał [Piskor – przyp. aut.] 
pozostawił do indywidualnej decyzji poszczególnych oficerów”. 

35 „Dziennik Polski i Dziennik śołnierza” 1945, nr 83 z 9 IV. 
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Gen. dyw. Tadeusz Piskor, Londyn, kwie-
cień 1945 r.          Ze zbiorów własnych autora 

ambasady polskiej, gdzie powitał ich 
ambasador Kajetan Morawski, przed-
stawiciele władz polskich oraz ppłk 
Antony Drexel-Biddle reprezentujący 
Naczelne Dowództwo Sił Sprzymie-
rzonych. Przed gmachem ambasady 
ustawiony był pluton honorowy ze 
sztandarem Polskiej Organizacji Woj-
skowej (POW)35. 

Po kilku dniach gen. Piskor wraz 
z towarzyszącym mu oficerem 1. Dy-
wizji Pancernej udał się do Londynu. 
Na dworcu Victoria Cross generała 
powitali: w imieniu Prezydenta RP – 
gen. Stefan Dembiński, szef Sztabu 
Naczelnego Wodza gen. dyw. Stani-
sław Kopański oraz attaché wojsko-
wy przy Ambasadzie RP w Londy-

nie – gen. bryg. Janusz Regulski. Gen. T. Piskor został przyjęty przez gen. 
dyw. Mariana Kukiela, ministra obrony narodowej. 18 kwietnia 1945 r. przy-
jął go Prezes Rady Ministrów Tomasz Arciszewski. T. Piskor reprezentował 
przed nim polskich generałów wyswobodzonych z niewoli niemieckiej. 
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JuŜ w ParyŜu gen. T. Piskor na podstawie zgromadzonej dokumentacji 
oraz własnej obserwacji sporządził datowany na 9 kwietnia 1945 r. czterostro-
nicowy „Raport w sprawie gen. broni Berbeckiego Leona”36. OskarŜył w nim 
gen. L. Berbeckiego o: 

„1. Działanie na szkodę interesów państwowych przez współpracę a na-
wet knowania z Niemcami. 

2. Postępowanie przynoszące ujmę mundurowi generała polskiego. 
3. Szerzenie demoralizacji wśród oficerów i szeregowych”. 

Generał w raporcie krytycznie ocenił postawę L. Berbeckiego nawiązując 
do działalności tego ostatniego na terenie Rumunii. Do najwaŜniejszych spo-
śród 21 zarzutów zawartych w raporcie zaliczyć naleŜy zarzut o zwalczaniu 
oficerów działających w organizacjach konspiracyjnych na terenie obozów. 
Według gen. T. Piskora, gen. L. Berbecki otoczył ich stałą siecią szpiegów  
i denuncjował ich działalność. Oficerów mających kontakt z AK piętnował ja-
ko wichrzycieli i klikę polityczną. Wydał takŜe rozkaz o oddawaniu honorów 
niemieckim oficerom i urzędnikom bez względu na ich stopień37. Był równieŜ 
odpowiedzialny za ułatwienie Niemcom urządzenia getta w oflagu38. Zdaniem 
T. Piskora, L. Berbecki kompromitował mundur polskiego generała. Zakazy-
wał uŜywać na terenie obozu polskich emblematów i barw, „by nie draŜnić 
Niemców”, a takŜe tolerował nienoszenie przez oficerów i szeregowych orzełków 
oraz dystynkcji. W stosunkach słuŜbowych poniŜał oficerów. W podpisach uŜy-
wał tytułu „General der Armee” a niemieckiemu komendantowi obozu przesy-
łał Ŝyczenia świąteczne. Autor raportu zarzucał ponadto gen. broni L. Ber- 
beckiemu wykorzystywanie stanowiska starszego obozu dla własnych celów  
i faworyzowanie wybranych oficerów poprzez przydzielanie im dodatkowych 
paczek Ŝywnościowych, a takŜe brak przeciwdziałania wobec „czarnej giełdy” 
na terenie obozu.  

W podsumowaniu gen. T. Piskor stwierdzał: 

 „Zebrałem w ogromnym skrócie dane dotyczące gen. Berbeckiego w nie-
woli. Bezpośrednio patrzyłem na to od sierpnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. 
Zaznaczam, Ŝe w dalszym ciągu pozostawałem konspiracyjnym komendan-
tem obozu, a nie starszy ode mnie gen. Berbecki (na podstawie depeszy 
gen. Sosnkowskiego podporządkowującej mnie wprost Londynowi). Kłamli-
wość, przewrotność i tchórzliwość gen. Berbeckiego wobec Niemców spowo-

36 AIPMS, sygn. A. XII.51/31. Raport gen. dyw. T. Piskora z 9 IV 1945 r. 
37 Wspomina o tym m.in.: B. Hulewicz, op. cit, s. 233. 
38 S. J e l l e n t a, W oflagu było getto, „Tygodnik Demokratyczny” 1958, nr 33. 
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dowały mnie do zerwania z nim stosunków. Do stanowiska dołączyli się 
wszyscy generałowie w obozie z wyjątkiem generałów Thommĕ [właśc. 
Thommée – red.] i Weraksiewicza. Gen. Berbecki stwarzał dla siebie alibi 
w postaci niezliczonej ilości protokołów i tzw. stenogramów. Są to same 
szachrajstwa, którym w Ŝadnym razie nie moŜna dać wiary. 

Cała działalność gen. Berbeckiego w Rumunii i w obozach Dorsten  
i Dössel ma cechy tak niezwykłe i tak demoralizująco wpływające na ofice-
rów, Ŝe naleŜałoby go jak najrychlej usunąć z kontaktu z oficerami a w imię 
dobra słuŜby sprawę powierzyć do rozpatrzenia sądowi”39. 

Na podstawie raportu gen. T. Piskora, przewodniczący Wojskowego Trybu-
nału Orzekającego gen. dyw. Marian Januszajtis zarządził wszczęcie śledztwa. 
T. Piskor udzielił w tej sprawie dodatkowych wyjaśnień 26 listopada 1945 r.  
i zobowiązał się dostarczyć uzupełniające dokumenty po 1 grudnia 1945 r. 
Wojskowy Trybunał Orzekający po rozpatrzeniu akt sprawy, które potwier-
dzały główny zarzut, Ŝe gen. L. Berbecki działał na szkodę interesów pań-
stwowych współpracując z Niemcami, spowodował, Ŝe 7 lutego 1946 r. został 
skreślony z listy Ŝołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.                     
    Gen. T. Piskor ze względu na zły stan zdrowia nie został powołany do słuŜ-
by wojskowej i od lipca 1945 r. pozostawał w dyspozycji Szefa Sztabu Naczel-
nego Wodza. Został mianowany, jak juŜ wspomniano, przewodniczącym Ko-
misji do spraw Ŝołnierzy 1939 r. i członkiem Komisji Historycznej Sztabu 
Głównego. Dzięki jego wysiłkom został zgromadzony obszerny materiał, który 
posłuŜył do opracowania wniosków awansowych dla Ŝołnierzy, którzy wyróŜ-
nili się w toku działań wojennych w czasie kampanii 1939 r. Udzielał się  
w miarę swoich moŜliwości w Ŝyciu emigracji. Był jednym z załoŜycieli Koła 
Generałów i Pułkowników – dowódców Wielkich Jednostek, przewodniczącym 
Sądu Honorowego tegoŜ koła. Znalazł się równieŜ wśród grona załoŜycieli lon-
dyńskiego Instytutu im. J. Piłsudskiego. Działał takŜe w Kole byłych Ŝołnie-
rzy 1. Dywizji Piechoty Legionów i w Kole 5. Pułku Piechoty Legionów. Zaj-
mował się równieŜ popularyzacją polskiego wysiłku wojskowego. Na emigracji 
opublikował artykuły Myśl manewru znad Wieprza oraz Piłsudski i Lwów40. 

W Londynie do gen. T. Piskora dołączyła Ŝona Lucyna, która przybyła  
z Polski. Ze związku tego w 1946 r. urodził się syn Jerzy. Gen. T. Piskor 
zmarł w Londynie 22 marca 1951 r. i został pogrzebany na St. Mary’s Cmen-
tary na Kensal Green. W 1990 r. staraniem Społecznego Komitetu Obywatel-
skiego Pamięci Września 1939 r. utworzonego w Tomaszowie Lubelskim pro-

39 AIPMS, sygn. A. XII.51/31. Raport gen. dyw. T. Piskora z 9 IV 1945 r. 
40 T. P i s k o r, Myśl manewru znad Wieprza, „Niepodległość” 1951, t. 3; i d e m, Piłsudski  

i Lwów, „Wiadomości” 1951, nr 268. 
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chy generała zostały sprowadzone z Londynu do Polski. Powitane z honorami 
wojskowymi na lotnisku w Warszawie zostały przewiezione do Tomaszowa 
Lubelskiego. 23 września 1990 r. zgodnie z ceremoniałem wojskowym w obec-
ności Ŝony i syna generała jego prochy zostały pogrzebane na kwaterze woj-
skowej cmentarza wśród Ŝołnierzy armii „Lublin” i „Kraków”. 

GENERAL TADEUSZ PISKOR (1889–1951) 

(Summary) 

General of division Tadeusz Ludwik Piskor was an outstanding officer of the  
Polish Army in the Interwar time. He held high and responsible posts as a close col-
laborator of Marshal Józef Piłsudski. He was a general who performed the function of 
the Chief of the General Staff (from 1928 – Chief Staff) for the longest period of time, 
that is in the years 1926-1931). Beginning in 1931, he worked as an army inspector 
for the section of “Baranowicze”. During the September Campaign he commanded the 
“Lublin” Army and, in consequence of heavy fights he was taken prisoner-of-war near 
Tomaszów Lubelski on 20 September. He spent the whole of the wartime in captivity, 
being detained at five POW camps of stricter rigour. It was upon his initiative that 
the patriotic appeal was organized at oflag Murnau on 11 November 1939. As the  
senior of the camp he was unyielding, his patriotic and firm standpoint setting a good 
example to junior officers. He placed the dignity of the Polish officer above everything 
else and did not allow anybody to degrade it. For this reason he entered into a conflict 
with General of arms L. Berbecki, the senior of oflag Dössel, who advocated a more 
cooperative-policy approach towards the Germans. 

After the liberation, Gen. Piskorski left for London. Due to his bad health condi-
tion (as a result of the stay in captivity) he was not called to the service and remained 
at the disposal of the Chief Commander. He held the post of President of Commission 
dealing with problems of Soldiers of 1939 and of the Commission for Prisoners’-of-War 
Affairs. Thanks to his endeavours a great number of relations of the camp life were 
gathered. 

He died in London on 22 March 1951 and was buried in St. Mary’s Cemetery in 
Kensal Greek. In 1990, his remains were brought to Poland. A ceremonial funeral was 
held in the military quarter of the Cemetery in Tomaszów Lubelski on 23 September 
1990.  

 
 

GENERAL TADEUSZ PISKOR (1889–1951) 

(Zusammenfassung) 

Generalmajor Tadeusz Ludwik Piskor war ein herausragender Offizier der polni-
schen Armee in der Zwischenkriegszeit. Er bekleidete hohe Posten als enger Mitar-
beiter von Marschall Józef Piłsudski. In den Jahren 1926-1931 war er Chef des Gene-
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ralstabs und kein anderer General hatte diesen Posten so lange inne. Seit 1931 war 
er Armeeinspekteur am Abschnitt „Baranowicze“. Im Septemberfeldzug befehligte er 
die Armee „Lublin“. Nach schweren Kämpfen, die bei Tomaszów Lubelski endeten, ist 
er am 20. September in die Kriegsgefangenschaft geraten. In Kriegsgefangenenlagern 
blieb er bis Kriegsende. Er wurde in 5 Lagern mit verschärftem Regime gehalten. Auf 
seine Initiative ging die patriotische Kundgebung im Oflag in Murnau am 11. Novem-
ber 1939 zurück. Er war als Lagerältester unbeugsam und mit seiner entschlossenen 
und patriotischen Haltung Vorbild für jüngere Offiziere. Die Würde eines polnischen 
Offiziers ließ er nie verletzen. Aus diesem Grunde geriet er in Konflikt mit General L. 
Berbecki, dem Lagerältesten im Oflag Düssel und Befürworter einer gemäßigten Hal-
tung den Deutschen gegenüber. 

Nach seiner Befreiung reiste er nach London aus. Wegen seiner angeschlagenen 
Gesundheit, verursacht durch seine Gefangenschaft, wurde er nicht mehr einberufen 
und blieb im Umfeld des Oberkommandos. Er war Vorsitzende des Ausschusses für 
Soldaten des Jahres 1939 und des Kriegsgefangenenausschusses, der zahlreiche Be-
richte über das Lagerleben gesammelt hatte. 

Er starb in London am 22. März 1951 und wurde auf dem St. Mary’s Friedhof im 
Kesnal Greek beerdigt. 1990 wurden seine sterblichen Überreste nach Polen über-
führt und auf dem Soldatenfeld des Friedhofs in Tomaszów Lubelski bestattet. 

GENERAŁ TADEUSZ PISKOR (1887–1951) 
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Generał Wacław Jan Przeździecki  
w obozach na Litwie i w Związku Sowieckim 
 
 
Mało znana jest dzisiaj postać generała Wojska Polskiego II Rzeczypospoli-

tej, Wacława Jana Przeździeckiego, którego Ŝycie było walką o niepodległość 
ojczyzny, słuŜbą dla niej w latach pokoju, ochotniczym zrywem w jej obronie 
w 1939 r. i trwaniem dla niej w latach wojny i na emigracji1. Patriota, czło-
wiek honoru, wysokiego morale, nie uznający kompromisów w sprawach za-
sadniczych i niełatwego charakteru, nie osiągnął – poza stopniem generała 
brygady – większych zaszczytów, nie zrobił kariery przed wybuchem wojny. 
RównieŜ później, na emigracji nie znalazł się wśród elit związanych z kie- 
rownictwem obozu niepodległościowego. Jedynie czas wojny wyniósł go na 
przywódcę internowanych na Litwie Polaków i jeńców polskich w obozach Lu-
dowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutrien-
nich Dieł – dalej: NKWD), dla których stał się symbolem oporu. Ten okres  
pozwolił Przeździeckiemu na spełnienie obowiązku wobec ojczyzny w taki 
sposób, jak on to rozumiał, bez zbędnych dyskusji, kompromisów i ustępstw. 

Urodził się w majątku ziemskim Leśmierz, w ziemi łęczyckiej 15 (28) lipca 
1883 r., jako syn Jana i Matyldy z d. Kleinschmidt-Zarzyckiej2. W 1896 r. 
ukończył Prywatną Szkołę Meyera w Łodzi, a w WyŜszej Szkoły Rzemieślni-
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I Ogólnego Zjazdu Wojskowych Polaków w Rosji. Przeździecki został wybrany 
wiceprezesem Polskiego Wojskowego Komitetu Wykonawczego oraz wicepreze-
sem Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol-u). Naczpol otrzy-
mał zgodę od rosyjskiego naczelnego wodza gen. Ławra Korniłowa na formo-
wanie polskiego korpusu, którego dowództwo objął gen. Józef Dowbór-Muś-
nicki. W szeregach I Korpusu Polskiego Przeździecki uczestniczył w zdobyciu 
twierdzy Bobrujsk w styczniu 1918 r. Został szefem sztabu twierdzy, a za bo-
haterską postawę w jej obronie został odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
W marcu tr. objął stanowisko szefa sztabu 2. Dywizji Strzelców Polskich,  
a wkrótce otrzymał awans do stopnia pułkownika. Kiedy w maju 1918 r. do-
szło do wymuszonej przez Niemców demobilizacji korpusu, Przeździecki udał 
się do Warszawy. 

JuŜ w październiku został powołany na stanowisku szefa Oddziału I,  
a następnie Oddziału VII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W styczniu 
1919 r. znalazł się w szeregach wojsk wielkopolskich walczących o wyzwole-
nie dzielnicy spod panowania pruskiego, a od marca 1920 r. walczył na fron-
cie wojny polsko-rosyjskiej. 

W 1921 r. Przeździecki ukończył z trzecią lokatą pierwszy kurs w WyŜszej 
Szkole Wojennej w Warszawie i objął stanowisko pierwszego oficera w In-
spektoracie Armii Nr 2. Po zamachu majowym 1926 r. został przeniesiony do 
Bielska Białej na dowódcę 21. Dywizji Piechoty Górskiej, a w 1927 r. otrzymał 
awans generalski. W wieku 53 lat, w roku 1936, przeszedł na emeryturę, 
gdyŜ – jak wspominał – „zauwaŜyłem, Ŝe zamiast bezpośredniej, wojskowej 

WANDA K. ROMAN 

Generał Wacław Jan 
Przeździecki. Fotografia 
z wniosku o przyznanie 
Virtuti Militari, CAW, akta 
personalne, mikrofilm 21 

czej uzyskał świadectwo dojrzałości. W roku 1902 
wstąpił do Instytutu Technologicznego w Charkowie, 
gdzie związał się z nielegalnym Związkiem Młodzie-
Ŝy Niepodległościowej, za co został usunięty z uczel-
ni. Podjął decyzję o ochotniczym wstąpieniu do woj-
skowej szkoły piechoty w Kazaniu. Dwa lata później 
został podporucznikiem zawodowym piechoty i roz-
począł słuŜbę w 260. pułku piechoty w Batumi. 

W październiku 1914 r. Przeździecki jako dowód-
ca batalionu ruszył na front niemiecki. Podczas 
walk w Prusach Wschodnich w maju 1915 r. został 
cięŜko ranny i po wyleczeniu uznany za niezdolnego 
do słuŜby wojskowej. Pracował w komisji wojskowej 
w Warszawie, prawdopodobnie ewakuował się wraz 
z Rosjanami latem 1915 r. Brak informacji o losach 
Przeździeckiego aŜ do marca 1917 r., kiedy stanął 
na czele Związku Wojskowych Polaków w NiŜnym 
Nowgorodzie. W czerwcu 1917 r. był uczestnikiem  
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roboty, będę musiał wykonując rozkazy, brać się za politykę”3. Zamieszkał  
w Natalinie w powiecie wołkowyskim. 

Kiedy latem 1939 r. groźba wojny z Niemcami stała się realna, Przeździec-
ki 23 sierpnia złoŜył wniosek do Naczelnego Wodza o ponowne przyjęcie do 
słuŜby wojskowej, który do 1 września nie został rozpatrzony4. Po wybuchu 
wojny ochotniczo zgłosił do wojska, ale dopiero 14 września do słuŜby czynnej 
przyjął go dowódca Okręgu Korpusu nr III, gen. Józef Olszyna-Wilczyński  
i powierzył dowództwo obrony rejonu „Wołkowysk”5. O godzinie 5.30 rano  
17 września Przeździecki dostał wiadomość, Ŝe Armia Czerwona przekroczyła 
wschodnią granicę Rzeczypospolitej i oceniwszy sytuację zdecydował o wy-
marszu do Wilna – głównego celu operacyjnego sowieckiej agresji na północy 
frontu – w celu jego obrony6. Po południu 18 września na rozkaz gen. Olszy-
ny-Wilczyńskiego zaprzestano obrony Wilna, rozpoczęto ewakuację, a w razie 
nacisku armii sowieckiej wojsko otrzymało rozkaz wycofania się na Litwę. 
Nowo powstałe Zgrupowanie Kawalerii „Wołkowysk” pod dowództwem Przeź-
dzieckiego znajdowało się w drodze do Wilna, kiedy nadszedł rozkaz, aby nie 
walczyć z Armią Czerwoną i rozwiązać oddział. Przeździecki uwaŜał taką po-
stawę za zdradę główną, tym samym odrzucam przekazany mi rozkaz i zaczy-
nam działać na własną rękę”7. Nie zgadzał się teŜ z rozkazem o zaprzestaniu 
obrony Wilna i Grodna. Po otrzymaniu informacji o wkroczeniu Rosjan do 
Wilna wieczorem 18 września, Przeździecki nakazał marsz w kierunku Grod-
na. W nocy z 20 na 21 września weszły do miasta główne siły zgrupowania  
„Wołkowysk”, a generał objął dowództwo obrony miasta. Do wieczora 21 wrze-
śnia trwały zacięte walki, po czym Przeździecki nakazał wycofanie. Po półno-
cy 22 września, w rejonie Sopoćkinie-Kodziowce, doszło do walki z Rosjanami. 
Był to jeden z większych bojów, jakie stoczyli polscy ułani z regularnym od-
działem sowieckim w kampanii wrześniowej. 

W obliczu nadciągających, przewaŜających sił wroga, Przeździecki zdecydo-
wał, by skoncentrować wszystkie podległe jednostki na północny zachód od 
Sopoćkiń, aby przebijać się ku granicy z Litwą. śołnierze zgrupowania, znala-
złszy się w beznadziejnej sytuacji, otoczeni przez nieprzyjaciela pod wsią Ka-
lety, stoczyli z nim nierówną walkę, a następnie wykonali rozkaz o wycofaniu. 
Decyzję tę podjął Przeździecki wspólnie z płk. Edmundem Heldut-Tarnasie-
wiczem i ppłk. Zdzisławem Kwiatkowskim po stwierdzeniu katastrofalnej sy-

GENERAŁ WACŁAW JAN PRZE DZIECKI W OBOZACH... 
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tuacji w stanie Ŝywności, amunicji i furaŜu. W nocy z 23 na 24 września w re-
jonie miejscowości Budwieć i Stanowisko przekroczyła granicę zasadnicza 
część zgrupowania Przeździeckiego, a on sam został internowany o godz. 1.20 
nad ranem 24 września. 

W chwili wybuchu wojny Litwa liczyła się z moŜliwością przyjęcia pewnej 
grupy internowanych, jednak tysiące Polaków, którzy znaleźli się na jej tery-
torium po 17 września, okazały się ogromnym problemem8. Sprawy inter- 
nowanych oddano w ręce Ministerstwa Ochrony Kraju, a 28 września utwo-
rzono Sztab Obozów dla Internowanych oraz specjalny organ tego urzędu – 
Naczelnika SOI. Internowanych Ŝołnierzy polskich kierowano do obozów roz-
mieszczonych na terytorium całej Litwy. Gen. Przeździecki znalazł się w obo-
zie przejściowym w Olicie, skąd 25 września przewieziono go do litewskiego 
sztabu wojskowego w Kownie. Tam doszło do spotkania z polskim attaché 
wojskowym, płk. Leonem Mitkiewiczem. Przeździecki twierdził, Ŝe płk Mit-
kiewicz w imieniu polskiego rządu przekazał mu upowaŜnienie do objęcia  
formalnego dowództwa nad internowanymi na Litwie9. Z kolei Mitkiewicz 
wspominał, Ŝe zasugerował gen. Przeździeckiemu, Ŝe jako najstarszy stop-
niem powinien pozostać na Litwie i  

„[...] poświęcić się sprawowaniu komendy nad internowanymi Ŝołnierza-
mi. Generał Przeździecki zapytał mnie, jaki przewiduje się los internowa-
nych Ŝołnierzy na Litwie [...] Powiedziałem jednak zupełnie szczerze  
i otwarcie, Ŝe losy Poselstwa RP na Litwie są bardzo niepewne, Ŝe moŜe 
będziemy zmuszeni stąd wyjechać, jeśli nie dostaniemy się do rąk Niem-
ców albo Rosji Radzieckiej. śołnierze zaś internowani na Litwie wpadną  
w tym wypadku albo w ręce niemieckie albo radzieckie. Generał Przeź-
dziecki podziękował za odpowiedź i oświadczył, Ŝe pozostaje na miejscu”10.  

Przeździecki wspominał, Ŝe 18 października 1939 r. kurier z poselstwa  
polskiego wręczył mu paszport zagraniczny bez wizy i przekazał polecenie 
płk. Mitkiewicza, Ŝe zabrania mu ucieczki z obozu, gdyŜ o zwolnieniu zdecy-
duje prezydent Litwy. To – jego zdaniem – powstrzymało go od ucieczki. Nale-
Ŝy pamiętać, Ŝe Przeździecki naleŜał do kategorii przewidzianej do zwolnienia 
z internowania ze względu na wiek i fakt niezmobilizowania w chwili wybu-
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chu wojny. Decyzję o pozostaniu w obozie podjął sam, rozumiejąc ją jako odpo-
wiedzialność za swoich Ŝołnierzy. W miarę upływu czasu osoba Przeździeckie-
go stała się wielce kłopotliwa dla władz litewskich i Litwini wielokrotnie na-
mawiali go do opuszczenia obozu, podobno nawet zaoferowali zorganizowanie 
wyjazdu za granicę. Jednak nie uległ tej pokusie i wytrwał w swojej misji do 
końca: „nie porzuciłem tych, którymi dowodziłem w walce i którym kazałem 
iść na tułaczkę”11. 

Właśnie jako misję traktował Przeździecki swój pobyt podczas internowa-
nia i później, w obozach NKWD. Przez cały okres pobytu na Litwie był po-
wszechnie uznawany za starszego wszystkich obozów dla internowanych,  
z racji najwyŜszego stopnia i autorytetu. Warto podkreślić równieŜ jego bez-
kompromisowy i autokratyczny charakter, Ŝądanie bezwzględnego podporząd-
kowania i cechy przywódcze, które w warunkach specyficznych, w atmosferze 
klęski wrześniowej, izolacji od otoczenia i niepewności, co do dalszego losu, 
okazały się dla rzeszy internowanych potrzebne. Nawarstwienie się streso-
gennych sytuacji sprawiło, Ŝe w wielu relacjach opisywano nastroje panujące 
w obozach – szczególnie w pierwszych tygodniach – jako przygnębiające, 
wręcz destrukcyjne. W opinii generała „oficerowie i szeregowi podpadli pod 
silną depresję duchową i bardzo wielu załamało się. Zatracając cechy Ŝołnier-
skie, zachowywali się w sposób poniŜający godność Polaka i Ŝołnierza”12. Z ko-
lei osobowość i charakter Przeździeckiego nie pozwalały mu bezczynnie ocze-
kiwać na to, co przyniesie przyszłość. Internowani oczekiwali, Ŝe ktoś ogarnie 
sytuację, weźmie w swoje ręce sprawy wewnętrznego porządku i będzie repre-
zentował ich interesy przed władzami litewskimi. Stopień, wiek i doświadcze-
nie gen. Przeździeckiego oznaczały, Ŝe jego zdanie, czy teŜ jakakolwiek forma 
polecenia, respektowane były przez większość internowanych. 

W Kołotowie, dokąd skierowano Przeździeckiego, starszym obozu był płk 
Ignacy Oziewicz, któremu generał zarzucał zbytnią słuŜalczość wobec litew-
skich władz obozu oraz obniŜanie autorytetu oficerów. Zdaniem generała, do-
prowadził on do chaosu w obozie i miał przeciwko sobie większość internowa-
nych. MoŜe tylko trochę przejaskrawiony obraz internowanych w Kołotowie 
przywołuje gen. Przeździecki:  

„Nastrój w obozie zastałem okropny. Pijaństwo, strach, rozwydrzenie  
i zatrata wszelkich cech Ŝołnierskich, to było zjawiskiem ogólnym. Tylko 
silniejsze jednostki zachowały godność, lecz i tu było widać upadek ducha 
po przeŜytej katastrofie”13.  

GENERAŁ WACŁAW JAN PRZE DZIECKI W OBOZACH... 
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Aby zapobiec ewentualnym zamieszkom i „zbolszewizowaniu przez wiece 
obozu”, Przeździecki doprowadził do tego, Ŝe w dniach 6–7 listopada 1939 r., 
przedstawiciele bloków zdecydowali się poprosić najstarszego na terenie obo-
zu oficera, czyli jego, by zechciał być męŜem zaufania. Litewski komendant 
obozu w Kołotowie płk Vladas Braziulis funkcji Przeździeckiego nie uznał, 
gdyŜ uwaŜał, Ŝe wybrano go na zebraniu nielegalnym, tzn. takim, które odby-
ło się bez zgody komendanta14. Zdaniem Braziulisa, Przeździecki, aby rato-
wać swój autorytet, postanowił bez zgody władz obozu wyruszyć z grupą ofice-
rów przenoszonych do nowego obozu w Kalwarii15, czemu nikt się nie przeciw-
stawiał. Autorytet generała działał i na Litwinów. 

Od początku wokół generała skupiła się grupa aktywnych oficerów, lojal-
nych, oddanych i deklarujących mu całkowite posłuszeństwo (co było oczywi-
ste przy jego dość apodyktycznym charakterze). Przeździecki, zdając sobie 
sprawę z tego, Ŝe posiada duŜy autorytet wśród internowanych, postanowił 
wykorzystać ten atut i przystąpił do tworzenia tajnej obozowej organizacji. 
Była to największa organizacja konspiracyjna w obozach dla internowanych 
Ŝołnierzy polskich na Litwie. Podstawowe kierunki działania sformułowane 
przez Przeździeckiego obejmowały oddziaływanie w celu poprawy psychiczne-
go stanu internowanych, którzy załamali się po klęsce wrześniowej i zapano-
wania nad dyscypliną. Drugim celem była obserwacja środowiska internowa-
nych w celu zdemaskowania ewentualnych zdrajców sprawy polskiej, osób 
słabych, uległych lub szukających zbliŜenia z Litwinami. Oficerowie naleŜący 
do najbliŜszego otoczenia Przeździeckiego juŜ w Kołotowie otrzymali polecenie 
od generała, aby tworzyć grupy młodzieŜowe w celu konsolidacji i współdzia-
łania dla powstrzymywania ekscesów, propagandy wstrzemięźliwości i unika-
nia krzykactwa, krytyki przeszłości oraz siania nienawiści. Tajna organizacja 
ogarniała wszystkie sfery Ŝycia obozowego, czuwała nad sprawnym jego funk-
cjonowaniem, w myśl zasady generała, aby utrzymywać wysokie morale, 
umacniać patriotyzm i gotowość do walki o Polskę. Hasłem stały się wypowie-
dziane przez Przeździeckiego słowa: „wytrwamy – wygramy”16. 

W początkowym okresie internowania waŜną kwestią były ucieczki z obo-
zów, podejmowane głównie w celu przedostania się do armii polskiej we Fran-
cji lub powrotu do domu. Te praktyki były potępione przez grupę skupioną 
wokół gen. Przeździeckiego jako niezgodne z polityką władz polskich na ob-
czyźnie. Generał głosił, Ŝe zwolnienie z obozu jest niedopuszczalne, oznacza 
zwolnienie ze słuŜby wojskowej, a tego mogą dokonać tylko legalne, polskie 
władze wojskowe. 
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17 Ppor. Jentys na polecenie Przeździeckiego nawiązał kontakt z komendą Wileńskiego 
Okręgu Związku Walki Zbrojnej, w wyniku którego zorganizowano strukturę ZWZ poza  
ziemiami II RP – Podokręg Kowno. Szerzej: W. K. R o man, W obozach i w konspiracji...,  
s. 395–399. 

18 L. M i t k i e w i c z, op. cit., s. 338–339. 
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poza obozy. Pierwszymi łącznikami między obozami dla internowanych a wła-
dzami polskimi byli polscy harcerze z Kowna. JuŜ 3 października 1939 r. za-
nieśli oni do polskich starszych obozów odpis rozkazu nowo mianowanego Na-
czelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego wraz z komentarzem płk. Mit-
kiewicza, Ŝe Sikorskiemu podlegają od tej chwili takŜe internowani w obozach 
na Litwie18. Stąd, konsekwentna do ostatniego dnia pobytu na Litwie, posta-
wa Przeździeckiego odnosząca się do ucieczek, wyjazdów i zwalniania się  
z obozów. 

Jednak mimo powyŜszego, po wybuchu wojny radziecko-fińskiej tajna or-
ganizacja obozowa przygotowała plan przedarcia się do Finlandii w celu 
ewentualnego połączenia z polskimi oddziałami, które miałyby tam przybyć  
z Francji. RozwaŜana była takŜe moŜliwość przedarcia się do Rumunii, podej-
mowano takŜe próby na wiązania łączności z Warszawą i Lwowem. Por. Kazi-
mierz Młynarczyk otrzymał zadanie wejścia w kontakt z kolejarzami, którzy 
mogliby pomóc w przerzucaniu większych grup ludzi. Brak informacji na temat 
skutków powyŜszych przedsięwzięć, jednak moŜna sądzić, Ŝe efektów nie było. 

Po przeniesieniu Przeździeckiego i większości członków tajnej organizacji, 
w pierwszej połowie listopada 1939 r. do obozu w Kalwarii, poszerzyły się 
moŜliwości i zakres ich działania. Internowanych niezwiązanych wcześniej  
z tajną organizacją, objęto pracą nazywaną górnolotnie walką „o czystość dusz 
polskich”. Tajna organizacja obozowa – wspominał gen. Przeździecki – „pro-

Litwa 1939 r. Internowany gen. Wacław J. Przeź-
dziecki (z lewej) z płk. Antanasem Gaušasem. 
Fot. w: Gintautas Surgailis, Antrojo pasaulinio karo 
pab÷g÷liai ir internuotieji Lenkijos kariai Lietuvoje, 
Vilnius 2005, s. 192. 
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Jedną z waŜnych spraw było 
zorganizowanie słuŜby kurierskiej, 
aby otrzymywać wiadomości z ze-
wnątrz, nawiązać kontakt z posel-
stwem i attachatem oraz organi-
zacjami polskimi w Kownie. Po-
niewaŜ gen. Przeździecki nie miał 
moŜliwości opuszczania obozu (jak 
twierdzi, nawet nocą patrol oficer-
ski sprawdzał jego obecność w wy-
znaczonym mieszkaniu), pierwsze 
szlaki przecierał ppor. Zbigniew 
Jentys17, a kpt. Bogdan Święcicki 
kierował przygotowaniem i szkole-
niem osób wysyłanych nielegalnie 
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19 AIPMS, A.III.6/1. Raport z 6 XI 1941 r.  
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21 Według Tomasza Strzembosza, Diaczenko był agentem niemieckiej Abwehry (T. S t r z e m-

b o s z, Opór wobec okupacji sowieckie j w Zachodniej Białorusi 1939–1941. W: Studia z dziejów 
okupacji sowieckiej (1939–1941). Obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczy-
pospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941, pod red. T. Strzembosza, Warszawa 
1997, s. 119). 

22 AIPMS, Prezydium Rady Ministrów (dalej: PRM).43/7. 
23 W. P r z e ź d z i e c k i, op. cit., s. 111. 
24 AIPMS, A.III.6/1, dok. 15. 
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wadziła ścisłą ewidencję internowanych, śledziła i wykrywała sieć szpiegow-
ską snutą wśród nas”19. Tu generał mógł mieć na myśli działalność mjr. Pio-
tra Diaczenki, który według kilku relacji, prowadził dywersję wewnątrz obozu 
dla internowanych20. Członkowie organizacji natknęli się na jego korespon-
dencję z poselstwem niemieckim, na podstawie której wyciągnięto wniosek, 
Ŝe Diaczenko organizował i prowadził w obozie pracę szpiegowską na rzecz 
Niemiec21. Przeciwstawiono się równieŜ próbom stworzenia „jaczejek” wśród 
komunizujących internowanych, potępiając działania grupy skupionej wokół 
Mikołaja Arciszewskiego. JednakŜe, według Przeździeckiego, najtrudniejsza 
była walka z „robotą prolitewską”. Po zawarciu umowy radziecko-litewskiej 
10 października 1939 r., wskutek której Wilno i Wileńszczyznę przejęła Li-
twa, rozpoczęła się agitacja litewska, by internowani – posiadacze własności 
na tym terytorium, zgłaszali chęć otrzymania obywatelstwa litewskiego. Na 
zachętę, władze obozu zezwoliły zgłaszającym się na wymianę złotych na lity 
po kursie 40 litów za 100 zł (w wolnej wymianie cena 100 zł wynosiła 5–12 li-
tów). Ujawniła się spora grupę chętnych, co spowodowało reakcję tajnej orga-
nizacji, która ostro zaprotestowała. Gen. Przeździecki przemawiając przed ko-
legami przypominał, Ŝe internowani nie zostali zdemobilizowani, a zmiana 
obywatelstwa to zdrada państwa i narodu, Ŝe „jesteśmy Ŝołnierzami słuŜby 
czynnej i nie mamy prawa rozporządzać swoim losem bez wyraźnych rozka-
zów dowództwa”22. Zarówno Przeździecki, jak i skupiona wokół niego grupa, 
chcieli przeciwstawić się dość powszechnej tendencji do opuszczenia obozów 
jako obywatele litewscy. Szczególnie optowali za taką szansą oficerowie z są-
downictwa wojskowego, którzy wysunęli hasło, Ŝe z chwilą, gdy nie moŜna ra-
tować ojczyzny, trzeba ratować rodziny i mienie. Na ten temat odbyły się 
dwie konferencje, i jak wspomina Przeździecki: „wprost zaciętą walkę musia-
łem stoczyć z tymi prawnikami, by obalić ich mylną pozycję”23. Generał zlibe-
ralizował swoje stanowisko późną wiosną 1940 roku, kiedy przebywając w ko-
wieńskim forcie, w rozkazie nr 3 z 5 kwietnia ogłosił, Ŝe w obronie polskiego 
stanu posiadania, mogą zgłaszać się ci, którym grozi utrata nieruchomości al-
bo rodzina nie daje sobie rady z gospodarowaniem. Wówczas jednak fala zwol-
nień właściwie się skończyła24. 
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25 Nazwiska kilkunastu oficerów znajdują się na listach ofiar zbrodni katyńskiej. 
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Krzepnącą jedność obozu rozbijały starania Litwinów, aby część interno-
wanych przejęli Niemcy i Rosjanie. Poinformowano o moŜliwości wyjazdu na 
tereny okupacji niemieckiej i radzieckiej i wtedy miał miejsce pierwszy 
sprawdzian wpływu Przeździeckiego na środowiska obozowe. Kiedy w listopa-
dzie 1939 r. moŜna było wpisać się na listę chętnych do opuszczenia obozów  
i wyjazdu na tereny okupowane przez Związek Radziecki, uczyniło to kilkuset 
oficerów. Wystarczyła jednak opinia wyraŜona przez generała, Ŝe być moŜe 
juŜ na wiosnę mogą być tu, na Litwie potrzebni Polsce i zaledwie niewielka 
liczba, uprzednio chętnych oficerów, faktycznie ubiegała się o wyjazd. We 
wspomnianym rozkazie nr 3 Przeździecki zabronił kategorycznie zgłaszać się 
na wyjazd do Niemiec i ZSRR z jednego powodu – tam trafia się do obozów. 
Rozkaz ten nie miał wpływu na wyjazd grudniowy i styczniowy do ZSRR, ale 
był niewątpliwie tego wyjazdu konsekwencją – do obozów doszły wieści, Ŝe ci, 
którzy wówczas wyjechali znaleźli się w obozach NKWD25. Natomiast jego 
skutkiem najprawdopodobniej były wyniki działalności komisji niemieckiej: 
na wyjazd do Niemiec wiosną 1940 r. zgłosiło się tylko około 200 oficerów. 

Podobnie przedstawiała się sprawa ze stawaniem przed komisją lekarską 
z fikcyjnymi dolegliwościami. Na początku 1940 r. ogłoszono, Ŝe istnieje moŜ-
liwość stawania chorych i inwalidów przed komisją lekarską i ewentualnego 
zwolnienia z internowania. Przed komisję w Kalwarii masowo zaczęli zgła-
szać się kandydaci na inwalidów chętni do opuszczenia obozu. Po ostrym upo-
mnieniu Przeździeckiego, odwołaniu do honoru oficera i zorganizowaniu 
kontrakcji przeciwko zapisom, chętnych, by stanąć przed komisją chorych  
w obozie w Kalwarii okazało się znacznie mniej. 

Wiele było jednakŜe czynników wpływających na jedność internowanych. 
Takim waŜnym elementem Ŝycia obozowego była religia. Spora grupa interno-
wanych związała się z Kołem Religijno-Rycerskim Najświętszej Maryi Panny 
Zwycięskiej, które powstało w pierwszej połowie października w Birsztanach  
i kontynuowało swoją działalność po przeniesieniu oficerów do obozu w Kal-
warii pod protektoratem gen. Przeździeckiego. Z inicjatywy lub pod jego kie-
rownictwem kultywowano w obozach obecne w przedwrześniowym WP trady-
cje: obchody świąt państwowych, uroczystości religijne i święta pułkowe czy 
dywizyjne. Na przykład w Kołotowie z okazji 11 Listopada, w tajemnicy przed 
litewską komendą obozu, generał zarządził naboŜeństwo i odmarsz do kaplicy 
zwartymi oddziałami. Po naboŜeństwie przemówił do trzech tysięcy interno-
wanych, a następnie zaintonował polski hymn narodowy. Akademia z okazji 
11 Listopada, która miała miejsce w Kalwarii w dniu następnym (tu od  
poprzedniego dnia przebywał generał), była – jak stwierdził Przeździecki – 
znakomitą okazją do zabrania głosu i zaprezentowania programu tajnej or- 
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38 

26 W. P r z e ź d z i e c k i, op. cit., s. 112. 
27 J. P i ę t a, W. K. R o man, M. S z c z u r o ws k i, op. cit., dok. 78, s. 160. 

—————————— 

ganizacji, co z punktu widzenia utrzymania tych działań w konspiracji, było 
absurdalne. 

W ramach tajnej organizacji opracowano statut sądu koleŜeńskiego, aby 
móc podbudować morale oraz mieć moŜliwość rozwiązywania tzw. prze-
stępstw honorowych i kryminalnych popełnianych w obozach. W związku  
z zatwierdzeniem statutu, gen. Przeździecki postanowił ogłosić się dowódcą 
polskim – czyli starszym – w obozie w Kalwarii, prawdopodobnie, aby mieć 
bezpośredni wpływ na pracę sądu i jego wyroki, których zatwierdzanie pozo-
stawało w kompetencjach starszego. Na zebraniu starszych członków organi-
zacji i dowódców poszczególnych kompanii, 5 grudnia poinformował, Ŝe jako 
najstarszy ze wszystkich obejmuje dowództwo nad obozem, na podstawie re-
gulaminu wojsk polskich i zgodnie z tradycją Ŝołnierską. Obecni przyjęli to – 
według słów generała – z radością, poniewaŜ odpowiadało im, Ŝe ktoś bierze 
na siebie odpowiedzialność za prowadzenie tej „masy niesfornej i trudnej  
do opanowania, jaką przedstawialiśmy w obozie” oraz przyrzekli pomoc26. 
Dość szybko dowiedziały się o zmianach litewskie władze obozu w Kalwarii. 
15 stycznia 1940 r. mjr Petras Jakštas meldował, „Ŝe w powierzonym mi obo-
zie jest nieoficjalne polskie dowództwo […] Celem tego zespołu jest dowodze-
nie internowanymi Polakami, podtrzymywanie ich ducha bojowego i przygoto- 
wanie ich do walki o odbudowę Polski, która ma niebawem się rozpocząć”27. 
Bezpośrednim skutkiem tegoŜ meldunku, jak i skarg na traktowanie interno-
wanych przez mjr. Jakštasa skierowanych przez generała do wizytujących 
obóz angielskiego attaché i płk. Zenonasa Talevičiusa, było przeniesienie  
1 marca 1940 r. Przeździeckiego do karnego obozu w Kownie. Kierownikom 
poszczególnych komórek organizacji generał wydał szczegółowe wytyczne  
i przyrzekł nawiązać łączność z nowego miejsca. 

Okazało się, Ŝe charakter karny VI fortu był fikcją, na pewno w przypadku 
gen. Przeździeckiego i jego najbliŜszych współpracowników, którzy wkrótce 
takŜe tu się znaleźli. Warunki do podtrzymywania kontaktów z pozostałymi 
obozami były wręcz idealne. Przeździecki narzekał, co prawda, Ŝe został ulo-
kowany wewnątrz VI fortu, w oddzielnym pomieszczeniu, w domu dla litew-
skich podoficerów i tym samym odizolowany. Rzeczywistość okazała się za-
skakująco inna: komendant obozu i więzienia ppłk Viktoras Kazlauskas ze-
zwolił bez ograniczeń na poruszanie się wewnątrz fortu, a po otrzymaniu 
przepustki było moŜliwe wyjście do miasta, a nawet dalej, do Wilna. Płk Tale-
vičius przyrzekł sprowadzić adiutanta generała, ppor. Jana Tadeusza Zawidz-
kiego, który był z nim w Kołotowie i w Kalwarii. Szybko Przeździecki zorien-
tował się, Ŝe  
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„[...] teren fortu ułatwi mi łączność ze wszystkimi obozami, toteŜ zaraz 
zacząłem nawiązywać kontakty w Kownie. ZłoŜyłem wizytę p. śółtowskie-
mu28, delegatowi naszego rządu, opiekunowi rzesz uchodźców na Wileńsz-
czyźnie. Odwiedziłem senatora Prystora29, który jako uchodźca zamieszki-
wał w Kownie. Poznałem p. Butlera, dyr. Banku Polskiego w Kownie30, 
bardzo czynnego działacza tutejszej Polonii i jeszcze kilka osób, z których 
pomocy chciałem korzystać w naszej robocie”31.  

Wiadomo, Ŝe Przeździecki został poproszony przez prof. Adama śółtow-
skiego o zaproponowanie kandydata na stanowisko kierownika ewakuacji  
w placówce polskiej na terenie poselstwa brytyjskiego w Kownie, na które po-
lecił płk. dr. Mieczysława Henocha, zwolnionego z internowania. 

W Kownie stan internowanych wciąŜ się zmieniał, przybywający z innych 
obozów lub zwalniani po odbyciu kary, byli najlepszymi łącznikami między 
nieformalną, polską komendą a środowiskami obozowymi. Przewozili wyda-
wane co dwa tygodnie przez Przeździeckiego rozkazy, normujące Ŝycie we-
wnętrzne i kierunek działań organizacji, podpisywane pseudonimem „Janek 
Prus”. Dotyczyły spraw związanych z utrzymywaniem poprawnych sto- 
sunków z komendami obozów, sytuacji międzynarodowej i wydarzeń wojen-
nych, zawierały dyspozycje odnośnie do zachowania wobec agitacji na wyjaz-
dy do Niemiec i ZSRR, dyscypliny wewnętrznej w środowiskach internowa-
nych. Z kolei z obozów do Kowna płynęły meldunki wysyłane przez starszych 
obozów. 

W marcu 1940 r. rozpowszechniono w obozach rozkaz Przeździeckiego  
nr 2, w którym zabraniał opuszczania obozów, poniewaŜ: „weszliśmy w fazę 
normalnej organizacji naszego Ŝycia obozowego rozkazami. Odtąd obozy inter-
nowanych muszą być traktowane jak oddziały Armii Polskiej”32. Z Kowna ge-
nerał dokonywał zmian personalnych w obsadzie starszych obozów. W tym 
okresie interweniował skutecznie na rzecz odwołania mjr. Petrasa Jakštasa, 
komendanta obozu w Kalwarii, przeciwko któremu ogłoszono głodówkę. 

Jak się wydaje, zakres i czas działania konspiracyjnej grupy w obozach dla 
internowanych kierowanej przez gen. Przeździeckiego, został znacznie wyol-
brzymiony przez jej twórcę. Niemniej jej istnienie zostało dostrzeŜone przez 
obozowe władze litewskie, a takŜe przez przywódców Związku Walki Zbrojnej 
w Wilnie. Organizacja na pewno osiągnęła załoŜony przez generała cel. Nie 

28 Prof. Adam śółtowski. 
29 Aleksander Prystor, b. premier, senator i marszałek senatu II RP po 17 IX 1939 r. zna-

lazł się jako uchodźca wojenny w Kownie. 
30 Konstanty Butler zaangaŜowany był w akcję wyjazdu polskich wojskowych na Zachód. 
31 W. P r z e ź d z i e c k i, op. cit., s. 21. 
32 AIPMS, A.III.6/1, dok. 5. 
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tylko strzegła godności i honoru polskiego Ŝołnierza, ale pomogła w przetrwa-
niu i przygotowała do kolejnego niełatwego okresu w łagrach NKWD. 

W czerwcu 1940 r., na wieść o moŜliwości zajęcia w bliskim czasie Litwy 
przez ZSRR, rozpoczęły się ucieczki z obozów na skalę znacznie większą niŜ  
w ostatnich miesiącach. W pierwszych tygodniach czerwca internowani z for-
tów kowieńskich w większości zostali przewiezieni, razem z gen. Przeździec-
kim, do Kalwarii. Sprowadzano do obozów internowanych tymczasowo zwol-
nionych, znajdujących się na urlopach – według Przeździeckiego – skutych 
kajdanami jak zbrodniarzy i działania te odbywały się bez nacisku władz  
sowieckich. Nie wstrzymało ucieczek wydane 6 lipca rozporządzenie, Ŝe za 
ucieczki będą karani Ŝołnierze litewscy ochraniający obóz oraz ich przełoŜe- 
ni33. Internowanych nie powstrzymał rozkaz wydany przez gen. Przeździec-
kiego, aby trzymać się razem, Ŝe jest to jedyna szansa na przetrwanie, ponie-
waŜ wspólnie stanowią siłę, z którą Rosjanie muszą się liczyć, a ponadto jako 
internowani są chronieni przez konwencje międzynarodowe. Generał był zwo-
lennikiem legalnego działania opierającego się na rozkazach przełoŜonych.  
Jego postawa najpełniej zarysowała się w prywatnych wypowiedziach do 
współpracowników z tajnej organizacji:  

„JeŜeli się rozproszymy, zginiemy wszyscy, a jeŜeli nie zginiemy, to sta-
niemy się niezdolni do większego wysiłku. JeŜeli będziemy się trzymali ra-
zem, prędzej przydamy się Polsce jako konkretna siła. Niech połowa nas 
wykruszy się w Sowietach – wówczas 500 oficerów stanie do dyspozycji 
Nacz[elnego] Wodza [...] jeŜeli rozproszymy się kaŜdy na własną rękę, nie 
zbierzemy w potrzebnej chwili i setki oficerów na zawołanie”34.  

Przeździecki uwaŜał za celowe „zniknięcie” z obozu jedynie tych, którzy nie 
mogli się dostać w ręce wojsk sowieckich, czyli kontraktowych oficerów Gruzi-
nów i jednego Ukraińca, ppłk. Archipa Kmety, poniewaŜ byliby niewątpliwie 
naraŜeni na represje. Z aprobatą Przeździeckiego nielegalnie obóz opuścili ofi-
cerowie związani przed wojną z Oddziałem II Sztabu Głównego WP oraz pro-
kuratorzy wojskowi. Zdaniem Waleriana Charkiewicza, przykład i postawa 
gen. Przeździeckiego wpłynęły na powstrzymanie zbiegostwa oficerów, ale 
faktem jest, Ŝe w dniach od 1 do 10 lipca 1940 r. z obozów uciekło ponad 400 
internowanych. Wśród nich był adiutant generała ppor. Zawidzki. Rozkaz 
Przeździeckiego potępiły zarówno władze okręgu w Wilnie, jak i Komendant 
Główny ZWZ w Warszawie. 

Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną, między 10 a 12 lipca 1940 r. peł-
nomocnik litewskiej armii, płk Antanas Jakštas, przekazał protokolarnie  

33 Lietuvos Centrinis Valstyb÷s Archyvas (dalej: LCVA), f. 300, ap. 1, b. 30, l. 28. 
34 AIPMS, PRM. 43/7. 
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pełnomocnikowi wojsk ZSRR, gen. bryg. Michaiłowi Kriwence, 4373 interno-
wanych35. Według Przeździeckiego, wyjątkowo źle obeszli się Litwini z inter-
nowanymi podczas przekazywania władzom sowieckim:  

„W dniu wyjazdu władze litewskie dokonały ostatniego, ale prawie peł-
nego rabunku naszych drobnych, a niezbędnych rzeczy. Odbierano scyzory-
ki, brzytwy, noŜe, widelce itp. nazwane przez nich ostrymi rzeczami. Jeśli 
dodać do tego, Ŝe juŜ poprzednio, przy zwalnianiu z obozów inwalidów, cho-
rych i urlopowanych, zabierano prywatną własność jak to mundury, płasz-
cze, koce, buty itp., to widać, Ŝe nędza nasza wzmagała się dzięki apetytom 
Litwinów”36. 

Wspomnienie Przeździeckiego z pobytu na Litwie jest – jak kaŜda relacja – 
nieobiektywne, w pewnych fragmentach mocno przejaskrawione37. Z kaŜdego 
zdania przebija nie tylko brak sympatii, ale niechęć, często wrogość i pogarda 
w stosunku do Litwinów. NaleŜy tylko się dziwić, dlaczego władze litewskie, 
wojskowe i obozowe, tolerowały jego obecność i zachowanie. MoŜe Przeździec-
ki był potrzebny, aby utrzymać dyscyplinę wśród internowanych, których się 
obawiali szczególnie w początkowym okresie. Jednak z litewskiego punktu 
widzenia, jego postawa utrudniała podporządkowanie Polaków władzom obo-
zowym. O koniunkturalnym podejściu Przeździeckiego i arogancji wobec li-
tewskiej komendy obozów, raportował w listopadzie płk V. Braziulis: „inter-
nowany gen. bryg. Przeździecki po otrzymaniu ode mnie wiadomości o swojej 
Ŝonie był bez końca wzruszony i wdzięczny [...] o wdzięczności w ciągu tygo-
dnia zapomniał, napisał nawet na mnie skargę38. 

W pierwszym transporcie z Kalwarii do obozu NKWD w Kozielsku, 10 lip-
ca, znalazł się gen. Przeździecki. Przybyłych z Litwy poddano tzw. rozpraco-
waniu przez specjalne brygady NKWD, które wykryły trzy „grupy kontrrewo-
lucyjne”, z których jako najniebezpieczniejsza została uznana, „organizacja 
endecko-monarchistyczna”, utworzona w obozie Kalwaria na Litwie39, czyli 
tajna organizacja Przeździeckiego. 

W październiku 1940 r. generał znalazł się wśród 21 oficerów – jeńców, 
których władze sowieckie zamierzały wykorzystać do prac nad organizacją 

35 LCVA, f. 300, ap, 1, b. 30, l. 31. 
36 W. P r z e ź d z i e c k i, op. cit., s. 130. 
37 Mimo pojedynczych, negatywnych ocen wystawianych przez internowanych, okres poby-

tu Polaków w obozach na Litwie, oceniany w kategoriach prawa międzynarodowego skodyfiko-
wanego oraz ogólnoludzkiego humanitaryzmu, wypada pozytywnie prawie we wszystkich 
aspektach. Por. W. K. R o man, W obozach i w konspiracji..., s. 90–126. 

38 CAW, KAAL, VIII.807.2.24, s. 79–80. 
39 Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3. Losy ocalałych lipiec 1940–marzec 1943, Warszawa 

2001, s. 17. 
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polskiej dywizji. Wraz z innymi Przeździecki został przewieziony do Moskwy, 
najpierw do więzienia Butyrki, a następnie na Łubiankę. Od 10 października, 
zwierzchnicy NKWD, Ławrentij Beria i Wsiewołod Mierkułow, namawiali go 
do podjęcia współpracy i objęcia dowództwa polskiej dywizji40. Przeździecki 
postawił warunek, Ŝe zgodzi się jedynie wówczas, gdy rząd polski wyda mu 
taki rozkaz. Była to odmowa, która spowodowała, Ŝe 24 grudnia generał  
został oddzielony od pozostałych. Jego nieugięta postawa i spokój, pozytywnie 
oddziaływały na towarzyszy41. W marcu 1941 r. grupę 14 jeńców, którzy  
odmówili współpracy – wraz z Przeździeckim – przeniesiono do obozu puty-
welskiego NKWD, w którym jako aktywni wrogowie władzy radzieckiej,  
podlegali odizolowaniu od pozostałych jeńców42. Dopiero 22 czerwca 1941 r. 
wszystkich 21 oficerów przeniesiono do Griazowca, ale umieszczono w izolacji 
od pozostałych – „w ciasnej klatce z drutu kolczastego i to częściowo odgrodzo-
nej wysokim płotem z desek”, jak pisał Przeździecki w proteście do Zarządu 
NKWD ds. Jeńców Wojennych i Internowanych. Protest rozpatrzony przez 
Mierkułowa spowodował przeniesienie ich do ogólnego obozu. 

Gen. Przeździecki angaŜował się w róŜne sfery Ŝycia obozowego. Był podpo-
rą rozwijającego się w głębokiej konspiracji Ŝycia religijnego. Zbigniew Sie-
maszko opisuje jego czynny wkład w powstanie płaskorzeźby słynnej Matki 
Boskiej Kozielskiej, która obecnie znajduje się w polskim kościele św. Andrze-
ja Boboli w Londynie43. Gen. Przeździecki, podobno zajmujący się w obozie 
stolarką, miał przygotować i przeciąć na pół deskę lipową ze starego ikonosta-
su, której części otrzymali, nie wiedząc o sobie wzajemnie: malarz Michał  
Siemiradzki i rzeźbiarz pchor. Tadeusz Zieliński. Obraz i płaskorzeźba, nieza-
leŜnie od siebie inspirowane postacią Matki Boskiej Ostrobramskiej, zostały 
poświęcone w niedzielę wielkanocną 1941 r. 

W dniu 30 lipca 1941 r. zawarto układ między Rządem Polskim na 
Uchodźstwie a rządem sowieckim (Sikorski-Majski), którego następstwem by-
ła amnestia, zwolnienie Polaków z obozów i miejsc odosobnienia, oraz podpi-
sana 14 sierpnia umowa, na podstawie której przystąpiono do organizowania 
Armii Polskiej w ZSRR. 

Od zawarcia układu nie obowiązywały przepisy sowieckie, ale obozów je-
nieckich pilnowali nadal straŜnicy z NKWD. Gen. Przeździecki z Griazowca 
informował gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko, Ŝe Polacy w obozach są obra- 
Ŝani, traktowani ordynarnie, a nawet zmuszani do wstępowania w szeregi  
Armii Czerwonej. Natomiast komendant obozu griazowieckiego inaczej po-
strzegał zachowanie Przeździeckiego, który podobnie jak w obozach litew-

40 IJP, kol. 71, Notatka W. Przeździeckiego z rozmów w Moskwie, t. 4. 
41 N. Ł o p i a n o wsk i, Rozmowy z NKWD 1940–1941, Warszawa 1990, s. 36–37. 
42 Pozostali, którzy zgodzili się na propozycję Rosjan, znaleźli się w willi Małachówka. 
43 Z. S. S i e ma s z k o, W sowieckim osaczeniu 1939–1941, London 1991, s. 277–278. 
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skich, wykorzystał okazję do samozwańczego reprezentowania jeńców pol-
skich, odwaŜnie domagając się w związku z zaistniałą sytuacją odpowiednich 
praw dla nich, a takŜe obejmując dowództwo, wydając dyspozycje, rozkazy, 
jednym słowem wznawiając działalność:  

„[...] generał Przeździecki (który skupił całą władzę w swoich rękach), 
nadal konspiracyjnie prowadzi własną politykę […] osobiście wydał ustny 
rozkaz przez starszych kompanii, aby w przypadku jakichkolwiek wezwań, 
bez jego zgody nie stawiać się w komendzie obozu […], głęboko w podzie-
miu trwa oŜywiona działalność organizacyjna generała i jego sztabu. Prze-
gląda się i sporządza listy, formuje się na papierze jakieś jednostki i pod-
oddziały, mianuje się na wyŜsze stopnie […] niegodnych degraduje się  
i umieszcza na czarnych listach, za wykroczenia generał udziela nagan”44.  

Z aprobatą Mierkułowa, specjalna brygada NKWD aresztowała dziesięciu 
współpracowników Przeździeckiego, którzy w więzieniu w Wołogdzie przeby-
wali do listopada 1941 r. Natomiast gen. Przeździeckiego przewieziono do 
Moskwy. 

Po pierwszym przeglądzie kadry oficerskiej w obozie w Griazowcu dokona-
nym przez gen. Władysława Andersa i gen. Bohusza-Szyszko, generała Przeź-
dzieckiego zaproponowano na stanowisko komendanta Ośrodka Zapasowego. 
Mimo zastrzeŜeń gen. Władysława Sikorskiego do wieku Przeździeckiego,  
27 sierpnia gen. Anders powierzył mu dowództwo Ośrodka Zapasowego Armii 
Polskiej w ZSRR. Nastąpiła szybka reakcja Rosjan, którzy wysunęli wątpli-
wości odnośnie do kandydatury generała, oskarŜając o nielojalność w stosun-
ku do ZSRR. JuŜ 29 sierpnia kandydaturę Przeździeckiego wycofano45. Prze-
stał on równieŜ przewodniczyć Komisji Regulaminowej w Sztabie Dowództwa 
Armii. 

W tym momencie moŜemy mówić o końcu kariery wojskowej Przeździec-
kiego. W grudniu 1941 r. otrzymał rozkaz wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Jak 
sam wspomina, w drodze, 9 lutego 1942 r. zatrzymano go w Palestynie i tego 
samego dnia przeniesiono w stan spoczynku. Do lipca 1947 r. przebywał  
w Palestynie, skąd wielokrotnie kierował prośby o przywrócenie go do słuŜby 
czynnej. Dlaczego został odsunięty od pełnienia stanowisk w armii polskiej  
i nigdy nie powierzono mu następnych? Jak pisze Zbigniew Wawer, Rosjanie 
generalnie nie ingerowali w obsadę polskiej armii i jedynie w dwóch wypad-
kach zakwestionowali kandydatury na stanowiska dowódcze – Przeździeckie-
go i gen. Romualda Wolikowskiego46. Według Przeździeckiego, gen. Anders 

44 Katyń. Dokumenty zbrodni..., dok. 195, s. 434–439. 
45 Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. II, cz. 2, Londyn 1975, s. 228–229. 
46 Z. Wawe r, Znów w polskim mundurze. Armia Polska w ZSRR sierpień 1941 – ma- 

rzec 1942, Warszawa 2001, s. 28–29. 
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nawet nie próbował wyjaśnić zarzutów Rosjan i aprobował wpływ władz so-
wieckich na obsadę personalną armii polskiej47. MoŜna przypuszczać, Ŝe po-
znały one trudny i władczy charakter generała i zdając sobie sprawę z proble-
mów, jakie nastręczałaby współpraca z nim, chciały zabezpieczyć się przed  
taką sytuacją. Gen. Anders zaś nie chciał, aby ta sprawa miała negatywny 
wpływ na stosunki z Rosjanami i w tym czasie robił wiele, aby ich nie popsuć. 
Natomiast, jak pisze adiutant Andersa, por. Jerzy Klimkowski, odsunięcie 
Przeździeckiego przez Andersa miało podłoŜe osobiste:  

„gen. Anders nie chciał zatrudnić go nigdzie w pracy. Po prostu nie lubił 
go, gdyŜ był to człowiek powaŜny i nie nadawał się do „towarzystwa”, […] 
nie mógł jednak gen. Anders znaleźć przeciwko niemu jakiegoś pretekstu 
umoŜliwiającego «wykończenie» go, poniewaŜ zarówno w słuŜbie, jak i poza 
słuŜbą, ten o surowych obyczajach człowiek, był bez zarzutu”48. 

Podczas kilkuletniego pobytu na Bliskim Wschodzie, Przeździecki nie 
ustawał w staraniach o przywrócenie go do słuŜby wojskowej, powierzenie ja-
kiegokolwiek stanowiska, jednak bez skutku. Kiedy w 1947 r. ewakuowano 
polskie wojska na Środkowym Wschodzie do Wielkiej Brytanii, jednym  
z ostatnich transportów przypłynął gen. Przeździecki. Osiedlił się na stałe  
w Londynie. Zarabiał na Ŝycie jako stolarz i radiotechnik. Wiele lat aktywnie 
uczestniczył w Ŝyciu politycznym emigracji. Od 1907 r. Przeździecki był Ŝona-
ty z Wandą Marią Lesisz, z którą miał dwóch synów: Janusza i Jerzego. Z ro-
dziną rozstał się w 1940 r., po wojnie Ŝona i synowie mieszkali w Polsce. 
Zmarł 29 czerwca 1964 r. w Penney (Walia) i został pochowany na cmentarzu 
w Pwllheli. 

47 IJP, kol. 71, Meldunek do Naczelnego Wodza, bd.  
48 J. K l i mko w sk i, Byłem adiutantem gen. Andersa, Warszawa 1959, s. 133–134. 
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GENERAL WACŁAW JAN PRZEŹDZIECKI AT THE CAMPS IN LITHUANIA 
AND IN THE SOVIET UNION 

(Summary) 

The personage of General Wacław Jan Przeździecki (1883–1964) is relatively little 
known today, probably because he did not make any great military or political career 
either before the War or afterwards. Being an unusually righteous and straightfor-
ward man of principle, yet an apodictic and uncompromising person at the same time, 
he distanced himself from politics and intrigues naturally involved in it. A graduate 
from the Military School of Infantry in Kazań, he fought in the ranks of the Russian 
Army during the First World War. Afterwards he found himself in the First Polish 
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Corps under the command of Gen. J. Dowbór-Muśnicki. He took part in the Wielko-
polskie Uprising and the Polish-Russian War of 1920. Then, he served in the restored 
Polish Army, where he earned the rank of general of brigade (in 1927) and the post of 
division commander. At the moment of the outbreak of the Second World War he was 
instantly ready to offer his services and was appointed the commander of defence of 
Volkovysk region. Until 24 September he organized the military defence against the 
Red Army and then surrendered to be interned in Lithuania, where – being the high-
est rank officer enjoying great authority among the soldiers – he took an informal 
command over the interned Polish soldiers, accepting a kind of responsibility for them 
and representing them in contacts with the Lithuanian authorities. Heading a group 
of officers, he established a secret camp organization which took control over the life 
at the camps, revived the spirit and hope, indicated how to behave in difficult situa-
tions. The General, himself participating in all manifestations of camp life, set a reli-
able personal example of courage and honour, successfully resisting all the procedures 
of ‘breaking’ him by the functionaries of the NKWD, while remaining at POW camps 
run by the Soviets from the Summer of 1940. He spurned the proposed offer of col-
laboration with the Soviets and taking command of a Polish division. The rejection of 
the latter, was – among others – the reason why he was not given a post in the Army 
being formed under the command of General W. Anders. From 1942, as a civilian,  
W. J. Przeździecki stayed in the Near East. In 1947, he left for England, where he 
lived until his death. 

GENERAŁ WACŁAW JAN PRZE DZIECKI W OBOZACH... 

GENERAL WACŁAW JAN PRZEŹDZIECKI IN DEN GEFANGENENLAGERN 
IN LITAUEN UND IN DER SOWJETUNION 

(Zusammenfassung) 

Die Person Gen. Wacław Jan Przeździeckis (1883-1964) ist heute wenig bekannt, 
wahrscheinlich weil er sowohl vor, als auch nach dem Krieg keine große Karriere 
machte, weder als Militär, noch als Politiker. Ein ungemein prinzipientreuer, geradli-
niger und gleichzeitig auch apodiktischer und kompromissloser Mensch, der sich  von 
Politik und den mit ihr verbundenen Machenschaften fern hielt. 

Er absolvierte die Militärschule von Kazan und kämpfte im Ersten Weltkrieg in 
den Reihen der russischen Armee um danach in den 1. Polnischen Korps unter dem 
Befehl von Gen. J. Dowbór-Muśnicki zu gelangen. Er kämpfte im Poznaner Aufstand 
und im polnisch-bolschewistischen Krieg des Jahres 1920. Danach nahm er seinen 
Dienst in der wieder aufgebauten polnischen Armee auf, wo er bis zum Brigadegene-
ral (1927) und Divisionskommandeur befördert wurde. Nach Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges hatte er sich freiwillig zum Dienst gemeldet und übernahm die Verteidi-
gung im Bereich „Wołkowysk“. Bis zum 24. September kämpfte er gegen die Rote Ar-
mee und ließ sich danach in Litauen internieren. Hier, als ranghöchster Offizier und 
wegen seiner enormen Autorität, hat der das informelle Kommando über die inter-
nierten polnischen Militärs übernommen und vertrat sie gegenüber der litauischen 
Stellen. Er stand an der Spitze einer geheimen Gruppe, die über das Leben in Gefan-
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genenlagern wachte, die Gefangenen in schwierigen Situationen begleitete und ver-
suchte, ihnen Mut zu geben. 

General Przeździecki nahm aktiv am Lagerleben teil, sein Mut und Standhaftig-
keit waren vorbildlich und konnten von NKWD-Beamten nicht gebrochen werden, als 
er seit Sommer 1940 in sowjetischen Lagern gefangen gehalten wurde. Eine Zusam-
menarbeit mit den Sowjets und den ihm übertragenen Befehl über eine polnische Di-
vision lehnte er ab, weswegen er danach keinen Posten in der Anders-Armee bekam. 
Seit 1942 lebte er als Zivilist im Nahen Osten und wanderte 1947 nach England aus, 
wo er auch gestorben ist. 



1 Prezes Polskiej Akademii Nauk (1952–1980), członek: Saskiej Akademii Nauk (1960), 
Akademii Nauk NRD (1964), Academia Nazionale dei Lincei (1967); Akademii Brytyjskiej 
(1970); Heidelberskiej Akademii Nauk (1974) – Ankieta dotycząca Kazimierza Michałowskie-
go, s. 1–2 oraz śyciorys z 1963 r., b.p. (Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie – dalej: 
AMN w Warszawie, Dział Spraw Personalnych. Akta Osobowe – dalej: AO, sygn. 153/145);  
M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski 1901–1981, „Nauka Polska” 1981, nr 9–10, s. 155; 
S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski, „Rocznik Muzeum Narodowego” (dalej: „RMN”) 1981,  
t. XXV, s. 10–11; Biogramy uczonych polskich. Materiały o Ŝyciu i działalności członków AU  
w Krakowie TNW, PAU, PAN. Część I: Nauki społeczne, z. 2: K-O, oprac. A. Śródka, P. Szcza-
wiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 475. 

2 Członek rzeczywisty Francuskiego Towarzystwa Egiptologicznego (1935?); członek rzeczy-
wisty Greckiego Instytutu Archeologicznego (1938); członek zwyczajny (1945) i sekretarz Wy-
działu II (1946–1950) oraz sekretarz generalny (1949–1951) Towarzystwa Naukowego Warszaw-
skiego; członek (1946) i honorowy wiceprezes (1976–1981) Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Egiptologii; prezes (1953–1956) i wiceprezes (1962–1964) Polskiego Towarzystwa Archeologicz-
nego; przewodniczący Komitetu Ekspertów ds. ratowania świątyń Abu-Simbel (1961–1970); 
członek honorowy Amerykańskiego Instytutu Archeologicznego (1965), członek Instytutu 
Egiptologicznego w Pradze (1965); przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Muzeów Ar-
cheologicznych i Historycznych – ICOM (1965–1971); ekspert UNESCO ds. Muzeów i Wykopa-
lisk Archeologicznych w Algierii (1966); Komitet Ekspertów UNESCO ds. Mohendjo-Daro (1969); 
członek Instytutu Egiptu w Kairze [?]; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego 
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Gdy na początku stycznia 1981 r. Polskę (i nie tylko) obiegła wiadomość  

o śmierci prof. Kazimierza Michałowskiego, liczne nekrologi, wkrótce takŜe 
artykuły prasowe, a nieco później obszerne biogramy w periodykach popular-
nonaukowych i naukowych, uzmysławiały wszystkim, jak wielką stratę po-
niosła polska nauka, wraz z nią takŜe światowa. Odszedł wybitny archeolog; 
autor polskiej szkoły archeologii podziwianej i naśladowanej przez innych, 
twórca nowej nauki – nubiologii, świetny pedagog i wychowawca wielu poko-
leń znanych i cenionych na świecie naukowców; członek Polskiej Akademii 
Nauk (dalej: PAN) i wielu akademii zagranicznych1, towarzystw naukowych2; 
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uczony wyróŜniony doktoratami honoris causa3 oraz najwaŜniejszymi nagro-
dami i odznaczeniami polskimi, a takŜe zagranicznymi4. 

To najczęstsze głosy słyszane wtedy, a przecieŜ nie wszystkie i nie wszyst-
ko mówiące. Mało znany był (jest tak w dalszym ciągu) np. fakt, Ŝe wielkiej 
pasji Profesora do archeologii nie przeszkodziły równieŜ II wojna światowa  
i niemiecka niewola. To chyba stało się jednak za sprawą samego uczonego. 
Swój jeniecki okres, wcale nie krótki, bo ponad pięcioletni, K. Michałowski 
sprowadził w swym naukowym Ŝyciu do rangi epizodu. Tak oceniany jest 
przez niego ten czas juŜ na początku niewoli, w notatkach, które sporządził  
w 1940 r. najprawdopodobniej w Oflagu XVIII A Linz5, a przede wszystkim  

[?]; wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenie Epigrafiki Łacińskiej [?] – Ankie-
ta dotycząca Kazimierza Michałowskiego, s. 1–2 oraz Ŝyciorysy z 1950 r. i 1963 r., b.p. (AMN 
w Warszawie, AO, sygn. 153/145); M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 155; Bio-
gramy uczonych polskich…, s. 474–475; S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski..., s. 10–11. 

3 Uniwersytetów w Strasburgu (1965), Cambridge (1971) i Uppsali (1977) – Biogramy 
uczonych polskich..., s. 475; M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 155; S. L o r e n t z, 
Kazimierz Michałowski..., s. 10–11. 

4 Austriackie nagrody im. Herdera (1930 i 1971), zespołowa nagroda państwowa II stopnia za 
zasługi naukowe w dziedzinie muzealnictwa w X-leciu (1955), nagroda Fundacji Jurzykowskiego 
(1965), nagroda państwowa I stopnia za prace wykopaliskowe w Egipcie i Syrii oraz za ksiąŜki 
Palmyre i Faras (1966), nagroda Académie des Belles Lettres w ParyŜu (1969), Nagroda Min. 
Kultury i Sztuki (1973) oraz medale im. Perrota Akadémie des Inscriptions et Belles- Lettres  
w ParyŜu za prace Les portraits héllenistiques et romains. Exploraion de Délos (1933) i L’Art 
de l’ancienne Egypte (1969); Medal „Polska Swojemu Obrońcy” (1931), Medal Niepodległości 
(1932), Kawalerski KrzyŜ Legii Honorowej (1938), KrzyŜ Virtuti Militari V kl. (1939), KrzyŜ 
Komandorski Orderu Corona d’Italia (1946), KrzyŜ Komandorski „Polonia Restituta” (1947)  
i KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą (1972), KrzyŜ Oficerski francuskiej Legii Honorowej (1948), 
Złoty KrzyŜ Zasługi (1951), Medal X-lecia Polski Ludowej (1955), Order Sztandaru Pracy I kl. 
(1964), Wielki KrzyŜ Oficerski belgijskiego Orderu Leopolda II (1977), Order Budowniczych 
Polski Ludowej (1977), KrzyŜ Komandorski greckiego Orderu Feniksa (1978), syryjski Order 
Zasługi I kl. (1979), KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą egipskiego Orderu Rewolucji (1980), Medal 
Honorowy Saskiej Akademii Nauk w Lipsku [?] – Arkusz ewidencji personalnej nr 1657 Kazi-
mierza Michałowskiego, RKU Warszawa Miasto (dalej: Arkusz ewidencji personalnej), b.p. (Cen-
tralne Archiwum Wojskowe w Warszawie – dalej: CAW, Kolekcja Akt Personalnych – dalej: 
KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz); Zeszyt ewidencyjny nr 88490 Kazimierza Micha-
łowskiego, WKR Warszawa Miasto (dalej: Zeszyt ewidencyjny), s. 3 (CAW, KAP, sygn. Tap.  
1106/65/91 Michałowski Kazimierz); śyciorys z 1963 r., b.p. oraz Arkusz ewidencji personalnej,  
b.p. (AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145); M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski...,  
s. 155; Biogramy uczonych polskich..., s. 475; S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski..., s. 12, 21. 

5 Musimy patrzeć na naszą niewolę, jak na pewien epizod Ŝyciowy – oby trwał jak najkró-
cej!  – zapisał Profesor w swoich notatkach w Oflagu XVIII A Linz. Kontekst tych słów był co 
prawda inny i odnosił się do rozlicznych trudów sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy Ŝołnierze. 
Z perspektywy czasu słowa te jednak moŜna uznać za pewną zapowiedź takŜe późniejszego 
stosunku K. Michałowskiego do czasu niewoli – Notatki prof. K. Michałowskiego z niewoli, 
część I (dalej: Notatki I), s. 7 (Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – dalej: AUW, Spuści-
zna prof. Kazimierza Michałowskiego 1936–1981 – dalej: SpKM, nr 12). 
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w obszernych Wspomnieniach, spisanych po latach i opublikowanych przez 
najbliŜszych juŜ po jego śmierci. Obejmują one długi okres – od lat studenc-
kich (1919 r.) po rok 1978. Profesor poświęcił w nich niewoli zaledwie kilka 
akapitów. W dodatku nie utworzyły one zwartego ciągu chronologicznego,  
a pojawiły się na kartkach niejako przy okazji omawiania innych kwestii, naj-
wyraźniej waŜniejszych dla autora6. I nawet nieliczne dygresje K. Michałow-
skiego, w których sam siebie dyscyplinował do trzymania się myśli przewod-
niej Wspomnień – archeologii śródziemnomorskiej, nie zmieniają tego odbio-
ru, bo przecieŜ w niewoli Profesor teŜ nią Ŝył. Czy dlatego, Ŝe była tam ona in-
na, mocno ograniczona tylko do przemyśleń, studiów własnych i nauczania in-
nych? Czy „tylko” jest tu w ogóle właściwym słowem? Ale nawet jeŜeli tak, to 
Ŝeby refleksje tak długiego czasu, a uczony na ogół chętnie upubliczniał swoje 
przemyślenia, aŜ tak bardzo zlekcewaŜyć i poprzestać na przytoczeniu ledwie 
kilku faktów? PrzecieŜ jest sporo miejsc we Wspomnieniach, w których relacji 
z przebiegu wydarzeń towarzyszą właśnie refleksje autora – niezwykle zresz-
tą bystrego i inteligentnego obserwatora. Dzięki wyraźnym akcentom wiemy 
nawet, które z nich znalazły się u podstaw szkoły archeologii, jaką ten uczony 
stworzył i systemu pedagogicznego, który przyjął i stosował. Przemyśleń  
w niewoli z pewnością teŜ było duŜo, bo i czasu sporo, choć warunki bytowe 
prymitywne (Profesor jako oficer, poza krótkim pobytem w obozach przejścio-
wych, przebywał w oflagach, gdzie nie istniał obowiązek pracy dla wroga, wy-
pełniającej cały dzień). A moŜe to rozległość działalności naukowej, dydak-
tycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej, jaką K. Michałowski prowadził 
przed i po II wojnie światowej zdecydowanie zmarginalizowała tę realizowaną 
przez niego w czasie duŜo trudniejszym dla nauki, w latach 1939–1945, kiedy 
był on internowany w niemieckich obozach jenieckich? W pewnym stopniu 
tak. Warto jednak uściślić: wydaje się, Ŝe najwaŜniejsza przyczyna tego leŜy  
w istocie archeologii – wykopaliskach, których siłą rzeczy uczony w niewoli 
nie mógł prowadzić. PrzecieŜ prawie równie powściągliwie jak wojnę trakto-
wał on i okres dwukrotnie dłuŜszy, czyli pierwsze powojenne dziesięć lat. Mi-

6 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia, Warszawa 1986, s. 110–111, 170–171. Wspomnienia 
te Profesor dyktował w latach 1976–1978, w chwilach wolnych od licznych zajęć. Stanowią ob-
szerniejszy fragment planowanej całości, którą przerwała śmierć. Skupiają się na najistotniej-
szym obszarze działalności K. Michałowskiego – wykopaliskach, ale jednak nie obejmują ich 
wszystkich (wydawca nie wprowadził Ŝadnych uzupełnień i poprawek w trosce o spójność 
wspomnień i ich charakterystyczny indywidualizm). Autor bardzo barwnie, z licznymi, aneg-
dotami, obrazowo opisał w nich swoją przygodę z archeologią i w ten sposób przedstawił roz-
wój polskiej archeologii śródziemnomorskiej, od planów jej stworzenia po najsłynniejsze osią-
gnięcia na Cyprze, w Egipcie, Syrii i Sudanie. Jego załoŜeniem było (m.in. s. 186, 208), by  
w opracowaniu nie wspominać swoich losów Ŝyciowych niezwiązanych z dorobkiem w tej  
dziedzinie. Fragmenty Wspomnień znajdują się na stronie internetowej: www.lwow.home.pl/
michalowski.html. 
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nęły mu one na odbudowywaniu tego, co zniszczyła wojna, czyli kadry arche-
ologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: UW) i jego katedry archeolo-
gii śródziemnomorskiej oraz Muzeum Narodowego (MN) w Warszawie,  
w szczególności zaś Działu Zbiorów Sztuki StaroŜytnej. Był to czas niezwykle 
wytęŜonej pracy, a jednak sam K. Michałowski, wychodząc – to teŜ warto pod-
kreślić – tylko z załoŜenia, Ŝe w zaistniałej sytuacji inaczej być nie mogło, 
oczywistym jest przecieŜ, iŜ musiał właśnie tak ukierunkować swoje wysiłki, 
tak jak jego obowiązkiem było uczestnictwo w walkach września 1939 r. Przez 
ponad pięć lat trzeba było dzielić los współtowarzyszy – nazwał ten okres  
najtrudniejszym w swoim Ŝyciu i jednocześnie straconym, ale – uwaga – stra-
conym dla nauki, tj. w jego rozumieniu – dla wykopalisk, które są najwaŜ- 
niejsze w archeologii. JeŜeli są one, to są i publikacje, i kongresy, i wykłady,  
i powiększające się zbiory muzealne, i wystawy prezentujące najcenniejsze 
pamiątki. Tak więc nie skala czy natęŜenie rozmaitych zadań Profesora, albo 
nawet ich znaczenie dla innych ludzi, kraju czy nauki, a same wykopaliska 
były kryterium, które brał on pod uwagę w wyborze wydarzeń, jakie opisywał, 
do jakich chętnie wracał po wojnie w rozmowach i o jakich dziś sporo dzięki 
temu wiemy. Wykopaliska były dla niego najwaŜniejsze. Nazwał je właściwą  
i najwaŜniejszą pracą archeologa7. Tak teŜ jest w istocie. Jest teŜ jeszcze je-
den powód, jaki podają ci, którzy znali Profesora: naleŜał on do tej grupy lu-
dzi, którzy przeŜywszy wojnę, nie lubili do niej wracać8. 

Z powodu powściągliwości K. Michałowskiego wobec czasu II wojny świa- 
towej warto dziś mimo wszystko spróbować zrekonstruować wydarzenia,  
w jakich brał on wtedy udział, a tak niewiele o nich mówił. Znaczenie pracy 
K. Michałowskiego w niewoli, jak widać mniej dla niego samego, a więcej dla 
ludzi, wśród których przebywał – głównie Ŝołnierzy przedwojennego Wojska 
Polskiego, wydaje się być tu waŜkim argumentem. JeŜeli jednak samą jego 
postać pozbawi się jej wielowymiarowości i skupi wyłącznie na jenieckim 
okresie, będzie to wielką dla niej szkodą. Kim zatem był ten wielki autorytet 
naukowy, z którym przez szereg lat liczyły się światowe środowiska naukowe 
oraz władze wielu krajów? 

Kazimierz Józef Marian Michałowski urodził się 14 grudnia 1901 r. w Tar-
nopolu. Jego ojcem był Marian Stanisław Michałowski, a matką Kazimie- 
ra z d. Ostrowska9. Ojciec, były oficer armii austriackiej, urzędnik, zmarł  

7 J. M i kk e, Wizerunki ludzi myślących, Warszawa 1973, s. 175. Patrz takŜe: K. D z i e-
wano w sk i, ReportaŜ o szkiełku i oku, Warszawa 1963, s. 217–218. 

8 Rozmowa z prof. Karolem Myśliwcem – notatki w zbiorach autorki. 
9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 4367, s. 4. 
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w 1910 r.10  Kazimierza i jego młodszego brata Mariana wychowywała matka. 
W 1918 r. K. Michałowski ukończył gimnazjum klasyczne w Tarnopolu 
(matura z odznaczeniem). Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jeszcze 
w mundurze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza (dalej UJK) 
we Lwowie, specjalizując się w historii sztuki i filozofii. Ukończył je w 1924 r. 
We wrześniu tego roku został zatrudniony jako młodszy asystent w swojej 
macierzystej uczelni. W 1926 r. zdobył tytuł doktora filozofii i awansował na 
starszego asystenta. Na tym stanowisku pracował do 1930 r., odbywając jed-
nocześnie specjalistyczne studia zagranicą, które w końcu 1929 r. uwieńczył 
habilitacją. W 1930 r. osiadł wraz z matką w Warszawie. Od lutego tego roku 
aŜ do wybuchu II wojny światowej pracował na Uniwersytecie Józefa Piłsud-
skiego (UJP) w Warszawie. Tworzył tam i rozbudowywał katedrę archeologii 
klasycznej oraz kierował Gabinetem Odlewów Gipsowych. Przeszedł teŜ przez 
kolejne etapy kariery naukowej: od docenta po profesora zwyczajnego. W la-
tach 1936–1939 organizował polsko-francuskie wykopaliska w Edfu (Egipt). 
Od 1938 r. był równieŜ pracownikiem MN w Warszawie. Jako porucznik re-
zerwy wziął udział w walkach września 1939 r. i dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Przez obozy przejściowe trafił najpierw do Oflagu XVIII A Linz,  
a następnie do Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniewo), gdzie zorganizował  
i kierował tzw. Uniwersytetem Woldenberskim. W połowie 1942 r. utracił 
brata, porucznika lotnictwa, który zginął w locie bojowym nad Essen (Niem-
cy). Po odzyskaniu wolności K. Michałowski wrócił przez Kraków, gdzie po 
Powstaniu Warszawskim schroniła się matka, do Warszawy i zaangaŜował 
się w odbudowę uniwersytetu oraz muzeum narodowego. W pierwszym okre-
sie – w latach 1945–1947 był dziekanem Wydziału Humanistycznego, a w ro-
ku akademickim 1947/1948 prorektorem oraz kierownikiem Katedry Arche-
ologii Śródziemnomorskiej od 1945 r., w drugim – od marca 1945 r. piastował 
stanowisko wicedyrektora i kierownika Galerii Sztuki StaroŜytnej. W grud-
niu 1945 r. poślubił Krystynę Baniewicz11. W listopadzie 1946 r. urodził mu 
się syn12, w grudniu 1948 r. córka13. W 1949 r. przejął dodatkowo opiekę nad 
osieroconym bratankiem14. Michałowscy zamieszkali w Warszawie, później 

10 śyciorys dołączony do formularza dotyczącego słuŜby wojskowej K. Michałowskiego, na-
pisany 11 IV 1945 r., RKU Warszawa Miasto (dalej: śyciorys z 1945 r.), b.p. – CAW, KAP,  
sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz. 

11 Krystyna Maria Baniewicz, c. Tadeusza i Janiny z d. Mrajskiej miała wówczas 34 lata. 
Ślub odbył się w Podkowie Leśnej 26 XII 1945 r. – AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145, b.p. 

12 Jan Krystian Kazimierz Tadeusz Michałowski, ur. 17 XI – AMN w Warszawie, AO,  
sygn. 153/145, b.p. 

13 Małgorzata Maria Barbara, ur. 4 XII 1948 r. – AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145, b.p. 
14 Andrzej Marian Kazimierz Michałowski, ur. 24 III 1938 r. w Warszawie, s. Mariana Sta-

nisława Kostki, zm. 8/9 VI 1942 r. i Alicji Klary Michałowskiej z d. Perčina, ur. 24 V 1909 r., 
zm. 12 IV 1949 r. – AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145, b.p. 
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takŜe w Podkowie Leśnej, gdzie był dom rodzinny Krystyny15. Niebawem  
K. Michałowskiemu zmarła matka.  

Pierwszych dziesięć powojennych lat – jak juŜ zostało zasygnalizowane – 
upłynęło mu bardzo pracowicie, głównie na staraniach słuŜących wskrzesze-
niu uniwersytetu i muzeum, na kształceniu kadry archeologicznej, odnowie-
niu naukowych kontaktów międzynarodowych oraz rewindykacji zabytków 
rozproszonych w czasie wojny. Jeszcze w 1945 r., stworzył czasopismo poświę-
cone kulturze antycznej, które od tej pory współredagował i zaczął działać  
w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W 1951 r. wziął udział w utworze-
niu PAN, która powstała z połączenia tego towarzystwa z Polską Akademią 
Umiejętności (PAU), a następnie w pracach akademii. W latach pięćdziesią-
tych wykorzystał sprzyjającą sytuację polityczną dla organizacji wykopalisk. 
Te pierwsze w historii powojennej Polski badania terenowe K. Michałowski 
przeprowadził na Krymie w Związku Radzieckim (1956–1958), później nato-
miast w Egipcie (od 1957 r.), Syrii (od 1959 r.), Sudanie (od 1961 r.), na Cy-
prze (od 1965 r.) i w Iraku (od 1975 r.). Odbywał wiele podróŜy naukowych 
związanych z wykopaliskami, własną pracą badawczą, udziałem w licznych 
międzynarodowych kongresach naukowych, pracą w międzynarodowych to-
warzystwach naukowych i pełnieniem rozmaitych funkcji (Egipt, Nubia, Su-
dan, Syria, Związek Radziecki, USA, Meksyk, kraje europejskie). W 1959 r. 
zorganizował Polską Stację Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, którą 
kierował. DuŜo publikował, głównie w językach polskim, francuskim, nie-
mieckim i angielskim. W 1972 r. przeszedł na emeryturę. Do kończ Ŝycia był 
wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, Kierownikiem Zakładu 
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN oraz Polskiej Stacji Archeologii Śród-
ziemnomorskiej w Kairze. Zmarł 1 stycznia 1981 r. w Warszawie16. 

Człowiek 
 
Wieloma przymiotnikami określali K. Michałowskiego mu współcześni  

i wiele określeń nasuwa się jeszcze po lekturze jego wspomnień i relacji  
innych, analizie archiwaliów, prasy czy dorobku naukowego. NajwaŜniejsze  

15 W domu tym w czasie II wojny światowej Baniewiczowie zorganizowali szpital powstań-
czy. Krystyna Baniewicz kierowała wtedy w Podkowie Leśnej oddziałem PCK – Zeszyt ewi-
dencyjny, s. 3 (CAW, KAP, sygn. Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz). 

16 AAN, MWRiOP, sygn. 4367, s. 3; Ankieta dotycząca Kazimierza Michałowskiego, s. 1–2 
oraz Ŝyciorysy z 1950 r. i 1963 r., b.p. i odpisy aktów urodzenia, małŜeństwa i zgonu, b.p. – 
AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145, b.p.; Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
(dalej: APAN w Warszawie), Materiały Kazimierza Michałowskiego (dalej: MKM), sygn. 1; śy-
ciorys z 1945 r., b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz; Biogramy uczonych 
polskich..., s. 474–475; M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 155–170. 
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z nich to chyba wyjątkowy, a później: otwarty, Ŝyczliwy, opiekuńczy, taktow-
ny, cierpliwy, przenikliwy, rzeczowy, konsekwentny, stanowczy, pracowity, 
zdyscyplinowany, wymagający itd.17 Tak, Kazimierz Michałowski był niewąt-
pliwie człowiekiem wielkiego formatu. 

Siłą sprawczą wszystkich działań K. Michałowskiego, jaka uczyniła go 
znanym, powszechnie szanowanym i podziwianym, stała się wielka pasja, 
która gdy juŜ została przez niego samego zdefiniowana, wyznaczyła jego Ŝy-
ciowe priorytety. TakŜe duŜa pokora wobec ogromu wiedzy. Niestrudzenie 
zgłębiał jej tajniki. Nawet wówczas, kiedy sam stał się niekwestionowanym 
autorytetem w dziedzinie archeologii, nie zaprzestał studiów. Ta mądra cie-
kawość pchała go dalej, natomiast uznanie, z jakim się spotykał, odbierał 
uparcie przede wszystkim jako zobowiązanie do kolejnych wysiłków. Taki sto-
sunek do otoczenia przejawiał zarówno na początku swojej kariery, gdy dopie-
ro rozpoczął pracę na uniwersytecie na stanowisku starszego asystenta i gdy  
i przychodzili po radę do niego, a takŜe podyskutować inni naukowcy, a on 
cięŜko pracując, próbował zasłuŜyć na ich zaufanie18, jak i później. Świetnego 
przygotowania do zadań wymagał teŜ od swoich studentów i współpracowni-
ków. Nie był zadowolony z legendy, jaką mu stworzono po licznych sukcesach 
archeologicznych, legendy, która sukcesy te przypisywała jego niebywałemu 
szczęściu, gdy tymczasem on widział ich źródło w wiedzy i kompetencjach, do 
których zdobywania usilnie namawiał swoich uczniów19.  

Zapamiętali go oni jako człowieka stanowczego, ogromnie zdyscyplinowa-
nego, odpornego fizycznie i psychicznie, świetnie zorganizowanego, który wie-
dział, czego chce. Wszystko sprawdzał, nie wierzył bezkrytycznie i nad 
wszystkim czuwał. W jego postawie wobec Ŝycia dawało się zauwaŜyć wyraź-
ny wpływ wyszkolenia wojskowego. Niemieckiej niewoli natomiast przypisy-
wano jego niebywałą cierpliwość20.  

Cechowała go teŜ skromność. Umiejętnie potrafił ją łączyć ze zdrową oceną 
własnej wartości. Był dumny ze swoich osiągnięć. Przyjmował okazywane mu 
uznanie, ale o nie nie zabiegał, umiał natomiast wykorzystać je do realizacji 
archeologicznych planów. Przystępował do niej z duŜym zapałem i odpowie-
dzialnie, co udzielało się współpracującym z nim ludziom. Nie narzucał im 
swojego zdania, cenił i przyjmował pomysły innych21. 

17 Taki był profesor. Wspomnienia dr. Stefana Jakobielskiego notowała A. śukowska-Ma-
ziarska – www.egiptologia.pl/epr_mic.html; www.dlapolski.pl/readarticle.php?article id=1162. 

18 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 51–55. 
19 M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 166. 
20 Rozmowa z prof. K. Myśliwcem – notatki w zbiorach autorki; Taki był profesor... – www.

egiptologia.pl/epr_mic.html. 
21 L. M. B e r nha r d, Z. S z t e t y ł ł o, Profesor Kazimierz Michałowski, „Meander” 1981,  

nr 6, s. 295–301; L. W i nn i c z u k, Archaeologiorum polonorum princeps, „Meander” 1981,  
nr 6, s. 288, 291. 
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Był człowiekiem otwartym, lubiącym wyzwania. Stawiał im jednak czoła  
z rozmysłem, starannie i wszechstronnie się przygotowując. Był przy tym nie-
zwykle wytrwały. Konsekwentnie, starannie, z uporem godnym podziwu, 
krok po kroku, realizował to, co rozpoczął22. Decyzje podejmował chłodno, 
pragmatycznie. Potrafił zrezygnować z niektórych, nawet bardzo interesują-
cych propozycji naukowych, jeŜeli uznał, Ŝe z jakiś względów, Ŝe ich realizacja 
nie jest słuszna. DuŜym echem w międzynarodowych kręgach archeologów od-
biła się np. w 1957 r. sprawa ewentualnego przejęcia przez Polaków terenu 
wykopalisk w Edfu. PoniewaŜ Francuzi, nie mogli uczestniczyć w pracach ze 
względu na sytuację polityczną (tzw. afera sueska), Profesor mając w pamięci 
przedwojenną współpracę z nimi, solidarnie nie skorzystał z tej moŜliwości, 
podczas gdy Francuzi, znajdując się w duŜo lepszej kondycji gospodarczej za-
raz po wojnie wrócili do Edfu. Profesor nigdy nie Ŝałował swojej decyzji, choć 
juŜ wykopalisk w Edfu nie poprowadził. Imponderabilia były dla niego zaw-
sze waŜne, kierował się nimi, wzbudzając niejednokrotnie niezrozumiałe zdzi-
wienie w swoim otoczeniu, np. takŜe u uczniów, gdy mimo doświadczeń wojny 
w dalszym ciągu z wielkim uznaniem wypowiadał się o niemieckich archeolo-
gach i ich osiągnięciach23. Warto jednak dodać, Ŝe doświadczenia te nie były 
wyłącznie złe. W swoich Wspomnieniach zanotował:  

„Zadzierzgnięte wówczas [w Berlinie w 1927 r. – przyp. V.R.-W.] z na-
uką niemiecką kontakty zdały cięŜki egzamin Ŝyciowy w latach drugiej 
wojny światowej, gdyŜ wiem o tym dobrze, Ŝe moi profesorowie i koledzy 
berlińscy usiłowali – choć na próŜno – wydobyć mnie z obozu”24.    

Nie tylko te więzi wytrzymywały próbę czasu. Kazimierz Michałowski lu-
bił ludzi, szanował ich i łatwo nawiązywał kontakty. Ogromna kultura osobi-
sta, duŜy takt i otwartość szybko zjednywały mu ich. Pozycja, którą tak szyb-
ko osiągnął, nie przeszkadzała mu w interesowaniu się drugim człowiekiem, 
takŜe takim, z jakim los zetknął go na krótko, przypadkowo, na ogół z racji  
jego rozlicznych zajęć i kontaktów. Bywało, Ŝe to Ŝyczliwe zainteresowanie 
przekształcało się w bliŜszą znajomość bądź nawet przyjaźń. Znana jest np. 
historia paczki z egzotyczną jak na warunki wojny zawartością (suszone dak-
tyle i słodkie placki), którą ku swemu zdziwieniu i wzruszeniu K. Michałow-
ski otrzymał w 1942 r. od nadzorcy robotników z Edfu, gdy był internowany  

22 Napisano o nim nawet: „historia Profesora to opowieść o wielkim uporze” – K. D z i e w a-
n o w sk i, ReportaŜ..., s. 210. 

23 Rozmowa z prof. K. Myśliwcem – notatki w zbiorach autorki. 
24 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 62. 
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w Oflagu II C Woldenberg25. Więcej informacji na temat wyjątkowości tej sy-
tuacji, a takŜe postawę samego Profesora wobec ludzi dostarcza jego relacja:  

„W Edfu po raz pierwszy, udało mi się wprowadzić pewien odrębny od 
powszechnie wówczas panującego stosunek misji do robotników – fella-
chów. Polegał on na bardziej przyjacielskich, bezpośrednich kontaktach, 
wyraŜających się w zainteresowaniu ich zdrowiem, zdrowiem ich rodzin; to 
wszystko było wówczas nowe i nawet trochę szokujące moich zagranicz-
nych kolegów. Podobnie jak witanie się uściskiem dłoni z robotnikami”26.  

W Egipcie, który choć nie był kolonią, jeszcze długo po wojnie utrzymywały 
się zwyczaje wartościujące róŜne grupy. Profesor zdecydowanie się od nich dy-
stansował27. 

Zachowana korespondencja K. Michałowskiego z Polski z naukowcami pra-
cującymi w Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze jest rów-
nieŜ bardzo ciekawą lekturą, dotyczącą z kolei relacji z uczniami i współpra-
cownikami. Listy naukowców pełne są rzeczowych i konkretnych sprawozdań 
z przebiegu wykopalisk oraz organizacji pracy, Ŝycia stacji i jej mieszkańców, 
listy profesora natomiast – rad, instrukcji i pytań a propos tych spraw i decy-
zji. Ale nie tylko. Obie strony informują się o Ŝyciu prywatnym, są teŜ w nim 
świetnie zorientowane, darzą się wzajemnie zaufaniem i szacunkiem. W zda-
niach K. Michałowskiego widoczna więc jest nie tylko troska o sprawne funk-
cjonowanie stacji, ale i o indywidualny rozwój naukowy, byt i Ŝycie prywatne 
podległych mu ludzi. Oni rewanŜują mu się tym samym i starają się, by kon-
takt był częsty, a Profesor dobrze zorientowany w bieŜących sprawach28. 

Jego Ŝyczliwość, koleŜeństwo, lojalność i przyzwoitość przyjmowano po-
wszechnie z duŜym uznaniem. DuŜy autorytet naukowy i szacunek, którym 
powszechnie się cieszył, znalazł odzwierciedlenie w wielu zaszczytnych funk-
cjach, jakie mu powierzano. Jednym z licznych przykładów na to jest np. fakt 
wyboru uczonego na przewodniczącego międzynarodowego komitetu eksper-
tów zajmującego się przeniesieniem świątyń skalnych Abu Simbel w Nubii 
(Egipt) w związku z planowaną budową tamy na Nilu i zatopieniem terenu, 
na którym się one znajdowały. Nastąpiło to w sytuacji, gdy międzynarodowe 
środowisko archeologów było skłócone, trwały dyskusje, a groźba zalania 
świątyń wodą stawała się coraz bardziej realna, ze względu na postępujące 
prace budowlane. Trzeba było wielkiego autorytetu i zręczności dyplomatycz-

25 K. M i c ha ł o ws k i, Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej, 
Warszawa 1974, s. 30. Patrz takŜe: M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 167; Roz-
mowa z prof. K. Myśliwcem – notatki w zbiorach autorki. 

26 K. M i c ha ł o ws k i, Od Edfu..., s. 30. 
27 Taki był profesor... – www.egiptologia.pl/epr mic.html. 
28 AUW, SpKM, nr 12, b.p.  
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nej Profesora, aby rzecz doprowadzić do szczęśliwego finału. Świątynie Abu 
Simbel zostały pod jego nadzorem podzielone na bloki i przeniesione o kilka-
dziesiąt metrów wyŜej w nowe miejsce na sztucznym wzniesieniu, a podpis  
K. Michałowskiego znalazł się w akcie erekcyjnym, wmurowanym w piedestał 
posągu Ramzesa II. Profesor był z tego faktu bardzo dumny29.  

Z pewnością określenie „wyjątkowy” w odniesieniu do K. Michałowskiego 
jest właściwe. 

Naukowiec 
 
Do przekonania, Ŝe archeologia jest jego Ŝyciową pasją, K. Michałowski do-

chodził dość długo. Dziennikarzom mówił:  

„Mój zawód nie jest owocem marzeń dzieciństwa. Nie myślałem o nim, 
wstępując na uniwersytet. Najpierw zacząłem studiować romanistykę,  
a sztuka włoska i francuska pociągały mnie o wiele bardziej niŜ świat an-
tyczny. Do archeologii śródziemnomorskiej lub – jak wówczas mawiano – 
klasycznej, doszedłem dopiero z czasem. Pomogła mi w tym słuszna, jak 
sądzę, spekulacja. Pomyślałem wówczas, Ŝe jest to dziedzina, która leŜy  
u nas właściwie odłogiem. Nauka, która moŜe rozwijać się wyłącznie w wa-
runkach niepodległego bytu. A skoro przez 150 lat nie było Polski na ma-
pach Europy, nie mogło na dobrą sprawę być i polskiej archeologii klasycz-
nej”30.  

W innym wywiadzie Profesor oświadczył, Ŝe choć nie wierzy w przypadki, 
to chyba jednak on zadecydował o tym, Ŝe został archeologiem31. Tym zbie-
giem okoliczności miała być w 1924 r. propozycja prof. Edmunda Bulandy, ar-
cheologa, który wybrał K. Michałowskiego z grona absolwentów i umoŜliwił 
mu pracę na uczelni w Katedrze Archeologii Klasycznej. JeŜeli więc spekula-
cję odczyta się jako wyzwanie, a przypadek jako zasłuŜoną pomoc czy wyróŜ-
nienie, to kaŜda z tych wypowiedzi okaŜe się prawdziwa. Faktem jednak jest, 
Ŝe ustalenie kierunku Ŝyciowej drogi K. Michałowskiego przypadło na końco-
wy okres jego studiów magisterskich32. 

29 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia, s. 250–253, 274–289; i d e m, Od Edfu..., s. 62–72;  
Taki był profesor... – www.egiptologia.pl/epr_mic.html. 

30 J. M i kk e, Wizerunki..., s. 173. 
31 K. D z i e wano ws k i, ReportaŜ..., s. 209. 
32 „Bulanda [...] powiedział mi, Ŝe zebrał o mnie dostateczne informacje [...]. Powiedział mi, 

Ŝe mam zgłosić się do niego pierwszego września na prywatne colloquium i do pracy na stano-
wisko młodszego asystenta. Następnie oświadczył, Ŝe w ciągu dwóch lat muszę przygotować 
pracę doktorską i zdać rygorosa tak, abym pod koniec 1926 r. najpóźniej miał u niego dokto-
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On sam za początek kariery naukowej uznawał pracę na UJK we Lwowie, 
gdzie najpierw był asystentem (do 1927 r.), a następnie starszym asystentem 
w Katedrze Archeologii Klasycznej. Pracował tam od 1 października 1924 r. 
do 30 września 1930 r.33 Był to czas jego niezwykłej mobilizacji i bardzo inten-
sywnego rozwoju. W tym okresie pod kierunkiem prof. E. Bulandy, K. Micha-
łowski przygotował rozprawę doktorską z filozofii pt. „Niobidzi w sztuce sta-
roŜytnej”. Tytuł doktora filozofii uzyskał 6 maja 1926 r. W następnym roku, 
dzięki Ŝyczliwej pomocy profesorów, otrzymał stypendium Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego na zagraniczne studia specjali-
styczne. Odbywał je od 1 października 1927 r. do 30 września 1930 r. w kilku 
wiodących europejskich ośrodkach archeologicznych, głównie uniwersytetach 
w: Berlinie, Münster, Rzymie i ParyŜu. Zwieńczeniem tych studiów były wy-
kopaliska w Grecji, w Tasos i Delos na Krecie, które od 1928 r. prowadził jako 
członek zagraniczny École Française d’Athènes (Szkoła Francuska w Atenach) 
i które Ŝartobliwie nazywał okresem czeladniczym. To wtedy zdobył przysło-
wiowe ostrogi archeologa. Czas ten i same studia były dla niego niezmiernie 
waŜne. Poświęcił im we Wspomnieniach sporo miejsca i przez całe Ŝycie bar-
dzo cenił. Młody, chłonny wiedzy, z głową pełną pomysłów, krystalizujących 
się naukowych planów oraz coraz bardziej konkretnych wizji organizacji stu-
diów archeologicznych i ośrodka badań, które powinny w Polsce istnieć, uwaŜ-
nie wszystkiemu się przyglądał: uczęszczał na zajęcia akademickie, pracował 
w bibliotekach i muzeach, pisał i duŜo publikował, porównywał, analizował  
i oceniał wiedzę, organizację pracy instytutów i nauczania oraz istniejące za-
leŜności między naukowcami i ośrodkami naukowymi krajów, w których prze-
bywał. Poznawał takŜe ludzi, z większością z nich dane mu było w przyszłości 
spotkać się i współpracować. Szybko budował swój potencjał naukowy i moc-
ną pozycję w gronie specjalistów. Nabywał teŜ „szlifu, nie tyle moŜe towarzy-
skiego, co zawodowo-koleŜeńskiego”, jak skomentował po latach34. Finałem 
studiów uzupełniających była rozprawa habilitacyjna „O sztuce doryckiej”,  
w związku z którą w grudniu 1929 r. K. Michałowski został mianowany do-
centem archeologii klasycznej UJK we Lwowie35.  

rat. Powiedział mi teŜ, co będę robił dalej, Ŝe muszę wyjechać za granicę na studia uzupełnia-
jące, Ŝe on pomoŜe mi w uzyskaniu stypendium, Ŝe jego zdaniem powinienem zacząć od Berli-
na, Ŝe pobyt co najmniej dwuletni w Grecji i we Włoszech uwaŜa za niezbędny warunek przy-
gotowania się do naprawdę samodzielnej pracy, Ŝe następnie będzie mnie habilitował na do-
centa i Ŝe pewnie później zostanę profesorem. [...] Spotkałem po raz pierwszy człowieka, który 
wytyczył mi tak wyraźnie cel w Ŝyciu, który potrafił od razu wzbudzić we mnie zaufanie do 
wszystkiego, co mówił”. – K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 49–50. 

33 AAN, MWRiOP, sygn. 4367,  s. 1. 
34 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 61–100; J. M i kk e, Wizerunki..., s. 173. 
35 Tytuł ten Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdził 23 I 1930 r. – 

AAN, MWRiOP, sygn. 4367, s. 1.  
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W 1930 r. uczony przeniósł się do Warszawy i związał z UJP, gdzie w na-
stępnym roku został zastępcą profesora archeologii klasycznej (miał wówczas 
30 lat!), a od 30 września 1933 r. profesorem nadzwyczajnym. DuŜo publiko-
wał. Szczególny rozgłos przyniosła mu nowatorska rozprawa naukowa, będą-
ca wynikiem badań przeprowadzonych jeszcze w Grecji, pt. Les portraits héll-
enistiques et romains. Exploraion de Délos, ogłoszona w 1932 r. w ParyŜu36,  
a następnie trzy kampanie wykopaliskowe w egipskim Edfu w latach 1936–
1939, które K. Michałowski uznał – ze względu na dokonane odkrycia – za 
swoje najwaŜniejsze osiągnięcie naukowe i teŜ największą przygodę archeolo-
giczną do wybuchu II wojny światowej. Przedstawił ją w trzytomowym dziele 
Tell Edfous (Fouilles franco-polonaises)37. W połowie 1937 r. został mianowa-
ny profesorem zwyczajnym38.  

WaŜne i oryginalne odkrycia w Edfu zwróciły uwagę międzynarodowego 
świata archeologów na Polskę. Jego uznanie zdobył sobie K. Michałowski  
w stosunkowo krótkim czasie, ale nie tylko odkryciami, równieŜ zmianami, 
jakie wprowadził do badań wykopaliskowych. W drugiej (1938 r.) i trzeciej 
kampanii (1939 r.) zaangaŜował dodatkowo najpierw architekta, później jesz-
cze antropologa i uczynił w ten sposób prace interdyscyplinarnymi. Pomysł 
ten stanowił wtenczas absolutne novum i wzbudził sensację. Rozwijany  
w późniejszych czasie (udział specjalistów wielu dyscyplin naukowych) stał 
się cechą charakterystyczną dla polskiej szkoły archeologii. Fakt natomiast, 
iŜ został przyjęty przez innych jako nowa metoda pozwalająca na komplekso-
we badane faktów i dokumentów historycznych w eksploracji i opracowaniu 
stanowisk archeologicznych w Egipcie, był powodem nieukrywanej dumy 
uczonego39. 

Lata trzydzieste to takŜe czas wypracowywania przez Profesora nowej  
formuły dla uprawianej przez niego dyscypliny. Z połączenia archeologii  
klasycznej oraz egiptologii stworzył archeologię śródziemnomorską. Organizo-

36 M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 158–159; M. L. B e r nha r d, Z. S z t e-
t y ł ł o, Profesor Kazimierz Michałowski..., s. 295–301; J. M i kk e, Wizerunki..., s. 174–175. 

37 Tell Edfou 1937 (Fouilles franco-polonaises. Rapport I), Cairo 1937; Tell Edfou 1938 
(Fouilles franco-polonaises. Rapport II), Cairo 1938; Tell Edfou 1939 (Fouilles franco-polo-
naises. Rapport III), Cairo 1950. 

38 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie wy-
stąpiła z wnioskiem o mianowanie 25 VI 1937 r. Senat Akademicki na posiedzeniu 30 VI tego 
roku pozytywnie zaopiniował wniosek – AAN, MWRiOP, sygn. 4367, s. 1. W niektórych mate-
riałach jest błędnie podawany rok 1939. Patrz: M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., 
s. 156. 

39 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 183–184. Szczególnie wyniki prac antropologicz-
nych niezmiernie cieszyły K. Michałowskiego. Zostały one przedstawione w oddzielnym roz-
dziale trzeciego tomu Tell Edfou 1939, który Profesor złoŜył do druku, opuszczając Egipt  
w 1939 r.   
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wane przez niego po wojnie katedry i zakłady naukowe taką juŜ nazwę otrzy-
mywały40.  

Okres wojny i niewoli K. Michałowski spoŜytkował m.in. na doskonalenie 
swojego warsztatu naukowego, po powrocie zaś z obozu włączył się natych-
miast w odradzające się z trudem Ŝycie naukowe, skoncentrowane w Warsza-
wie wokół UW, MN oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a od 1951 r. 
PAN, następnie takŜe Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Ka-
irze. Powstanie pierwszej powaŜnej pracy naukowej K. Michałowskiego po 
wojnie było związane z polsko-radzieckimi wykopaliskami na Krymie, któ-
rych rezultaty zostały opisane i, za jego sprawą, opublikowane w formie 
ksiąŜkowej, tradycyjnie juŜ, niebawem po zakończeniu ekspedycji (strona ra-
dziecka wydała swój materiał kilka lat później)41. Wykopaliska w Mirmeki 
rozpoczęły chyba najlepszy okres w dziejach polskiej archeologii śródziemno-
morskiej. Z inicjatywy i pod kierunkiem bądź nadzorem K. Michałowskiego 
podjęto wtedy badania terenowe, które z roku na rok obejmowały coraz to nowe 
stanowiska archeologiczne: w Mirmeki i Kalos Limen na Krymie (1956–1959), 
w Tell Atrib w Egipcie (1957–1969), w Palmyrze w Syrii (od 1959 r.), w Nos 
Paphos na Cyprze (1965–1972), w Aleksandrii (od 1960 r.), w Deir el-Baha- 
ri i w Dabod w Egipcie (od 1961 r.), w Faras w Sudanie (1961–1964), w Don-
goli i Kadero w Sudanie (od 1964 r.) oraz Nimrud w Iraku (od 1975 r.),  
Saadiyi i BidŜanie w Iraku (od 1979 r.)42. KaŜde badania były zwieńczone pu-
blikacjami w językach kongresowych. Wydawano je nakładem Polskiego Wy-
dawnictwa Naukowego przez Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN 
oraz Katedrę Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a Profesor był ich redak-
torem. Uczestniczył teŜ w wielkich seryjnych wydawnictwach międzynarodo-
wych. Niektóre z nich ukazywały się pod jego redakcją43. Wyniki badań pre-
zentował poza tym na licznych międzynarodowych kongresach.  

Był to teŜ czas, w którym K. Michałowski stworzył podstawy nowej nauki – 
nubiologii oraz warunki do rozwoju specjalności wcześniej nie reprezentowa-
nych bądź uprawianych sporadycznie: archeologii nadczarnomorskiej, egipto-

40 Taki był profesor... – www.egiptologia.pl/epr_mic.html. 
41 Mirmeki. Wykopaliska polsko-radzieckie w Mirmeki, pod red. W. F. Gajdukiewicza  

i K. Michałowskiego, Warszawa 1958. 
42 Za największy sukces archeologiczny K. Michałowskiego jest uznawane odkrycie monu-

mentalnego malarstwa  wczesnochrześcijańskiego w Faras. Szerzej o osiągnięciach: Biogramy 
uczonych polskich..., s. 472; J. L i p i ń s ka, Kazimierz Michałowski 14.12.1901–1.01.1981,  
„Bulletin du Musée National de Varsovie” 2001, nr 1–4, s. 11–13; K. M i c ha ł o ws k i, Od 
Edfu..., s. 234–269.  

43 Były to serie: „Travaux du Centre”, „Corpus Vasorum Antiguorum – Pologne”, „Corpus 
Signorum Imperii Romani – Pologne”, „Mirmeki”, „Palmyre”, „Alexandrie”, „Deir el Bahari”,  
„Faras”, „Nea Paphos”, a takŜe „Studia Palmyreńskie – Études Palmyréniennes” –  S. L o-
r e n t z, Kazimierz Michałowski..., s. 10.   
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logii, wspomnianej nubiologii, palmyrenistyki i innych. Udało mu się w ten 
sposób przekształcić wąsko uprawianą dyscyplinę, jaką wcześniej była w Pol-
sce archeologia klasyczna, w nowoczesną naukę o ugruntowanej międzynaro-
dowej pozycji. 

Opublikował ok. 150 prac naukowych44. 

Organizator 
 
W uzasadnieniu wniosku z 4 czerwca 1937 r. o mianowanie K. Michałow-

skiego profesorem zwyczajnym, autor tego dokumentu, prof. dr hab. Wła- 
dysław Antoniewicz zaliczył działalność organizacyjną (w tym przypadku  
tworzenie zakładu naukowego) K. Michałowskiego do jego pracy naukowej. 
Wymienił ją jako trzeci element, po rozprawach naukowych i pracach badaw-
czych w terenie45. 

Rzeczywiście, działalność organizatorska Profesora była bardzo waŜną czę-
ścią jego pracy, ale nie tylko naukowej. Chyba kaŜdej, której się podjął. Dlate-
go trudno teŜ wyizolować ten obszar działań uczonego. Jego prace organiza-
torskie były rozległe. Na ogół miały pionierski charakter – słuŜyły stworzeniu 
czegoś nowego. Tym, jak je prowadził, zdobył sobie opinię mistrza w tej dzie-
dzinie46. Zasadniczo działalność organizatorska K. Michałowskiego wiązała się 
z kilkoma instytucjami: UJP w Warszawie, a po wojnie UW, z MN w Warszawie, 
z PAN oraz z Polską Stacją Archeologiczną w Kairze, a w latach 1939–1945  
z Uniwersytetem Woldenberskim. Było jeszcze kilka pomniejszych obszarów. 
Zdecydowaną ich większość łączyła pasja Profesora do archeologii śródziem-
nomorskiej. 

Pierwszym celem, który K. Michałowski sobie wyznaczył i osiągnął, było 
utworzenie Katedry Archeologii Klasycznej w UJP w Warszawie. Jak czas po-
kazał, był to teŜ pierwszy krok w kierunku stworzenia polskiego ośrodka ar-
cheologii śródziemnomorskiej z własnymi badaniami terenowymi i zbiorami. 
Ale czas odbudowy państwa po latach zaborów, kiedy kaŜda dziedzina Ŝycia 

44 Prace K. Michałowskiego opublikowane na łamach wielu periodyków, zostały wydane  
w dwutomowym zbiorze juŜ po jego śmierci. Patrz: K. M i c ha ł o ws k i, Opera minora, pod 
red. nauk. M. L. Bernhard, Warszawa 1990, t. 1 i 2.  

45 AAN w Warszawie, MWRiOP, sygn. 4367, s. 9. 
46 Profesor Karol Myśliwiec, uczeń K. Michałowskiego, upatruje źródeł jego fenomenu orga-

nizacyjnego w jego świetnie rozwiniętej umiejętności odróŜniania spraw waŜnych od błahych, 
a takŜe w czerpaniu wzoru z Fidiasza, który dla K. Michałowskiego był symbolem człowieka 
tworzącego dzieła nie tylko dzięki własnej aktywności, ale równieŜ sprawnej organizacji i za-
rządzaniu grupą podległych mu ludzi. – Rozmowa z prof. K. Myśliwcem, notatki w zbiorach 
autorki. 

—————————— 

VIOLETTA REZLER-WASIELEWSKA 



61 

wymagała nie tylko pomysłu, wysiłku legislacyjnego, organizacyjnego, a takŜe 
duŜych nakładów finansowych, równieŜ nie był sprzyjający dla planów K. Mi-
chałowskiego. Nawet w samym środowisku naukowym nie widziano potrzeby 
samodzielnego rozwoju tej dziedziny wiedzy. Traktowano ją jako usługową 
dla filologii i historii, i uznawano, Ŝe dwie katedry, które wówczas w Polsce 
istniały – na Uniwersytecie Jagiellońskim (dalej: UJ) w Krakowie i UJK we 
Lwowie, takie funkcje spełniały. Trud pokonania tych przeszkód musiał być 
duŜy. Do pomysłów młodego uczonego, dało się jednak przekonać niewielkie, 
za to wpływowe grono profesorów, tj.: Tadeusz Zieliński, Marceli Handels-
man, Włodzimierz Antoniewicz, Stanisław Arnold i Wacław Tokarz. Przy ich 
pomocy w krótkim czasie, dzielonym jeszcze na prace wykopaliskowe w Gre-
cji, habilitację, zajęcia dydaktyczne i pracę nad dwoma ksiąŜkami, udało się 
K. Michałowskiemu doprowadzić do utworzenia w warszawskim uniwersyte-
cie nowej katedry47. Taki był jej początek, przyszłość oznaczała udoskonalanie 
pod wieloma względami – organizacyjnym, logistycznym, programowym i ka-
drowym. 

Kolejnym krokiem było zorganizowanie polskich wykopalisk na terenie 
kultur staroŜytnego świata śródziemnomorskiego, co K. Michałowski uwaŜał 
za podstawowy warunek rozwoju polskiej archeologii jako samodzielnej dys-
cypliny naukowej. Dla tej idei Profesor znalazł sojusznika w osobie profesora 
historii staroŜytnej UJP, Tadeusza Wałka-Czarneckiego. Wybór obu uczonych 
padł na Egipt, głównie z racji moŜliwości zdobycia dla Polski zabytków oraz 
ze względu na spektakularne znaczenie prowadzenia wykopalisk właśnie  
w Egipcie, które oznaczały dla Polski włączenie się do międzynarodowego,  
archeologicznego współzawodnictwa i takŜe odpowiedni poziom świadomości 
kulturotwórczej Polaków. Profesorowi chodziło więc o pewnego rodzaju mani-
festację dojrzałości kulturowej odradzającego się państwa. Obaj uczeni uznali, 
Ŝe pierwsze wykopaliska przeprowadzą wspólnie z Francuskim Instytutem 
Archeologii Wschodu w Kairze. Rekonesans odbyli zimą 1933/1934 r.  

Swój pierwszy pobyt w Egipcie K. Michałowski poświęcił przede wszyst-
kim nawiązaniu kontaktów z instytutem francuskim i opracowaniu wspólne-
go projektu wykopalisk. I to mu się udało. Ale nie tylko sam projekt zajął 
uwagę K. Michałowskiego. Znalazł jeszcze czas na dość gruntowne zapozna-
nie się z interesującymi go zabytkami, kwerendy w bibliotekach, nawiązanie 
kontaktów z egiptologami z róŜnych ośrodków i krajów, a takŜe na wnikliwą 

47 „W październiku 1931 r. przy drzwiach wejściowych do gmachu muzealnego zawisła ta-
bliczka: Zakład Archeologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. […] Na początku lat 
trzydziestych był to jeden pokój na parterze, stanowiący w pewnym sensie westybul do sali ko-
lumnowej. WyposaŜenie tego zakładu było bardzo skromne: jedna szafa biblioteczna z paroma 
ksiąŜkami, stół i parę krzeseł dla studentów oraz biurko kierownika, prof. Kazimierza Micha-
łowskiego”. – M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 156. 
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obserwację organizacji prac w misjach wykopaliskowych: francuskiej, nie-
mieckiej, włoskiej, amerykańskiej. Jak odnotował we Wspomnieniach, ta 
ostatnia wywarła na nim największe wraŜenie: luksusowa siedziba misji – 
Metropolitan House i świetne warunki bytowe oraz bardzo dobra organizacja 
wykopalisk przygnębiły K. Michałowskiego na tyle, Ŝe zaczął się on wtedy za-
stanawiać czy podoła wyzwaniu, przed jakim stanął:  

„Gdyby mi ktoś wówczas powiedział, Ŝe w niespełna trzydzieści lat póź-
niej moja misja będzie rezydowała w Metropolitan House [...], byłbym to 
uznał za oczywiste brednie, ale byłbym się moŜe takŜe umocnił na duchu. 
Czułem się wówczas bardzo mały, choć byłem przecieŜ profesorem Uniwer-
sytetu Warszawskiego”48.  

UwaŜne obserwacje róŜnych systemów organizacyjnych, nie wykopalisko-
wych, pozwalały mu prześledzić  

„[...] wszystkie posunięcia organizacyjne i efekty, jakie one przynoszą  
w róŜnych misjach, których tradycje wykształciły pewne swoiste systemy 
prac archeologicznych. Czyniłem to zawsze z myślą o tym, co by moŜna za-
stosować w naszych wykopaliskach, co wydaje mi się bardzo istotne, a z 
czego moŜna by zrezygnować – słowem, z moich doświadczeń nabytych nie 
tylko na wykopaliskach w Egipcie, ale juŜ wcześniej, w EFA i w innych in-
stytucjach archeologicznych na Bliskim Wschodzie, starałem się zarysować 
ramy przyszłej specyfiki polskiej szkoły archeologicznej”49.  

Co to była za szkoła? Niewątpliwie jej solidne podstawy K. Michałowski 
stworzył w Edfu50. Istotą tej szkoły była wspomniana juŜ interdyscyplinar-
ność, a cechowały ją znakomite przygotowanie i sumienna praca archeolo-
gów51. Tempo i zakres prac w Edfu (i wszystkich następnych misjach) były 

48 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 138. 
49 Ibidem, s. 139. 
50 Profesor wyruszył tam w końcu 1936 r. razem z papirologiem, prof. Tadeuszem Man-

teufflem na podstawie umowy podpisanej rok wcześniej pomiędzy uniwersytetem a Francu-
skim Instytutem Archeologii Wschodu w Kairze. Ta pierwsza wyprawa archeologiczna odbyła 
się co prawda pod kierownictwem francuskiego naukowca, ale juŜ kolejnej kampanii w 1938 r. 
przewodził K. Michałowski, podobnie jak i trzeciej w 1939 r. 

51 Profesor zbudował swoją szkołę na następujących zasadach: wybór stanowiska i podpisa-
nie koncesji na jego eksplorację moŜe mieć miejsce po zapoznaniu się z literaturą fachową, by 
mieć pewność, Ŝe wykopaliska przyniosą powaŜne rezultaty naukowe; kolejnym etapem jest 
rozpoznanie terenu, którego moŜe dokonać tylko doświadczony archeolog; dobór członków eks-
pedycji musi odpowiadać wymogom danego stanowiska; wyprawa powinna być zabezpieczona 
od strony finansowej; wśród członków ekspedycji powinna panować przyjazna atmosfera, oni 
sami zaś mieć Ŝyczliwy stosunek do miejscowej ludności i robotników – M. L. B e r nha r d, Ka-
zimierz Michałowski..., s. 167. 
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duŜe, czas wykorzystany maksymalnie, zwaŜywszy zaś na prymitywne na 
ogół warunki, trud archeologów duŜy. Taka organizacja prac w Edfu wzbu-
dzała podziw francuskiej strony, która wykonanie niektórych zajęć odkładała 
na później, gdy zaistnieją bardziej sprzyjające okoliczności. Ze względu na kli-
mat wykopaliska prowadzone były w styczniu i lutym. W marcu i kwietniu 
wyniki badań przybierały postać wydawnictwa w drukarni instytutu francu-
skiego w Kairze, a w maju K. Michałowski przywoził je do kraju juŜ jako ko-
rektę bieŜącego opracowania i zaraz przedstawiał władzom uniwersyteckim. 
Publikacja oraz nowe zabytki były najlepszym argumentem uczonego w zdo-
bywaniu funduszy na następny sezon wykopaliskowy. Podobnie postępował 
równieŜ po wojnie, po wznowieniu wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wscho-
dzie52. Ten strategiczny, chyba nie tylko w polskich warunkach zabieg, całko-
wicie zmieniał praktykę istniejącą dotychczas w światowej archeologii, w któ-
rej bywało, Ŝe wyniki wykopalisk długo musiały czekać na upublicznienie,  
a zdarzało się i tak, Ŝe w ogóle ich nie ogłaszano. To szybkie opracowanie  
i wydanie drukiem rezultatów badań archeologicznych teŜ stało się cechą cha-
rakterystyczną dla szkoły K. Michałowskiego.  

Ponadto kaŜdy sezon wykopaliskowy prowadzony przez niego, wieńczyła 
seria wykładów, niestrudzenie wygłaszanych na rozmaitych spotkaniach na-
ukowych i popularnonaukowych, wywiadów w prasie, radiu, później i telewi-
zji, a takŜe sprawnie przygotowana wystawa prezentująca nowe znaleziska.  
I wykłady, i wystawy, którym na ogół towarzyszyły informatory (jeśli nie au-
torstwa Profesora, to przynajmniej poprzedzone jego wstępem), były z duŜą 
częstotliwością organizowane równieŜ poza granicami kraju. Nie pozwalały 
one bez echa przejść sukcesom Profesora, jego kolegów i uczniów. Nieustannie 
wszystkim wokół składał dowody intensywnej pracy swojego zespołu. W ten 
sposób, oprócz popularyzacji archeologii śródziemnomorskiej, tworzył atmos-
ferę sprzyjającą dalszym pracom53.      

Wydaje się, Ŝe to ciągłe organizowanie było dla K. Michałowskiego takŜe 
źródłem jego siły. Był i moment silnego zwątpienia, wywołany widokiem 
zniszczonej Warszawy w lutym 1945 r., kiedy powrócił on z niewoli. Szybko 

52 „W ten sposób z miejsca paraliŜowałem wszelkie niechętne naszym wykopaliskom na-
stroje. [...] Nie byłoby inaczej ani Stacji, ani kredytów na rozszerzanie naszych wykopalisk”. – 
K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 183. Patrz takŜe: M. L. B e r nha r d, Kazimierz Micha-
łowski..., s. 160–161. 

53 „[...] nigdy nie odmawiał wywiadów. Prasa miała do niego wstęp o kaŜdej porze dnia i no-
cy, róŜne gazety zresztą, ale najbardziej kochany był „Ekspres Wieczorny”. Profesor mówił 
zawsze: nie jest waŜne co ja załatwię z ministrem na wysokim szczeblu, bo minister tylko kaŜe 
zrealizować, ale jak kaŜda urzędniczka w ministerstwie będzie coś o nas słyszała i będzie wie-
działa, Ŝe to dzięki niej istnieje archeologia polska, to ona wyjmie z szuflady co trzeba. Ale ona 
musi w „Ekspresie” czytać co drugi dzień o mnie. śeby wiedziała, Ŝe coś waŜnego robi”. – Taki 
był profesor... – www.egiptologia.pl/epr mic.html. Patrz takŜe przyp. 61 i 62. 
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jednak się otrząsnął. Z grupą profesorów postanowił odbudować uniwersytet 
sprzed 1939 r. Jednak realia zmieniły się i K. Michałowski był tego świadom. 
Mimo rozlicznych trudności, z jakimi w tym czasie musiał się borykać, nie 
skorzystał z ofert pracy w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych zagrani-
cą, które przedstawiali mu jego koledzy54. Uparcie budował grunt dla polskiej 
archeologii w kraju. Będąc w tych pierwszych powojennych latach jednocze-
śnie dziekanem, a późnej prorektorem UW, wicedyrektorem MN i sekreta-
rzem generalnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a potem obejmu-
jąc stanowiska kierownicze w PAN55 łączył interesy tych trzech instytucji  
i budował z nich silny ośrodek archeologii śródziemnomorskiej. KaŜda z nich 
bowiem specjalizując się w pewnej dziedzinie, była pomocna pozostałym i mo-
gła dzięki nim rozwijać się i osiągać sukcesy czy w zakresie kształcenia, czy 
gromadzenia zabytków, ich naukowego opracowania, dokumentacji, czy ba-
dań naukowych i popularyzacji ich oraz samych zabytków i historii, której 
obiekty te były śladem. Ten system wzajemnych powiązań, rozbudowywany 
od drugiej połowy lat pięćdziesiątych, kiedy K. Michałowskiemu udało się 
wznowić prace wykopaliskowe na terenach kultur staroŜytnych, a następnie 
utworzyć takŜe Polską Stację Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze i do-
konać niebagatelnych odkryć, poskutkował w latach sześćdziesiątych uzna-
niem Polaków za jeden z wiodących ośrodków archeologicznych na Bliskim 
Wschodzie.  

W jaki sposób jeden człowiek mógł zrobić tak wiele, i to w dziedzinie nauki 
z pozoru wcale nie strategicznej dla socjalistycznego państwa, bywało, Ŝe na-
zywanej nawet burŜuazyjną? Poza oczywistymi korzyściami dla kraju, jak np. 
międzynarodowe uznanie (nie będące w sprzeczności ze stanowiskiem ZSRR, 
który równieŜ wykazywał zainteresowanie Bliskim Wschodem) czy w przy-
padku ratowania świątyń Abu Simbel – tylko udział samego Profesora jako 
naukowego konsultanta i organizatora prac, a nie znaczący wkład finansowy, 
jaki miały inne państwa, czy nawet powiększające się polskie zbiory muzeal-
ne, K. Michałowski musiał istotnie wykazać się duŜym talentem organizator-
skim56. 

54 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 196–201. 
55 W latach 1956–1981 kierował w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej 

Akademii Nauk kolejno pracowniami: Wykopalisk i Publikacji Zabytków (1956–1962), Wyko-
palisk (1962–1981), Publikacji Zabytków Antycznych w Zbiorach Polskich (1962–1981), Doku-
mentacji Archeologiczno-Architektonicznej (1962–1981). W latach 1964–1969 był przewodni-
czącym Rady Naukowej Zakładu Orientalistyki PAN – Biogramy uczonych polskich..., s. 471.  

56 Profesor Stefan Jakobielski, uczeń K. Michałowskiego, powiedział o tym czasie: „Profe-
sor był wtedy pionierem, wszystko musiał sam organizować od początku, zwłaszcza pieniądze, 
ale jako autorytet na skalę międzynarodową miał pozycję zupełnie wyjątkową. Uprawiał wyso-
kiej klasy menadŜerstwo. [...] Działał bardzo współcześnie. [...] często prowadził dwie rozmowy 
telefoniczne na raz, a z trzecią osobą rozmawiał w tym samym czasie w gabinecie. My, jego 
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Muzealnik 
 
W pewnym sensie K. Michałowski stał się muzealnikiem na długo przed 

podjęciem pracy w MN w Warszawie. Było to jeszcze w pierwszej połowie lat 
trzydziestych, kiedy uznał, Ŝe przy wyborze terenu pierwszych polskich śród-
ziemnomorskich wykopalisk musi kierować się głównie moŜliwością zdobycia 
dla Polski zabytków. Z tego powodu wybrał Egipt a nie Grecję, gdzie juŜ wcze-
śniej pracował, ale i skąd, podobnie jak z Włoch czy Turcji (najwaŜniejsze kra-
je kultury grecko-rzymskiej) nie moŜna było wywieźć jakichkolwiek zabyt-
ków, podczas gdy z Egiptu i innych krajów Bliskiego Wschodu – tak57. Miało 
to dla niego wówczas znaczenie zasadnicze, a po latach, kiedy istotnie dzięki 
takiemu stanowisku zostały właściwie stworzone polskie zbiory, świadomość 
ta była źródłem satysfakcji Profesora58. Wykopaliska w Edfu dały bogate zna-
leziska zabytków. Ich podział między Egipcjanami a polsko-francuską misją 
wykopaliskową wypadł bardzo korzystnie dla Europejczyków. Dodatkowo 
Francuzi zrzekli się na korzyść Polaków partycypowania w znaleziskach  
z dwóch pierwszych kampanii i dołoŜyli jeszcze wiele cennych obiektów ze 
swoich wcześniejszych wykopalisk.  

asystenci, koczowaliśmy w sekretariacie, bywało, Ŝe cały dzień. W zespole profesora kaŜdy za 
coś był odpowiedzialny. [...] Swoje ksiąŜki teŜ dyktował komuś, kto był z tego zakresu specjali-
stą, chodziło o to, by człowiek z pewną wiedzą w swojej dziedzinie nie tylko nie robił błędów, 
ale był partnerem do konsultacji. Ja zajmowałem się tym, co dotyczyło Faras i Nubii, dyktował 
mi więc rzeczy o Nubii, komuś innemu o Syrii, a później juŜ sam pracował nad tekstem – Taki 
był profesor... – www.egiptologia.pl/epr_mic.html. Warto jeszcze pamiętać o trudnościach tego 
okresu związanych z obostrzeniami paszportowymi, wizowymi, niewymienialnością złotówki 
itd. Więcej: K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 304, 307.  

57 Istniejące tam przepisy dawały moŜliwość podziału obiektów ruchomych znalezionych  
w trakcie prac archeologicznych, między ekspedycję, która prowadziła badania a słuŜbę arche-
ologiczną danego kraju: „[...] od samego początku moich starań dotyczących organizacji naszej 
ekspedycji archeologicznej do krajów Morza Śródziemnego zdawałem sobie sprawę, Ŝe Polski 
nie stać na to, aby prowadzić badania tylko dla samych odkryć naukowych – na zasadzie sztu-
ka dla sztuki; pogląd ten zachowuję zresztą do dnia dzisiejszego [1974 r. – przyp. V.R.-W.]. Na 
całym świecie podstawę zainteresowania społecznego kulturą staroŜytną stanowią zbiory sztu-
ki zgromadzone we własnym kraju. One to umoŜliwiają szerokim rzeszom zwiedzającym mu-
zea bezpośredni kontakt z reliktami kultury staroŜytnej, decydują w powaŜnym stopniu o upo-
wszechnieniu wiedzy  z tego zakresu. Są równieŜ dla społeczeństwa niejako widomym zna-
kiem materialnych korzyści osiągniętych za pomocą środków finansowych, wydatkowanych 
przez kraj na cele badań archeologicznych” – K. M i c ha ł o ws k i, Od Edfu...,  s. 8–9. 

58 „Znaleziska z tych wykopalisk zapoczątkowały (na większą skalę) zbiory sztuki staroŜyt-
nej w Muzeum Narodowym [...]. Dzisiaj nasza warszawska galeria reprezentuje rzeczywiście 
klasę światową. śadne inne Muzeum zagraniczne, ani Louvre, ani British Muzeum, ani Me-
tropolitan w Nowym Jorku, nie ma takiej serii fresków bizantyjskich – wczesnośredniowiecz-
nych – jak my. Kto chce powaŜnie studiować sztukę wczesnośredniowieczną, musi przyjechać 
do Warszawy”. – J. M i kk e, Wizerunki..., s. 174–175 
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Znaleziska były najpierw własnością uniwersytetu, który przekazał je  
w 1938 r. MN w Warszawie, zobowiązując je jednocześnie do utworzenia  
nowego działu – Zbiorów Sztuki StaroŜytnej. Wcześniej jednak, w 1937 r.,  
K. Michałowski urządził pierwszą wystawę wykopalisk egipskich, która  
cieszyła się duŜym zainteresowaniem zwiedzających, zresztą, podobnie jak  
i następne59. Tworzenie nowego działu w muzeum i jego kierownictwo dy- 
rektor prof. Stanisław Lorentz powierzył K. Michałowskiemu, który jeszcze  
w 1938 r. zdołał uruchomić Galerię Sztuki StaroŜytnej, udostępnioną zwie-
dzającym podczas inauguracji nowego gmachu muzeum, w którym mieści się 
ono do dziś.  

W marcu 1945 r. – jak juŜ wspomniano – Profesor objął stanowisko wice-
dyrektora i kierownika Galerii Sztuki StaroŜytnej. Jednocześnie został po- 
wołany w skład pięcioosobowego Komitetu Rzeczoznawców do Rewindykacji  
i Odszkodowań w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz wybrany prezesem ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Historyków Sztuki, Archeologów, Etnogra-
fów, Muzeologów i Konserwatorów60. Najpierw skoncentrował się na odbu- 
dowie i przebudowie zniszczonego muzeum, kierowaniu rewindykacją oraz 
komasacją zabytków sztuki staroŜytnej61, a takŜe tworzeniem nowych ekspo-
zycji, szczególnie Galerii Sztuki StaroŜytnej, która została otwarta w 1949 r.  
i zdobyła opinię jednej z najnowocześniejszych w Europie62. Prawie jednocze-
śnie K. Michałowski w kierowanym przez siebie zespole, połoŜył nacisk na po-
rządkowanie i naukową inwentaryzację, opracowywanie i publikację zarówno 
poszczególnych zespołów zabytkowych, jak i problematyki ogólnej związanej 
ze zbiorami. Tylko w dniu otwarcia ukazały się trzy publikacje popularnonau-

59 M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 161; K. M i c ha ł o ws k i, Galeria Sztuki 
StaroŜytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, „RMN” 1957, t. II, s. 114.   

60 śyciorys z 1945 r., b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz; S. L o-
r e n t z, Muzeum Narodowe w Warszawie, „RMN” 1957, t. II, s. 58. 

61 Za zasługi w ratowaniu i zabezpieczaniu dzieł sztuki otrzymał KrzyŜ Komandorski  
z Gwiazdą Polonia Restituta. Uroczysta dekoracja komandorią odbyła się 18 I 1948 r. Uczest-
niczył w niej Wiceminister Kultury i Sztuki Leon Kruczkowski, równieŜ były jeniec. Wydarze-
nie komentowała prasa – „śycie Warszawy” 1948, nr 21 z 21 I, s. 2; „Robotnik” 1948, nr 21  
z 21 I, s. 3; „Polska Zbrojna” 1948, nr 21 z 21 I, s. 4; „Głos Ludu” 1948, nr 21 z 21 I, s. 7 (AMN 
w Warszawie, Wycinki prasowe, sygn. W-31 b). Nie było to jedyne odznaczenie, jakie K. Mi-
chałowski otrzymał za swoją działalność w muzeum.  

62 K. M i c ha ł o ws k i, Galeria Sztuki StaroŜytnej..., s. 122–128 oraz „śycie Warszawy” 19-
49, nr 146 z 29 V i 148 z 31 V, b.s.; „Dziennik Ludowy” 1949, nr 147 z 31 V, b.s.; „Gazeta Ro-
botnicza” 1949, nr 148 z 31 V, b.s.; „Kurier Codzienny” 1949, nr 147 z 31 V, b.s.; „Polska Zbroj-
na” 1949, nr 147 z 31 V i 164 z 18 VI, b.s.; „Trybuna Ludu” 1949, nr 148 z 31 V, b.s.; „Trybuna 
Robotnicza” 1949, nr 148 z 24 IV i nr 157 z 16 VI, b.s.; „Ruch Ludowy” 1949, nr 148 z 1 VI,  
b.s.; „Ekspres Wieczorny” 1949, nr 193 z 2 VI, b.s.; „Dziś i Jutro” 1949 r., nr 23 z 12 VI, b.s.;  
„Kuźnica” 1949, nr 24 z 19 VI, b.s.; „Trybuna Wolności” 1949, nr 24 z 21 VI, b.s. (AMN w War-
szawie, Wycinki prasowe, sygn. W-31 b i W-31 d). 
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kowe, w tym przewodnik po zbiorach, w następnych latach kolejne, równieŜ 
powaŜne opracowania monograficzne. Takie podejście stało się regułą w na-
stępnych latach, kiedy zbiory muzeum powiększały się w związku z nowymi 
pracami wykopaliskowymi. Równocześnie Profesor zabiegał o prezentację wy-
staw czasowych muzeum w całym kraju oraz organizację prelekcji, wieczorów 
dyskusyjnych oraz recytacji utworów literatury antycznej63. Niektóre z wy-
staw przygotowanych przez K. Michałowskiego i jego zespół były prezentowa-
ne takŜe zagranicą64. Wykorzystując swoje osobiste kontakty K. Michałowski 
odzyskał w 1956 r. od Związku Radzieckiego słynny zbiór waz staroŜytnych  
z Gołuchowa. Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogaciło się dzięki niemu 
takŜe o wieczysty depozyt monumentalnej rzeźby egipskiej, greckiej, etruskiej 
i rzymskiej z Muzeum Luwru65, a przede wszystkim, o znaleziska z kolejnych 
wypraw archeologicznych, w tym o szczególnie cenne malarstwo bizantyjskie 
z Faras, które na podstawie umowy polsko-sudańskiej Profesor sprowadził  
w 1964 r. i zaprezentował w Galerii Sztuki Faras, otwartej w muzeum w 1972 r. 
Zbiory sztuki staroŜytnej gromadzone przez niego ponad 40 lat, tak długo bo-
wiem K. Michałowski współtworzył tę placówkę, uczyniły z muzeum znany na 
świecie ośrodek badań, jego twórcę zaś kaŜą zaliczyć do wybitnych postaci 
polskiej muzeologii. 

Popularyzator 
 
Profesor był równieŜ, jak juŜ zostało kilkakrotnie zasygnalizowane, popu-

laryzatorem i to od początku swojej przygody z archeologią, kiedy dyscyplina 
ta nie była  znana, gdy w latach dwudziestych i trzydziestych na okładki  
„Kwartalnika Klasycznego” starannie wybierał dzieła sztuki greckiej i rzym-
skiej, i opatrywał je krótkim opisem, czy w czasach duŜo trudniejszych dla  
archeologii śródziemnomorskiej, a więc podczas II wojny światowej, gdy  

63 K. M i c ha ł o ws k i, Galeria Sztuki StaroŜytnej..., s. 128–133.  
64 Były to: fragment wystawy „Warszawa oskarŜa” dotyczący sztuki staroŜytnej (1945),  

„Zbiory sztuki staroŜytnej” (1949), „Zabytki z Tell Atrib” (1958), „Zabytki z wykopalisk pol-
skich w Tell Atrib w Egipcie Dolnym” (1961), „Polskie wykopaliska w Egipcie i Sudanie”  
(1963), „Faras – pokaz konserwacji zabytków” (1964), „Faras – II pokaz konserwacji zabyt-
ków” (1965), „Freski z Faras” (1966), „Polskie wykopaliska z Faras” (1967), „Pokaz sztuki sta-
roŜytnego Cypru” (1968), „Malowidła z Faras, pokaz po konserwacji” (1968), „Das Wunder aus 
Faras” (Berlin, 1969), „Das Wunder aus Faras” (Essen, 1969), „Het Wonder uit Faras” (Haga, 
1969), „Faras – Christliche Fresken aus Nubien” (Zurych 1970), „Nubische Kunst aus Fa-
ras” (Wiedeń 1970), „Galeria Sztuki Faras” (1972) – S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski..., 
13–14. 

65 J. L i p i ń s k a, Kazimierz Michałowski..., s. 11; S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski..., 
s. 9, 13–14 
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w obozach jenieckich przenosił wykładami swoich współtowarzyszy do świata 
kultury antycznej. O archeologii nie pozwolił zapomnieć teŜ społeczeństwu  
w 1945 r., gdy musiało ono sobie radzić z brakiem mieszkań, wody czy prądu. 
JuŜ latem 1945 r. przystąpił np. do współtworzenia nowego czasopisma popu-
laryzującego kulturę świata antycznego, adresowanego do szerokich kręgów, 
równieŜ do młodzieŜy. Nadał mu tytuł „Meander”. Pierwszy zeszyt tego mie-
sięcznika ukazał się w styczniu 1946 r. Jego okładkę na prośbę K. Michałow-
skiego, zaprojektował architekt Jerzy Hryniewiecki, ceniony i szanowany 
uczeń Profesora z Oflagu II C Woldenberg. Przez następnych 35 lat Profesor 
współredagował „Meandra”, miał istotny wpływ na treści w nim prezento- 
wane, powstanie towarzyszących mu publikacji, głównie serii ksiąŜkowych,  
a takŜe cyklicznych spotkań popularyzujących kulturę antyczną i samo wy-
dawnictwo66.  

Popularyzacji historii staroŜytnej i związanych z nią zabytków słuŜyły teŜ 
wykłady K. Michałowskiego, wygłaszane przed wojną w ramach Powszech-
nych Wykładów Uniwersyteckich (1930–1939), a po wojnie w ramach spotkań 
w MN w Warszawie czy Wszechnicy PAN, w radiu i telewizji. Profesor chęt-
nie udzielał wywiadów i pisał do prasy noty. Opublikował kilka ksiąŜek popu-
larnonaukowych. Niektóre z nich miały kilka wydań i były tłumaczone na ję-
zyki obce67. W sposób prosty, bezpośredni docierał do ludzi, którzy na co dzień 
nie stykali się z problemami świata staroŜytnego68. 

66 W tytułowym „Meandrze” K. Michałowski widział symbol granicznej rzeki z licznymi za-
kolami między Europą i Azją, Wschodem a Zachodem, przy której w przeszłości dokonywało 
się krzyŜowanie dwóch światów, dające moŜliwość wzajemnego rozkwitu kulturalnego – kultu-
rę hellenistyczną. Utrzymaniu zainteresowania czasopismem miało słuŜyć wprowadzenie  
cykli tematycznych oraz serii ksiąŜkowych, które Profesor zainicjował: „Biblioteka Mean-
dra” (przekłady i samodzielne prace, w tym doktorskie), „Auctarium Maeandreum” (prace na-
ukowe w językach obcych), „Popularna Biblioteczka Meandra” (tomiki poświęcone np.  gatun-
kom literackim czy poszczególnym specjalnościom zawodowym w staroŜytności). Z inicjatywy 
K. Michałowskiego powstała teŜ Encyklopedia Meandra, która miała kilka wydań poprawia-
nych i uzupełnianych, a takŜe cykl Spotkań z Czytelnikami „Meandra” oraz Wieczory Klasycz-
ne „Meandra”, organizowane w salach Muzeum Narodowego. – L. W i nn i c z uk, Archaeolo-
giorum polonorum princeps.., s. 288–301. 

67 Na przykład: Delfy, wyd. I, Lwów 1937; Praca górnika i hutnika w staroŜytnej Grecji, 
Warszawa 1949; Sztuka klasyczna w dobie Peryklesa. Epoka Peryklesa, „Biblioteka Meandra”, 
t. 10, Warszawa 1949; Mechanika grecka. „Biblioteka Meandra”, t.18, Warszawa 1952, Techni-
ka grecka, Warszawa 1959, Nie tylko piramidy, Warszawa 1966, Od Edfu do Faras, Warszawa 
1974, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1970. Dokonał teŜ tłumaczenia ksiąŜki W. H. Boul-
tona pt. The Romance of Archaeology, której nadał tytuł: Wieczność piramid. Tragedia Pompei 
i opatrzył własnym wstępem (Warszawa 1935). 

68 M. L. B e r nha r d, Z. S z t e t y ł ł o, Profesor Kazimierz Michałowski..., s. 298–299. 
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Nauczyciel 
 
Działalność dydaktyczna była w Ŝyciu naukowym K. Michałowskiego bar-

dzo waŜna. Trwała kilkadziesiąt lat: 1929–1973. Rozpoczęły ją zajęcia na UJK 
we Lwowie. Szybko jednak zostały zastąpione przez wykłady, ćwiczenia i se-
minaria na UJP w Warszawie (1930–1939) oraz na Uniwersytecie Lubelskim 
(1934–1935). Lata wojny (1939–1945) to teŜ czas pracy dydaktycznej i w mia-
rę regularnych zajęć Profesora, głównie w ramach tzw. Uniwersytetu Wolden-
berskiego w oflagu. Gdy wojna szczęśliwie minęła, K. Michałowski wrócił  
na UW i nauczał tam aŜ do momentu przejścia na emeryturę (1945–1973).  
W tym powojennym okresie był jeszcze zagraniczny epizod, mianowicie zaję-
cia z archeologii i historii staroŜytnego Egiptu na uniwersytecie w Aleksan-
drii (1958–1959)69. 

Wydaje się, Ŝe na postawę Profesora jako dydaktyka duŜy wpływ mieli jego 
nauczyciele. Wiele im zawdzięczał i tak samo chętnie jak oni jemu, tak i on 
pomagał swoim uczniom70. Starał się jednocześnie nie powtarzać błędów swo-
ich mistrzów, których nie traktował wcale bezkrytycznie71. Wywierał duŜy 
wpływ na prace powstające pod swoim kierunkiem: magisterskie, później 
doktorskie i habilitacyjne. Dbał, by ich tematy dotyczyły oryginalnych mate-
riałów, z którymi autorzy mieli bezpośredni kontakt. Studiującym pomagał 
znaleźć ich własną drogę, w zamian jednak Ŝądał sumiennej pracy. 

Jego troska o studentów przejawiała się teŜ w staraniach o coraz lepsze 
warunki nauczania – odpowiednie pomieszczenia i ich wyposaŜenie oraz spe-
cjalistyczne, archeologiczne zbiory biblioteczne, które uwaŜał za podstawowy 
element kształcenia. Ogromny wysiłek w tym kierunku zaprzepaściła, nieste-
ty, wojna. Zniszczeniu uległy nie tylko budynki (choć akurat pomieszczenia 

69 M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 156; Biogramy uczonych polskich...,  
s. 472. 

70 Profesor M. L. Bernhard wspominając swoje studia w pierwszej połowie lat trzydzie-
stych pod kierunkiem K. Michałowskiego na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
zapisała: „Pamiętam doskonale chwile, kiedy zasiadł z nami przy stole, począł nam dyktować 
ogromną literaturę zamiast przyjętego dotychczas jednego niemieckiego podręcznika [...] 
Wśród podanej przez profesora literatury brakowało wielu ksiąŜek w uniwersyteckich zaso-
bach bibliotecznych. JakieŜ ogromne było nasze zdumienie, gdy w parę dni później przyszedł 
profesor obarczony ksiąŜkami, które bezskutecznie poszukiwałyśmy. Były to zasoby z jego pry-
watnej biblioteki. I takim opiekunem uczącej się młodzieŜy – niosący pomoc przed kaŜdym  
egzaminem naukowym lub Ŝyciowym – był Kazimierz Michałowski przez całe swe Ŝycie”. –  
M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 156. 

71 „Otrzymałem temat pracy doktorskiej taki, którego bym nigdy nie dał później Ŝadnemu 
z moich uczniów, ale moŜe właśnie dlatego, Ŝe sam parałem się z niedobrym i źle ustawionym 
tematem, nauczyłem się na tematy prac dyplomowych wybierać zagadnienia istotne, które da-
wały szansę opracowania…” – K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 51. 
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Zakładu Archeologii Klasycznej ocalały), takŜe z takim trudem gromadzone 
najcenniejsze publikacje, o które uniwersytet wzbogacił się, dzięki zabiegom 
Profesora najpierw o pieniądze na ten cel, a później o zakup, głównie na  
zagranicznych rynkach antykwarycznych. Największą stratą byli jednak lu-
dzie72 i od odbudowy tego potencjału rozpoczął pracę po wojnie w nieopalanej 
sali kinowej MN w Warszawie, gdzie niczym w Oflagu II Woldenberg, wykła-
dał hieroglify, tym razem studentom UW, siedzącym – jak w obozie – na pro-
wizorycznych drewnianych stołkach73. 

W swojej pracy dydaktycznej K. Michałowski interesował się sytuacją ma-
terialną uczniów. Starał się o stypendia dla nich i moŜliwość podjęcia pracy  
w wyuczonym zawodzie po ukończeniu uniwersytetu, a w czasie studiów, 
szczególnie przed wojną, w latach trzydziestych, jak i zaraz po wojnie, kiedy 
archeologia klasyczna jako nowy kierunek studiów nie miała jeszcze ugrun-
towanej pozycji – o równy status studiujących ją ze studentami innych kie-
runków.       

Chciał, by rozwój studentów był jak najbardziej wszechstronny. Tak two-
rzył podstawy programowe studiów, o których realizację później zabiegał. Sta-
rał się teŜ, aby studenci mogli poznawać inne ośrodki naukowe w kraju i poza 
granicami i spotkać się z wybitnymi uczonymi zagranicznymi, autorytetami  
w dziedzinie archeologii. Wykorzystując swoje rozległe kontakty międzynaro-
dowe, ułatwiał więc wyjazdy słuchaczy np. w ramach współpracy z róŜnymi 
instytutami, urządzał zagraniczne wycieczki, zapraszał sławy archeologiczne 
na wykłady. Jeszcze przed wojną wprowadził praktyki zagraniczne dla magi-
strów, które wówczas były absolutną nowością74. Kontynuacja polskich wyko-
palisk po wojnie i ich rozwój, w tym utworzenie Polskiej Stacji Archeologii 
Śródziemnomorskiej w Kairze oznaczały stworzenie nowych, optymalnych 
moŜliwości kształcenia młodych kadr archeologicznych i zdobywania przez 
nie kolejnych stopni awansu zawodowego. Wprowadzał swoich uczniów  
w międzynarodowe środowisko naukowe, które ich akceptowało, równieŜ dzię-
ki ich własnemu dorobkowi naukowemu, jaki ogłaszany był wzorem mistrza 
przewaŜnie w językach obcych i recenzowany w zagranicznej literaturze spe-
cjalistycznej (sam Profesor był tu niedościgłym wzorem, znał języki: francu-
ski, angielski, niemiecki, włoski, arabski, rosyjski oraz grecki, łaciński i hie-
roglify egipskie75).  

Swoją rozległą wiedzą i Ŝyczliwym traktowaniem K. Michałowski zyskał 
duŜe zaufanie i szacunek uczniów. Od jego śmierci wyraŜają je oni spotykając 

72 Z uczniów Profesora, magistrów i doktorów, którzy zamierzali specjalizować się w arche-
ologii śródziemnomorskiej, wojnę przeŜyła tylko M. L. Bernhard. 

73 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 205. 
74 M. L. B e r nha r d, Kazimierz Michałowski..., s. 156–157. 
75 śyciorys z 1945 r., b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz. 
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się w kaŜdą rocznicę urodzin Profesora, odwiedzają jego najbliŜszych oraz 
grób na cmentarzu w Brwinowie k. Warszawy76. Z dumą nazywają siebie jego 
uczniami77. 

śołnierz i jeniec 
 
Nieprzypadkowo ta część biografii Profesora znalazła się na końcu niniej-

szego opracowania. Nie stało się tak dlatego, Ŝe zachowało się mało informacji 
o tym okresie, choć istotnie, moŜna by sobie Ŝyczyć, aby było ich więcej. Przy-
czyną jest – jak juŜ zostało zasygnalizowane na wstępie – stosunek samego  
K. Michałowskiego do czasu II wojny światowej i niewoli, czyli miejsce, jakie 
im on wyznaczył w swoim długim Ŝyciu naukowca archeologa. Mimo Ŝe było 
to kilka lat, i to lat niespędzonych wcale bezczynnie, bohater artykułu wracał 
do nich rzadko. Rekonstrukcja tego okresu, niestety, ciągle nie dość zadowa-
lająca, bo w duŜej mierze fragmentaryczna, jest dziś moŜliwa zasadniczo dzię-
ki dokumentacji słuŜby wojskowej K. Michałowskiego, szczęśliwie zachowa-
nym jego osobistym notatkom pisanym w niewoli, dokumentacji jenieckiej 
Komisji Kulturalno-Oświatowej w Oflagu II C Woldenberg, wreszcie wspo-
mnieniom Profesora i innych jeńców.  

Zacznijmy jednak od początku. Kazimierz Michałowski stał się Ŝołnierzem 
na długo przed wybuchem II wojny światowej. Był wówczas bardzo młodym 
człowiekiem, kończył gimnazjum. Jego związek z wojskiem – jak wynika  
m.in. z kwestionariusza wypełnionego przez niego bardzo szczegółowo, z poda-
niem dat dziennych, a takŜe z jego Zeszytu ewidencyjnego z akt wojskowych – 
rozpoczął się w kwietniu 1918 r, w Szkole PodchorąŜych Piechoty Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej w Tarnopolu78. Jako kapral i sekcyjny K. Michałowski  
w 1919 r. wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył od czerwca do 
końca sierpnia 1919 r. w 5 pp Wojska Polskiego w okolicach Załościc [później 
ZałoŜce], Huidawy i Gałogóry. Następnie był dowódcą plutonu w stopniu plu-

76 Rozmowy z Sabiną Grzegrzółką, Janem Michałowskim i prof. Karolem Myśliwcem – no-
tatki w zbiorach autorki. 

77 Na przykład prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk na spotkaniu z cyklu „Pi razy szkiełko  
i oko” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu 2 XII 2009 r. rozpoczęła swoje wystąpie-
nie od słów; „Jestem uczennicą prof. Kazimierza Michałowskiego, ale jego znają Państwo 
wszyscy…”. Jednocześnie na stronie internetowej http://wwwdlapolski.pl/readarticle.php?artic 
le_id=1162 sylwetka K. Michałowskiego jest przedstawiona pod hasłem „Wielcy zapomniani”. 

78 Arkusz ewidencji personalnej, b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz; 
Zeszyt ewidencyjny, s. 3 – CAW, KAP, sygn. Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz. Istnieją 
rozbieŜności w datach przynaleŜności K. Michałowskiego do Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW). Niektórzy autorzy podają lata 1917–1919. Jest to jednak mało prawdopodobne. Por. 
Biogramy uczonych polskich..., s. 475.  
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tonowego podchorąŜego w Dowództwie Okręgu Etapowego Podole (1 września 
1919 r. – 31 sierpnia 1920 r.); później instruktorem, podchorąŜym w obozie 
ćwiczebnym byłej armii w Jarosławiu (wrzesień–październik 1920 r.) oraz  
adiutantem w sztabie Dowództwa Okręgu Etapowego Lwów (do 31 grudnia 
1920 r.). W tym teŜ czasie, czyli zimą 1919 r. – od czego zaczął swoje Wspo-
mnienia – dzięki trzymiesięcznemu urlopowi z jednostki wojskowej, rozpoczął 
studia uniwersyteckie (z takiej moŜliwości, stworzonej wówczas przez polskie 
władze wojskowe, skorzystało wielu jemu podobnych79), które kontynuował po 
długiej przerwie, od stycznia 1921 r., poniewaŜ dopiero wtedy jego związek  
z wojskiem mocno się rozluźnił80. DuŜo później, gdy przebywał w obozie je-
nieckim, w 1940 r. doszedł do wniosku, Ŝe właśnie te dwa lata słuŜby wojsko-
wej, tj. 1918–1920, pomogły mu wyrobić w sobie zdyscyplinowanie i osiągnąć 
dojrzałość, z której przyszło mu wraz z innymi jeńcami zdawać egzamin wła-
śnie w niewoli81.  

Na początku 1921 r. K. Michałowski został bezterminowo urlopowany,  
a 18 października 1923 r. przeniesiono go do rezerwy. W lipcu 1925 r. otrzy-
mał awans na podporucznika. W latach trzydziestych odbywał jeszcze ćwicze-
nia i szkolenia rezerwistów (5 października–14 listopada 1931 r. w 40 pp 
Lwów, dowódca kompanii; 26 czerwca–5 sierpnia 1933 r. kurs dowódców 
kompanii w Szkole PodchorąŜych Rezerwy w Zambrowie, 29 lipca – 23 sierp-
nia 1939 r. w 5 pp Leg. Wilno, dowódca kompanii). W 1935 r. (1 stycznia) 
awansował na porucznika rezerwy i ten stopień posiadał, gdy wybuchła  
II wojna światowa i gdy dostał się do niewoli82. 

Wyraźne odgłosy zbliŜającego się konfliktu, który miał potęŜnie wstrzą-
snąć światem, dotarły do K. Michałowskiego w Egipcie. Profesor przebywał 
tam, kierując trzecią kampanią wykopaliskową w Edfu. Wiosna i lato 1939 r. 
były – jak wspominał – „jakby naładowane elektrycznością spowodowaną nie-
pokojącymi wydarzeniami politycznymi na świecie, a przede wszystkim w Eu-
ropie”. W międzynarodowym świecie archeologów pracujących na Bliskim 
Wschodzie, wrzało wtedy od komentarzy i dyskusji. Do powrotu do kraju na-
kłaniała uczonego w listach matka. Dla niego samego było oczywiste, Ŝe zaraz 
po przyjeździe otrzyma powołanie do wojska. Jednocześnie jednak nie chciał 
dopuścić, aby nadchodząca wojna zaprzepaściła wszystkie wysiłki i osiągnię-
cia jeszcze niezakończonej kampanii. Wyjechał z Egiptu – jak określił –  
„w ostatniej chwili”, dopiero gdy nabrał pewności, Ŝe wszystkiego co powinien, 
dopilnował, zakończył. Odnotował, Ŝe w czasie podróŜy powrotnej jego niepo-

79  K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 29. 
80 Ibidem, s. 29–35 
81 Notatki I, s. 3 – AUW, SpKM, nr 12.  
82 Arkusz ewidencji personalnej, b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz; 

Zeszyt ewidencyjny, s. 3 – CAW, KAP, sygn. Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz. 
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kój wzbudził widok słowackich umocnień i Ŝołnierzy w okolicach Bohumina 
na Zaolziu, które zostało zajęte przez Polaków, czego K. Michałowski bardzo 
się wstydził, zwłaszcza wobec swojego serdecznego przyjaciela Czecha, rów-
nieŜ archeologa, Jaroslawa Černego. W kraju natomiast uderzył go i draŜnił 
mocno nastrój beztroski, jaki obserwował, i to zarówno w kręgach nauko-
wych, jak i politycznych83.  

Tak, jak się spodziewał, niebawem otrzymał powołanie na ćwiczenia woj-
skowe. Były zaplanowane w Kojranach koło Wilna. Rozpoczął je 29 lipca 1939 r. 
w swoim 5 pp Leg. Wilno jako oficer informacji w sztabie pułku. W ostatniej 
dekadzie sierpnia K. Michałowski został jeszcze na kilka dni urlopowany. 
Uczestniczył wtedy jako jedyny delegat Polski i – na wyraźne Ŝyczenie pol-
skich władz – takŜe Wolnego Miasta Gdańska (wbrew sobie, bo zawsze starał 
się oddzielać naukę od polityki) w VI Międzynarodowym Kongresie Archeolo-
gicznym w Berlinie. Wydarzenie to musiało być dla niego duŜym przeŜyciem, 
bo opisał je dość dokładnie we Wspomnieniach i wracał do niego w powojen-
nych wywiadach. Kongres rozpoczął się 20 sierpnia 1939 r. Wielu naukowców 
nie przyjechało, a archeologia brytyjska w ogóle nie była reprezentowana. Wo-
bec narastającego napięcia, dobrze widocznego takŜe wśród naukowców,  
a ciągle ignorowanego – ku irytacji uczonego – przez polską ambasadę w Ber-
linie, z którą był w stałym kontakcie, w trzecim dniu obrad Profesor przerwał 
urlop i zdecydował się na powrót do pułku84. W drodze do jednostki zatrzymał 
się w Warszawie, gdzie w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia  
Publicznego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych złoŜył relacje z pobytu 
w Berlinie i gdzie znów ku swojemu zdumieniu odnotował „błogi nastrój nie-
frasobliwości”. W dwa dni później dołączył do swojego pułku, stacjonującego 
na pozycjach odwodowych w Urlach. Pierwsze bomby spadły tam juŜ 1 wrze-
śnia85. Walki, w których uczestniczyła jego jednostka, trwały krótko, zaledwie 
dwa tygodnie, nad czym ubolewał, ale teŜ oceniał, Ŝe w tych okolicznościach 
inaczej być nie mogło. Rozgrywały się na obszarze: Pułtusk – Wyszków – Sie-
dlce – Zastawy86.  

„Dnia 14 września [...] o godz. 8 w rejonie Łukowa [w pobliŜu wsi Zasta-
wy – przyp. V.R.-W.], po trzykrotnym bezowocnym natarciu, oddział mój, 
wraz z dcą, otoczony przez przewaŜające siły nieprzyjaciela, dostał się do nie-

83 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 182–183. 
84 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia, s. 189–190. Udział K. Michałowskiego w kongresie 

został teŜ przez niego opisany, z dodatkowymi szczegółami – w wywiadzie, którego udzielił Kazi-
mierzowi Dziewanowskiemu po wojnie, patrz: K. D z i e wano ws k i, ReportaŜ..., s. 214–215.   

85 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia..., s. 192. 
86 Arkusz ewidencji personalnej, b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz; 

Zeszyt ewidencyjny, s. 3 – CAW, KAP, sygn. Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz. Za 
udział we wrześniowych walkach K. Michałowski otrzymał Order Wojenny „Virtuti Militari” 
kl. V – AMN w Warszawie, AO, sygn. 153/145, b.p. 
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woli” – napisał sucho i zwięźle w 1940 r. juŜ w obozie jenieckim, w Oflagu 
XVIII A Linz. Ale odnośnie do 14 września, Profesor odnotował zdarzenie, 
które – jak stwierdził później – urosło z czasem w jego oczach prawie do rangi 
symbolu jego „kariery jenieckiej”. OtóŜ po rozbrojeniu, gdy oficerów zaprowa-
dzono do wiejskiej zagrody, gdzie mieściło się dowództwo niemieckiego pułku, 
K. Michałowski został po francusku poproszony przez niemieckiego adiutan-
ta, by przetłumaczył polskiemu lekarzowi polecenie w sprawie rannych. Kie-
dy jednak podszedł on do lekarza, aby to zrobić, lekarz ów mimo niŜszego 
stopnia, nie przybrał postawy zasadniczej, a nawet – co K. Michałowski pod-
kreślił z oburzeniem – dalej i „na oczach oficerów i Ŝołnierzy obcej, wrogiej ar-
mii”, trzymał ręce w kieszeniach płaszcza. To nieregulaminowe zachowanie, 
w odczuciu poruszonego tym K. Michałowskiego, mocno nieprzystające pol-
skim Ŝołnierzom w niewoli, potwierdzało – w jego mniemaniu – ich przegraną 
i było takŜe klęską dyscypliny wojskowej, która nie zdołała przetrwać próby, 
jakiej została poddana87.  

Podobne sytuacje widział jeszcze później wielokrotnie, szczególnie w czasie 
pobytu w obozach przejściowych. Okres ten: „burzliwej młodości Hohenstei-
nów i Stablacków” – jak go literacko w swoich notatkach nazwał – był najbar-
dziej przykry i nie chciał go pamiętać. Czas ten przypadł na dulagi Hohenstein 
(wrzesień–październik), gdzie K. Michałowski trafił z punktu zbornego, naj-
prawdopodobniej po tygodniu, i Riesenburg (październik–listopad)88. W obu 
miejscach panowały niezwykle prymitywne warunki bytowe. Niemieckie zało-
gi nie szczędziły teŜ jeńcom upokorzeń. Najbardziej charakterystycznym obra-
zem z obozu Hohenstein, równieŜ jedynym, jaki K. Michałowski opisał, była 
latryna, jedna dla około tysiąca osób89. Te dwa obozy wymieniane są w źró-
dłach wielokrotnie. Poza tym jednak sam K. Michałowski odnotował jeszcze 
Stablack, a w dokumentacji jego słuŜby wojskowej w jednym miejscu zamiast 
Hohenstein zapisany został Tannenberg. Zachowane akta Wehrmachtaus-
kunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (Biura Informacyjnego 
Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych), niestety, nie pozwa-
lają tych informacji zweryfikować, poniewaŜ nie zawierają Ŝadnych danych  
o obozach przejściowych, w których Profesor był przetrzymywany, a wyłącznie 
o obozach stałych. Kwestia jego pobytu w Tannenbergu i Stablacku wymaga 
jeszcze dalszych badań90. 

87 Notatki I, s. 1–2 – AUW, SpKM, nr 12. 
88 Chodzi o Dulag K Hohenstein (Olsztynek) i Dulag Riesenburg (Prabuty) 
89 Notatki I, s. 2 – AUW, SpKM, nr 12. 
90 Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Wehr-

machtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene – WASt, Oflag XVIII A, l. 3  
i 21; Notatki I,  s. 2 – AUW, SpKM, nr 12, b.p.; Zeszyt ewidencyjny, s. 3 – CAW, KAP, sygn. 
Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz. 
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W listopadzie 1939 r. K. Michałowski trafił 
do obozu stałego – Oflagu XVIII A Linz w Al-
pach. Otrzymał tam numer jeniecki: 240. To 
właśnie z Linzu pochodzą najwcześniejsze, za-
chowane do dziś notatki K. Michałowskiego: 
kilka małych, luźnych kartek w kratkę, po-
wstałych z podziału duŜej, pokryte drobnym, 
ukośnym, czytelnym, zdecydowanym pismem, 
bez przekreśleń, za to z wieloma podkreślenia-
mi i nielicznymi wtrąceniami. Na ich odwrocie 
znajdują się fragmenty prośby K. Michałow-
skiego z 9 stycznia 1940 r. w języku niemiec-
kim do Ministerstwa Finansów w Berlinie  
poprzez komendanturę Oflagu XVIII A Linz  
o pośrednictwo w przekazaniu matce, K. Mi-
chałowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy 
ul. Brzozowej 12 – 150 marek. Fakt ponownego 
wykorzystania papieru, tu oficjalnego pisma,  

PROFESOR KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI 1901–1981 

Kazimierz Michałowski w Of-
lagu XVIII Linz, 1939 r.  
Zbiory Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego 

z jakiś powodów juŜ niepotrzebnego (zostało przekreślone), wiązał się w obo-
zach jenieckich, co jest rzeczą oczywistą, z powszechnym brakiem papieru. 
Notatki nie są opatrzone datą. Z treści wynika jednak, Ŝe musiały zostać spo-
rządzone jeszcze w Linz, w okresie od stycznia do maja 1940 r. Później K. Mi-
chałowski trafił do następnego obozu.  

Profesor zapisał w nich, Ŝe warunki bytu uległy polepszeniu i Ŝe ustalił się 
pewien rytm Ŝycia jeńców, a oni sami teŜ poczęli się organizować, wypracowy-
wać własne zwyczaje. Przesłanie pieniędzy matce, zaoszczędzonych z Ŝołdu, 
jaki jeńcy zgodnie z prawem zaczęli otrzymywać, równieŜ jest przykładem 
względnej stabilizacji Ŝycia w niewoli. Od końca listopada 1939 r., gdy więk-
szość jeńców jest juŜ w obozach stałych, postępuje ona powoli. Ten okres – jak 
obrazowo wyraził się Profesor – „dojrzałości jenieckiej”, stał się dla niego mo-
mentem odpowiednim na zanotowanie własnych refleksji „natury ogólniej-
szej”. Nie dotyczyły one jednak prymitywizmu warunków bytowych ani złego 
traktowania jeńców przez Niemców. Te, być moŜe uwaŜał za nierozłączne  
z losem jeńca i znosił je, czasem odnotowywał tylko jako fakty, specjalnie się 
jednak nad nimi nie rozwodził. Jego uwagę przykuła natomiast postawa sa-
mych jeńców wobec siebie, taka jak opisanego lekarza z pierwszego dnia nie-
woli, która urosła w oczach Profesora do rangi jej symbolu. Zastanawiając się 
nad tym, doszedł w swoim długim wywodzie do wniosku, Ŝe przyczyną tego  
w pierwszej kolejności była przegrana. Na drugim miejscu uplasował zbyt 
krótki czas wspólnych walk, które nie zdołały uczynić z dyscypliny wojsko-
wej „drugiej skóry” rezerwistów, zŜyć się im ze sobą i myśleć kategoriami Ŝoł-
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nierza a nie cywila. Zaznaczył, Ŝe dyscyplinę wojskową rozumie on nie tylko 
jako posłuszeństwo wobec przełoŜonych, które uznał za jedną z najwaŜniej-
szych cnót Ŝołnierskich, ale takŜe jako potrzebę i konieczność pewnego po-
rządku rzeczy, jako postawę wobec przeciwników, u których jedynie w ten 
sposób moŜna w warunkach niewoli wzbudzić szacunek do siebie. Oprócz dys-
cypliny wojskowej – dowodził dalej – konieczna jest jeszcze „dyscyplina we-
wnętrzna”, która nakazuje człowiekowi w kaŜdej sytuacji zachować godność 
osobistą. Za trzeci komponent właściwej postawy Ŝołnierskiej uznał umiejęt-
ność współŜycia z innymi, która powinna się objawiać w byciu powściągliwym 
i opanowanym. Najwyraźniej jeńcy mieli z tym niemały problem, bo Profesor 
w którymś fragmencie swoich rozwaŜań napisał, Ŝe Ŝadna inna sytuacja Ŝy-
ciowa nie wystawia Ŝołnierzy na większą próbę niŜ niewola. Bezradność wo-
bec uciąŜliwych zarządzeń agresora, głód, zimno, stan nerwów nadszarpnię-
tych klęską i wiadomościami od rodzin, a właściwie ich brakiem, stworzyły 
specyficzne okoliczności: próbę charakterów. Twierdził:  

„Przykładów nie trzeba mnoŜyć. śycie codzienne nastręcza nam ich wie-
le: chleb, marmolada, węgiel, a przede wszystkim wspólne sypialnie i ścia-
ny z cienkich desek. JakŜe trudno w takich warunkach być gentelmanem! 
A jak bardzo trzeba! Nie sprawiać współtowarzyszom przykrości, uszano-
wać cudze przekonania i przyzwyczajenia, a ponad wszystko właśnie gen-
telmeństwem wyrównać pewne niedociągnięcia czy luki w dyscyplinie Ŝoł-
nierskiej”91.  

Choć nazwał samą niewolę epizodem, uwaŜał, Ŝe trzeba ją traktować jak  

„[...] rodzaj szkoły Ŝyciowej i to bardzo trudnej, niejednokrotnie trud-
niejszej niŜ Ŝycie w boju. Nie stwarza ona bowiem warunków dla wielkich 
czynów, efektownych gestów, przejawów geniuszu! Przeciwnie. Stanowi 
ona wdzięczną glebę dla kiełkowania małości ludzkiej, przejawiającej się  
w drobiazgach, które w normalnych warunkach Ŝycia uchylają się niemal 
całkowicie spod obserwacji człowieka. Tę właśnie, tkwiącą w kaŜdym z nas 
małość, ukazaną jakby w krzywym zwierciadle, moŜemy wyplenić. MoŜe-
my nauczyć się wyrozumiałości wobec postępków innych, a być dla siebie 
samego jak najbardziej wymagającym. Wiemy o co tu chodzi i dziś nie 
brzmi to dla nas, jak pusty frazes. Wiemy teŜ, Ŝe niełatwo to przychodzi. 
Ale niewola moŜe właśnie być i szkołą cichego bohaterstwa. Wydaje mi się, 
Ŝe w tych dwu aspektach: dyscypliny i gentelmeństwa, zamykają się dla 
nas podstawowe wskazania dla przetrwania naszej niewoli”92. 

91 Notatki I, s. 7 – AUW, SpKM, nr 12. 
92 Notatki II, s. 8 – AUW, SpKM, nr 12. 
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Lekturze notatek Profesora towarzyszy nieodparte wraŜenie, Ŝe nie są to 
rozwaŜania człowieka chcącego tylko zapisać swoje myśli. Widać w nich jakiś 
zamysł, chęć podzielenia się nimi z kimś jeszcze, ba, uświadomienia odbior-
com, Ŝe trzeba postępować inaczej. Najprawdopodobniej jest to tekst odczytu, 
który K. Michałowski miał wygłosić bądź wygłosił na jenieckim forum. We 
wszystkich oflagach juŜ w 1939 r. bardziej świadomi i odpowiedzialni jeńcy 
zaczęli organizować róŜnego rodzaju odczyty i prelekcje, takŜe te o profilu wy-
chowawczym, obliczone na zdyscyplinowanie tej społeczności i podniesienie jej 
wojskowego morale, mocno nadwyręŜonego klęską. Wiadomo teŜ, Ŝe Profesor 
występował w Oflagu XVIII A Linz w roli wykładowcy93. MoŜe więc dzielił się 
on z innymi swoimi przemyśleniami – jak to określił – takŜe „natury ogólniej-
szej” i nie mówił wyłącznie o kwestiach związanych z archeologią śródziemno-
morską? 

Takiej pewności nabiera się przy lekturze jeszcze innych notatek uczonego, 
jakie się zachowały. Zawierają one jego ocenę kampanii wrześniowej i przewi-
dywania rozwoju sytuacji międzynarodowej, a w niej takŜe przyszłości Polski. 
Są to kolejne dwie waŜne kwestie, jakimi w niewoli Ŝyli polscy Ŝołnierze, wraz 
z nimi – jak widać – takŜe K. Michałowski, który najwyraźniej uczestniczył  
w publicznej debacie na ten temat. Jego notatki mają formę wykładu94. Roz-
poczyna je fragment:  

„śycie narodu, podobnie, jak Ŝycie jednostki, posiada jasne i ciemne 
chwile. Od zasadniczego poglądu na świat osobnika i od jego usposobienia 
zaleŜeć będzie, w duŜej mierze, ilościowa ocena owych jasnych i ciemnych 
momentów. Widzimy więc, Ŝe w tym wartościowaniu zazwyczaj znacznie 
większą rolę odgrywa strona emocjonalna aniŜeli rozumowa subiektu. Oce-
na bowiem własnego połoŜenia, własnych moŜliwości, nacechowana jest 
zawsze sporą dozą subiektywizmu. Od tego subiektywizmu nie moŜe teŜ 
być wolna ocena bytu własnego narodu. Dowodem tego nie tylko rozbieŜ-
ność w ujmowaniu dziejów w podręcznikach historii poszczególnych naro-
dów – ten fakt moŜna połoŜyć na karb inspiracji czynników oficjalnych – 
ale, co waŜniejsze, nie wolne są od subiektywnego nalotu najbardziej po-
zornie obiektywne, na heurystyce i krytyce źródeł oparte dociekania uczo-
nych”95. 

Te i dalsze rozwaŜania, takŜe z zakresu metodologii nauk historycznych  
w odniesieniu do interpretacji historii (np. potopu szwedzkiego) posłuŜyły ba-
daczowi do dowodzenia, Ŝe na fakty historyczne trzeba starać się patrzeć 

93 Zeszyt ewidencyjny, s. 3 – CAW, KAP, sygn. Tap. 1106/65/91 Michałowski Kazimierz. 
94 Atmosferę oflagu świetnie oddał M. Brandys w ksiąŜce Wyprawa do oflagu, Warszawa 

1955. 
95 Notatki II, s. 1 – AUW, SpKM, nr 12. 
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trzeźwo, jak najbardziej obiektywnie (choć nie jest to do końca moŜliwe),  
oceniając je nie usprawiedliwiać swojego w nich niechlubnego udziału działa-
niem siły wyŜszej, ale i nie popadać w katastrofizm. Swój wywód Profesor do-
prowadza, oczywiście, do rzeczywistości współczesnej jeńcom:  

„W chwili obecnej, na oczach naszych dokonywa się jeden z najwięk-
szych dramatów, jakie ma historia ludzkości. Ojczyźnie naszej w akcie 
pierwszym tego makabrycznego widowiska przypadła w udziale rola głów-
nej tragiczki. ZbliŜając się dziś do końca aktu drugiego sztuki i tym samym 
mając juŜ moŜność oceny i porównania wysiłków innych [...], moŜemy 
stwierdzić, bez posądzania o patriotyzm lokalny, Ŝeśmy w porównaniu do 
sztuki innych aktorów, rolę naszą odegrali wcale nienajgorzej, w kaŜdym 
zaś razie o wiele, wiele lepiej, niŜ nam samym zdawało się bezpośrednio po 
zapadnięciu kurtyny po tej pierwszej naszej odsłonie”96.  
 
Ostatnie zdanie jest aluzją do powrześniowych swarów o przyczyny klęski 

i jej winowajców, czyli spraw, jakie w pierwszych tygodniach niewoli były 
głównym tematem rozmów jeńców. Wyrwany z kontekstu fragment tutaj 
brzmi nieco pompatycznie, tekst czytany jednak w całości nie sprawia takiego 
wraŜenia. Jest w nim jeszcze przedstawione własne stanowisko K. Michałow-
skiego na temat udziału Polski w wojnie:  

„Dla przyszłości narodu stokroć bowiem większą wagę posiadają tzw. 
imponderabilia od zgrabnie rozegranych posunięć dyplomatycznych, które 
błyszczą chwilowym sukcesem. Naród który potrafi zdobyć się na obronę 
Warszawy, obronę bez widoków powodzenia, a więc powiedzmy na walkę 
beznadziejną, na walkę jedynie dla honoru, być moŜe, Ŝe w pewnych 
oczach nie zdaje egzaminu z rozsądnego ujmowania rzeczywistości, ale nie 
ulega kwestii, Ŝe posiada zdrowy instynkt. A w Ŝyciu narodu instynkt od-
grywa taką samą rolę, jak myśl praktyczna w bycie państwowym”97.  
 
Są teŜ wskazówki jak myśleć o przyszłości:  

„MoŜemy być pewni, Ŝe nasza najbliŜsza przyszłość na wolności toczyć 
się będzie odmiennie od naszej ostatniej doczesności przedwojennej. [...] 
Nie bawiąc się w przewidywania pamiętajmy o tym, Ŝe zawsze w dziejach 
tak potęŜne starcia o charakterze ideologicznym doprowadzały w wyniku, 
bez względu na stronę wygrywającą, do wzajemnego wyrównania owych 

96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
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róŜnic zasadniczych. [...] Od nas zaś samych w duŜej mierze zaleŜeć będzie 
w jakim kierunku te nieuniknione i ewolucyjne koncepcje przekształcenia 
społeczno-państwowe pójdą. I nad tym winniśmy się począć zastana-
wiać”98.  

Tekst ten, podobnie jak i poprzedni, dowodzą, Ŝe Profesor nie pozostawał 
obojętny na to, czym Ŝyła jeniecka społeczność. Uczestniczył w jej Ŝyciu. Nie 
jątrzył jednak, a uspokajał, wyciszał, jednocześnie kazał być czujnym i czyn-
nym. Jego głos miał mobilizować, dawać nadzieję. Widać teŜ i taka była po-
trzeba:  

„Co się zaś tyczy naszego ustosunkowania do tego co się «tam» obecnie 
odgrywa, to pamiętać naleŜy o tym, Ŝe tak, jak istnieje etyka lekarza, któ-
ra nakłada na niego obowiązek walki ze śmiercią do ostatniej chwili, na-
wet w sytuacji bez widoków na wyrwanie pacjenta z jej szponów, tak samo 
istnieje etyka oficerska, Ŝołnierska, która nam kaŜe do końca walki wie-
rzyć w zwycięstwo” – napisał w zakończeniu swoich rozwaŜań99.  

98 Ibidem, s. 10–11. 
99 Ibidem, s. 11–12. 
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Notatki Kazimierza Michałowskiego  
z Oflagu II C Woldenberg. Zbiory Mał-
gorzaty Karkowskiej, córki Profesora 

Sądząc z treści tekstu, a konkretniej: 
z perspektywy, z jakiej autor patrzył na 
opisywaną rzeczywistość, notatki te zo-
stały sporządzone później niŜ w czasie in-
ternowania w Linz, czyli juŜ Oflagu II C 
Woldenberg (Dobiegniewo). Oflag XVIII A 
Linz Profesor opuścił 31 maja 1940 r.  
i wraz z innymi jeńcami został przewie-
ziony właśnie do Oflagu II C Woldenberg. 
W obozie tym przebywał do momentu wy-
zwolenia w 1945 r. Warto tu podkreślić, 
Ŝe ze względu zapewne na niewspółmier-
nie długi czas pobytu w tym miejscu  
w stosunku do poprzednich, właśnie 
Oflag II C Woldenberg został utrwalony 
jako ten, w którym K. Michałowski był 
internowany w latach II wojny świato-
wej. I znów głównym twórcą tego przeko-
nania był chyba on sam. Profesor najwy-
raźniej nie przywiązywał zbytniej wagi 
do informacji o swoich jenieckich losach. W większości jego własnoręcznie na-
wet wypełnianych powojennych ankiet sporządzanych przy róŜnych okazjach 
(moŜe pospiesznie, bez specjalnej uwagi), w wywiadach, Wspomnieniach, w pa-
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100 Formularz dotyczący słuŜby wojskowej Kazimierza Michałowskiego, wypełniony przez 
niego własnoręcznie 11 IV 1945 r., RKU Warszawa Miasto (dalej: Formularz), b.p. – CAW, 
KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz. 

101 S. L o r e n t z, Kazimierz Michałowski..., s. 10,15; M. L. B e r nha r d, Kazimierz Micha-
łowski..., s. 161. 

102 Fakt organizowania się jeńców w celu zdobywania wiedzy i umiejętności nie dotyczy 
wyłącznie Oflagu II C Woldenberg. We wszystkich obozach oficerskich, często równieŜ w stala-
gach polscy jeńcy samodzielnie organizowali kształcenie. Szerzej: V. Rez l er -Was ie l ewska, 
Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obo-
zach podczas II wojny światowej, Opole 2001.  

103 Formularz, b.p. – CAW, KAP, sygn. Ap 6620 Michałowski Kazimierz. 
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stów wielu dziedzin wiedzy chętnych do jej rozszerzania i dzielenia się z inny-
mi, jeńcy stworzyli tam swoistą uczelnię, nazywaną „Uniwersytetem Wolden-
berskim”102. Jej funkcjonowanie od początku było związane z osobą Profesora. 
On sam nigdzie tego w ten sposób nie odnotował. O swojej działalności w ofla-
gu napisał, Ŝe „naleŜał do kół nauczycielskich i Koła Historii Kultury. Był ku-
ratorem Akademickiego Koła Orientalistycznego i Stowarzyszenia Studentów 
Polskich Szkół Akademickich «Bratnia Pomoc». Od 1 czerwca 1940 r. do mar-
ca 1944 r. był członkiem Komisji Kultury. Sprawował funkcję przewodniczą-
cego Komisji Egzaminacyjnej wyŜszych kursów nauczycielskich Koła Nauczy-
cielskiego i szeregu komisji studiów akademickich”103. To najobszerniejsza in-
formacja K. Michałowskiego o jego działalności w niewoli. Zasadniczo oddaje 

VIOLETTA REZLER-WASIELEWSKA 

Notatki z zajęć Kazimierza Michałowskie-
go w Oflagu II C Woldenberg. Zbiory Mu-
zeum Woldenberczyków w Dobiegniewie 

mięci bliskich i uczniów został zapi-
sany wyłącznie Woldenberg. Do nie-
licznych wyjątków naleŜą tylko for-
mularze dotyczące przebiegu słuŜby 
wojskowej. Te zostały wypełnione 
przez niego skrupulatnie, z Ŝołnier-
ską dyscypliną100. W licznych jednak 
biografiach Profesora, jeŜeli jest mo-
wa o niemieckiej niewoli i pobycie  
w konkretnym obozie oficerskim, to 
zawsze w odniesieniu do Oflagu II C 
Woldenberg101. 

W czasie II wojny światowej obóz 
ten to jeden z największych niemiec-
kich obozów oficerskich. Przebywało 
w nim do sześciu tysięcy polskich ofi-
cerów. Korzystając z praw zagwaran-
towanych w międzynarodowych prze-
pisach, w większości respektowanych 
przez Niemców, z obecności specjali-
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104 Kazimierz Michałowski był kuratorem, czyli opiekunem koła – K. F i l i p o w i c z - P o-
l a ń s ka, Konspiracyjna działalność dydaktyczna i naukowa w latach 1939–1945, Poznań 1992, 
s. 47; J. O l e s i k, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988, s. 157. 

105 S. Me r ł o, Studia akademickie w oflagu, „Kultura” (ParyŜ) 1956, nr 7 i 8, s. 159.  
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ona zakres prac Profesora – organizatora, nauczyciela i egzaminatora, ponie-
waŜ „Uniwersytet Woldenberski” był tworem bardzo skomplikowanym. Jego 
organizacja trwała długo.  

U podstaw znalazły się grupy samokształceniowe i koła, z czasem prze-
kształcone w tzw. sekcje studenckie. KaŜda z nich odpowiadała konkretnemu 
kierunkowi studiów uniwersyteckich bądź politechnicznych. Przez prawie 
dwa pierwsze lata niewoli sekcje stanowiły integralną część kół zawodowych  
i naukowych i nie współdziałały ze sobą. W pewnym stopniu, z racji przypisa-
nych zadań, funkcje ośrodka konsolidującego je pełniła komisja kulturalno-
oświatowa, organ samorządu jenieckiego, w której pracach Profesor – jak sam 
odnotował – równieŜ uczestniczył (1940–1944). Rola komisji w organizowaniu 
studiów akademickich nie była jednak znacząca. Zapewne dlatego, czyli ze 
względu na złoŜoność i zmienność systemu samokształcenia jeńców, a takŜe 
fakt, Ŝe dopiero z czasem przyjęła się dla niego nazwa „Uniwersytet Wolden-
berski”, K. Michałowski wymienił z osobna niektóre z prac i funkcji, jakie wy-
konywał. Jego rola była jednak duŜo większa. W lipcu 1942 r. utworzył w ofla-
gu koło orientalistyczne, uznane przez polskie władze obozu za koło nauko-
we104. Wydarzenie to było o tyle istotne, Ŝe koło powstało jako ośrodek kształ-
cenia na poziomie wyŜszym nie w jednym kierunku, a kilkunastu. 3 paździer-
nika 1942 r., z udziałem polskich władz obozu, odbyła się w Oflagu II C Wol-
denberg pierwsza oficjalna inauguracja roku akademickiego. Uznaje się ją za 
początek „uniwersytetu”. Niewątpliwie był to przełom105. 

Naukowe Koło Orientalistyczne rozwijało się bardzo szybko. W niedługim 
czasie zmieniło się w obozowych warunkach w pręŜnie działającą uczelnię  
o profilu humanistycznym. W jej ramach działało aŜ 16 sekcji, w tym: egipto-
logii, historii kultury, arabistyki, turkologii, indianistyki, japonistyki, prehi-
storii, językoznawstwa porównawczego, filologii klasycznej, polonistyki, lekto-
ratów (języki: łaciński, grecki, rumuński, holenderski, hebrajski oraz san-
skryt), teologii, historii, pedagogiki i slawistyki. Liczba studentów od momen-
tu utworzenia koła do stycznia 1945 r. wzrosła z 47 na początku do 212 osób. 
Oprócz Naukowego Koła Orientalistycznego, zupełnie samodzielnie jeszcze 
przez pewien czas funkcjonowały w oflagu i inne sekcje, np.: pedagogiczna, 
prawa, ekonomii, matematyki, fizyki i geografii, Sekcja Oświatowo-Społeczna 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, sekcja WyŜszej Szkoły Handlowej oraz Studium 
Nauk Społecznych. Profesor, który cieszył się ogromnym uznaniem i zaufa-
niem wszystkich jeńców, czuwał nad całością kształcenia. W trosce o poziom 
nauczania uzaleŜnił jego organizację od udziału w niej samodzielnych pracow-
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106 Pismo Leona Taylora do Mariana Walczaka z 12 V 1979 r. dotyczące ksiąŜki pt. Szkol-

nictwo wyŜsze i Nauka Polska w latach okupacji 1939–1945. W: Uniwersytet za drutami,  
z. 9–10, s. 106; W. S t e f f e n, Moja droga przez Ŝycie, Olsztyn 1976, s. 163. 

107 S. Me r ł o, op. cit., 159; J. O l e s i k, op. cit., s. 159. 
108 W statucie cele zrzeszenia sprowadzono do czterech zadań: organizacyjnego skupienia 

wszystkich studentów; reprezentowania ich interesów wobec polskich władz obozu oraz zagra-
nicznych organizacji akademickich; realizowania zadań samopomocowych „Bratniej Pomocy”  
i kontynuowanie polskich tradycji akademickich; wreszcie po zakończeniu działań wojen-
nych – podjęcie starań u odpowiednich władz o uznanie wyników kształcenia jeńców (S. Me r-
ł o, op. cit., s. 161). 

109 Przypomnijmy, Ŝe dla tej grupy zawodowej w przedwojennym systemie oświaty przewi-
dziane były jedynie studia zawodowe, a więc najpierw wyŜsze kursy nauczycielskie, a następ-
nie instytuty pedagogiczne. Dopiero po ich odbyciu nauczyciele mogli prowadzić studia magi-
sterskie. Ponadto absolwenci seminarium nauczycielskiego, czyli szkoły na poziomie średnim, 
nie byli uprawnieni do podjęcia studiów uniwersyteckich, jedyny wyjątek dla nich stwarzała 
Wolna Wszechnica Polska. 

ników naukowych. Sam, osobiście prowadził sekcję archeologiczną i uczył  
m.in. hieroglifów106.  

Kolejnym waŜnym momentem było utworzenie w lipcu 1943 r., na wniosek 
Naukowego Koła Orientalistycznego, Zrzeszenia Studentów Polskich Szkół 
Akademickich „Bratnia Pomoc”. Profesor wymienił je w swojej notatce107. 
Zrzeszenie skupiło kształcących się jeńców w jednej organizacji studenckiej. 
Od tego momentu moŜna mówić o dość jednolitej organizacji studiów akade-
mickich w Oflagu II C Woldenberg. „Bratnia Pomoc”, która w warunkach  
pokojowych była stowarzyszeniem dbającym o kwestie socjalne i kulturalne 
studentów, w oflagu, pod czujnym okiem wykładowców, a przede wszystkim  
K. Michałowskiego, zajęła się organizacją studiów (w niewielkim stopniu – 
głównie w zakresie przygotowania do egzaminów wstępnych na uczelnie – 
takŜe szkoły średniej)108. W celu zaś podkreślenia odmiennego charakteru 
studiów od pozostałych form jenieckiego kształcenia, stowarzyszenie przyjęło 
na siebie większość spraw związanych z organizacją studiów (rozkład zajęć, 
przydział pomieszczeń, zdobywanie ksiąŜek, skryptów, pomocy naukowych, 
materiałów piśmiennych i ich rozdysponowanie, ustalanie wykładowców, pro-
wadzenie ewidencja). PoniewaŜ jednak w dalszym ciągu poza tak działającym 
organizmem, pozostawały niektóre środowiska, np. nauczycieli, zrzeszenie za-
inicjowało teŜ działania, zmierzające np. do objęcia studiami uniwersyteckimi 
środowiska nauczycieli, którzy mieli swój własny system kształcenia109. We 
wrześniu 1943 r. bezpośrednio do „Bratniej Pomocy” przyjęto sekcję pedago-
giczną, którą przekształcono w instytucję, wzorującą się na programie Wy-
działu Pedagogicznego UJ w Krakowie, a w październiku, jako oddział Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, rozpoczęła ponadto pracę w ramach  zrzeszenia, wymie-
niana przez K. Michałowskiego w notatce Sekcja Oświatowo-Społeczna. Po-

VIOLETTA REZLER-WASIELEWSKA 



83 

110 Według S. Merły profesor koordynował studiami przez cały czas ich istnienia, do mo-
mentu wyboru „grona profesorów” – nieformalnie, a później juŜ oficjalnie. Natomiast W. Stef-
fen twierdzi, Ŝe w 1943 r. K. Michałowski ustąpił i jego funkcję przejął właśnie W. Steffen. 
Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak wersja S. Merły. Potwierdzają ją takŜe relacje 
innych jeńców (patrz: Merło, op. cit., s. 158–164; W. S t e f f e n, op. cit., s. 162 oraz J. Ku r o-
p i e s k a, Obozowe refleksje. Oflag II C, Warszawa 1974, s. 240 i J. O l e s i k, op. cit., s. 163).  

111 J. M i kk e, Wizerunki... s. 181. 
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dobnych zmian było więcej, ale i tak „Bratniej Pomocy” nie udało się skupić 
wszystkich ośrodków, które prowadziły studia w oflagu. Pewna ich część jedy-
nie współpracowała i ze stowarzyszeniem, i z komisją kulturalno-oświatową. 
Ale postęp był. Według zapisu z 5 lutego 1944 r. liczba studentów zrzeszonych 
w „Bratniej Pomocy” wynosiła 1500 osób (ponad 25% ogólnego stanu), a prace 
były prowadzone w 27 sekcjach, m.in. orientalistyki, historii kultury, historii, 
prehistorii, filologii klasycznej, w których niewątpliwie nauczał K. Michałow-
ski, naleŜący do grona 80 wykładowców. W ten sposób „Bratniej Pomocy” uda-
ło się zintegrować większość poczynań oświatowych w oflagu oraz przynajm-
niej częściowo zunifikować system studiów. Stowarzyszenie pełniło funkcję 
koordynatora studiów do sierpnia 1944 r. Wtedy nastąpiła kolejna zmiana, 
poniewaŜ całkowitą opiekę nad studiami i ich kierownictwo przejęli wykła-
dowcy, skupieni w tzw. gronie profesorów, które ukonstytuowało się we wła-
dze akademickie. Dyrektorem, czyli rektorem tak zorganizowanego uniwersy-
tetu, juŜ do końca jego działania (Oflag II C Woldenberg został wyzwolony  
30 stycznia 1945 r. przez oddziały Armii Czerwonej), został K. Michałowski. 
Pełnił on tę funkcję takŜe wcześniej, tyle Ŝe nieoficjalnie110.  

Wymieniany juŜ w niniejszym tekście prof. J. Hryniewiecki, który w Ofla-
gu II C Woldenberg był uczniem K. Michałowskiego i naleŜał do grupy osób 
ściśle z nim współpracujących, szczególnie przy hieroglifach, po latach tak 
ocenił jego rolę:  

„Atmosfera niewoli budziła w nas głód wiedzy, potrzebę ucieczki w świat 
marzeń, w świat historii, sztuki, szerokich przestrzeni. I właśnie Profesor 
zaspokajał w nas tę tęsknotę wykładami na temat niedawnych kampanii 
archeologicznych. Czarował wyobraźnię wędrówkami po dalekich obsza-
rach staroŜytności. Nic dziwnego, Ŝe jego wykłady cieszyły się niesłabną-
cym powodzeniem wśród ludzi, którzy ani przedtem, ani potem, nic wspól-
nego z archeologią nie mieli”111. 
 
A sam Kazimierz Michałowski? Mimo rozlicznych prac, w jakie się zaanga-

Ŝował zaraz po wyzwoleniu i wspomnianej niechęci do czasu wojny, jednak do 
niej powracał, choć wraz z upływem czasu, coraz rzadziej, co teŜ jest zrozu-
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112 K. M i c ha ł o ws k i, Wspomnienia, s. 110–111. 
113 AUW, SpKM, nr 12, b.p. 
114 Korespondencja z mjr. Leonem Czerwieniem, płk. Kazimierzem Bąbińskim, Władysła-

wem Wiro-Kiro, prof. Karolem Górskim oraz Tadeuszem Podgórecznym – AMN w Warszawie, 
AO, sygn. 153/145, b.p.; APAN, MKM, sygn.  5, b.p. 

115 Rozmowa z synem Profesora, Janem Michałowskim – notatki w zbiorach autorki. Na te-
renie obozu Państwowe Gospodarstwo Rolne Dobiegniew prowadziło wówczas hodowlę świń. 
Profesor miał zapytać pracownika  PGR-u o liczbę zwierząt, gdy usłyszał odpowiedź, skomen-
tował, Ŝe jest ich tyle, ile w czasie wojny było jeńców. Podobnie gorzką refleksję zapisał Marian 
Brandys, równieŜ przetrzymywany w Oflagu II C Woldenberg, gdy w 1955 r. odwiedził to 
miejsce i zastał tam tuczarnię – M. B r and y s, op. cit., s. 9–10. W 1987 r. z inicjatywy byłych 
jeńców w Dobiegniewie utworzono Muzeum Woldenberczyków. 

—————————— 

miałe. We Wspomnieniach opisał np. zabawne zdarzenie, które miało miejsce 
w 1946 r., kiedy jako dziekan Wydziału Humanistycznego UW przebywał na 
zaproszenie British Council w Anglii, by zorientować się w powojennej kon- 
dycji archeologii śródziemnomorskiej i perspektywach współpracy. Odwiedza-
jąc kolegów profesorów na uniwersytecie londyńskim, miał okazję poznać 
prof. Alana Gardinera, jednego z najwybitniejszych egiptologów I połowy  
XX w., autora słynnej Gramatyki egipskiej (Egyptian Grammar), którą K. Mi-
chałowskiemu udało się sprowadzić z Kopenhagi do Oflagu II C Woldenberg  
i na postawie której nauczał on tam egiptologii. PoniewaŜ wszyscy byli ciekawi 
wojennych przeŜyć Profesora, opowiedział im on o jenieckich studiach, wpra-
wiając w zdumienie słuchaczy, szczególnie liczbą swoich uczniów: 30–50 osób. 
Alan Gardiner „... omal mnie nie uścisnął. Odrzekł mi, Ŝe nigdy nie przypusz-
czał, Ŝe jego gramatyka egipska jako instrument nauczania odniesie swój  
największy sukces [...] w polskim obozie jeńców w Woldenbergu”. (On sam  
w czasie pokoju miał co najwyŜej pięciu–sześciu studentów)112.  

Były jednak teŜ i powaŜnie wydarzenia. W archiwum UW zachowało się 
np. zaproszenie na wykład K. Michałowskiego nt. Ŝycia artystycznego i na-
ukowego w Oflagu II C Woldenberg, zorganizowanego w ramach spotkań Klu-
bu Literackiego i Naukowego juŜ w maju 1945 r.113 Profesor poza tym utrzy-
mywał kontakt z byłymi jeńcami. Z zachowanej korespondencji wynika co 
prawda, Ŝe to raczej oni do niego pisali, np. gratulowali kolejnych sukcesów 
archeologicznych, odznaczeń czy jubileuszy, o jakich dowiadywali się z prasy, 
radia czy telewizji, ale on im odpowiadał. Dochodziło do spotkań. Profesor 
szczerze się z nich cieszył i ubolewał, Ŝe – z racji rozlicznych obowiązków – są 
sporadyczne114. W latach sześćdziesiątych szukając śladów Oflagu II C Wol-
denberg, odwiedził wraz z rodziną równieŜ Dobiegniewo. Była to najprawdo-
podobniej jednak jego jedyna wizyta w tym miejscu115.  

Kazimierz Michałowski nie pielęgnował więc troskliwie pamięci o wojnie  
i niewoli, ale nie moŜna teŜ stwierdzić, Ŝe wyparł ją ze swojej świadomości 
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PROFESSOR KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI 
(1901–1981) 

(Summary) 

Kazimierz Michałowski was, first of all, an outstanding archaeologist, the founder 
of the Polish school of archaeology, a teacher to a few generations of well-known and 
respected scientists in the world. He was also a member of the Polish Academy of Sci-
ences and many foreign academic centres, scientific associations, a scholar distin-
guished with doctorates honoris causa and awarded with the highest Polish and for-
eign distinctions, as well as state awards. 

World War 2 and the German captivity restricted the Professor’s scientific activity 
to a considerable extent, still they did not break his great archaeological passion. The 
scholar – a lieutenant of reserve – was taken prisoner-of-war in the middle of Septem-
ber 1939. He stayed at transition camps in Hohenstein and Riesenburg, from where 
he was transported to Oflag XVIII A Linz. From June 1940 until the end of the War 
he was detained at Oflag II C Woldenberg, where he continued his didactic activity 
begun at Linz. At the camp based in Woldenberg, he was a lecturer and organizer of 
education on the academic level – the enterprise informally called “Woldenberg Uni-
versity”. K. Michałowski was the head of it. He was also president of many examina-
tion boards and a supervisor of the POW Association of Students of Polish Academic 
Schools “Brotherly Aid”. He regained his freedom at the end of January 1945. 

His further vicissitudes were connected with Warsaw University, the National 
Museum in Warsaw, the Polish Academy of Sciences and with the Polish Archaeologi-
cal Station in Cairo, which he established. 

116 Autorka dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom, które swą Ŝyczliwą pomocą przy-
czyniły się do przygotowania niniejszego tekstu, w szczególności: Pani Sabinie Grzegrzółce 
(asystentce Profesora), Paniom Aleksandrze Mińkowskiej, Annie Szczepańskiej i Wiesławie 
Florczak z Archwium Muzeum Narodowego w Warszawie, Pani Marii Zabielewicz z Archiwum 
Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Irenie Zmaczyńskiej z Muzeum Woldenberczyków w Do-
biegniewie, Pani Małgorzacie Karkowskiej (córce Profesora) i Panu Janowi Michałowskiemu 
(synowi Profesora) oraz Panu Profesorowi Karolowi Myśliwcowi (uczniowi K. Michałowskiego).   

—————————— 

PROFESSOR KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI 
(1901–1981) 

(Zusammenfassung) 

Kazimierz Michałowski war vor allem ein herausragender Archäologe. Er prägte 
maßgeblich die polnische Archäologie und war Leher vieler weltweit bekannter und 
hoch geschätzter Wissenschaftler. Prof. Michałowski war Mitglied der Polnischen 

czy, Ŝe unikał wspomnień z tego czasu. Był człowiekiem, który zdecydowanie 
bardziej Ŝył teraźniejszością oraz przyszłością niŜ przeszłością, mimo iŜ był 
najwybitniejszym polskim archeologiem116. 
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Akademie der Wissenschaften sowie zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, 
Professor und Ehrendoktor vieler ausländischer Hochschulen, Träger höchster Aus-
zeichnungen im In- und Ausland. 

Der Zweite Weltkrieg und die deutsche Gefangenschaft haben seine wissenschaft-
lichen Aktivitäten deutlich eingeschränkt, aber der großen, archäologischen Leiden-
schaft keinen Abbruch getan. Kazimierz Michałowski geriet in deutsche Gefangen-
schaft als Oberleutnant der Reserve Mitte September 1939. Nach einem Aufenthalt in 
den Übergangslagern Hohenstein und Riesenburg wurde er ins Oflag XVIII A Linz 
überstellt. Seit Juni 1940 wurde er im Oflag II C Woldenberg gefangen gehalten, wo 
er die bereits in Linz begonnene pädagogische Arbeit fortgesetzt hatte. In Woldenberg 
organisierte er den Unterricht auf akademischem Niveau, unterrichtete selbst und 
leitete die „Universität Woldenberg“. Er war Vorsitzender vieler Prüfungskommissio-
nen und Kurator der Vereinigung Polnischer Studenten „Bruderhilfe“ (Bratnia Po-
moc). Er wurde Ende Januar 1945 befreit. 

Seine spätere Laufbahn setzte es an der Universität und im Nationalmuseum in 
Warschau, in der Polnischen Akademie der Wissenschaften und im Polnischen Ar-
chäologischen Zentrum in Kairo fort. 

VIOLETTA REZLER-WASIELEWSKA 



1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie 
(dalej: AIPMS), sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów – pamiętnik z czasu 
II Wojny Światowej (dalej: W. Komarnicki, Wśród dwóch światów), k. 22. 

2 K. P o l, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 1230. 
3 Jako ilustracja stanowiska Stronnictwa Narodowego wobec Rosji niech posłuŜy „Pro-

gram” tej partii z 7 X 1928 r. Wskazywano w nim na dąŜenie Niemiec do zmiany granic i naru-
szenia obszaru Polski, wzywając jednocześnie do „sąsiedzkiego pokoju z Rosją”. Jak czytamy  
w dokumencie: „Zwracanie wysiłków polityki narodu polskiego przeciwko Rosji nie leŜy w inte-
resie Państwa Polskiego”. Cyt. za: Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 
1918–1939. Wybór i opracowanie E. Orlof i A. Pasternak, Rzeszów 1993, s. 37. 
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Sławomir Kalbarczyk 
 
 
 
 

Profesor Wacław Komarnicki  
w niewoli sowieckiej 1939–1941 

                                                                  
[...] jako jeniec wojenny, przebywałem w 
Związku Sowieckim 23 miesiące i 8 dni [...]1.                  

 
Wśród polskich Ŝołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. dostali się do niewoli 

sowieckiej, było wiele wybitnych postaci. Jedną z nich był Wacław Komarnic-
ki, profesor prawa Uniwersytetu Stefana Batorego (dalej: USB) w Wilnie, jed-
nocześnie znany polityk związany z Narodową Demokracją. Urodził się 29 lip-
ca 1891 r. w Warszawie, w patriotycznej i przywiązanej do narodowych trady-
cji rodzinie przemysłowca Tytusa Komarnickiego. Nauki początkowe pobierał 
w stolicy, w renomowanym gimnazjum Wojciecha Górskiego. JuŜ w czasach 
szkolnych dał się poznać jako jednostka czynna, angaŜująca się w Ŝycie poli-
tyczne kraju. W niespokojnym czasie po upadku rewolucji 1905 r. wziął udział 
w strajku szkolnym, a takŜe w proteście pod konsulatem niemieckim w War-
szawie, skierowanym przeciwko prześladowaniom polskich dzieci we Wrze-
śni2. Studia wyŜsze – z zakresu  prawa – W. Komarnicki odbył na uniwersyte-
cie w Dorpacie, gdzie zetknął się ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycz-
nym. Wpływ, jaki w czasie studiów wywarła na niego orientacja „narodowa”, 
z jej przekonaniem o potrzebie pojednania się z Rosją w obliczu zagroŜenia 
niemieckiego – okazał się trwały3. Po powrocie do Warszawy w 1914 r. Ko-
marnicki włączył się w działalność stołecznego środowiska narodowego, zaj-

„ŁRM” 2009 t. 32 
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mując się jednocześnie pracą naukową. Przedmiotem jego zainteresowania 
stała się przede wszystkim nauka o państwie i prawie międzynarodowym. 

W 1918 r. młody uczony podjął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych, jednak juŜ w dwa lata potem – w obliczu zagroŜenia ojczyzny najazdem 
bolszewickim – zgłosił się ochotniczo do słuŜby w Wojsku Polskim (dalej: WP). 
Otrzymał przydział do Wydziału Prawnego Oddziału II Sztabu Naczelnego 
Wodza, w którym słuŜył większą część wojny4. W 1920 r. Komarnicki został 
powołany na stanowisko wykładowcy prawa politycznego i międzynarodowego 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Z uczelnią tą, na której juŜ  
w następnym roku uzyskał profesurę nadzwyczajną z prawa politycznego  
i nauki o państwie, będzie związany aŜ do wybuchu II wojny światowej. Lata 
dwudzieste to nie tylko okres rozwoju naukowego Komarnickiego, w którym 
powstały tak waŜne prace jak „Polskie prawo polityczne. Geneza i system”  
(1922), ale takŜe czas jego wzrastającej aktywności politycznej.  

W 1928 r. został posłem na Sejm (poselski mandat będzie sprawował aŜ do 
1935 r.), reprezentując w nim Stronnictwo Narodowe. Jako parlamentarzysta 
zajmował się głównie problematyką zmian Konstytucji5 i „naprawą” ordynacji 
wyborczej6. Wśród jego wystąpień szczególny rozgłos zyskały trzy: referat  
„Numerus clausus w szkołach  akademickich”, wygłoszony 3 marca 1932 r. na 
posiedzeniu Komisji Oświatowej Sejmu7 oraz dwa przemówienia (kolejno:  
26 stycznia 1933 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Oświatowej i 20 lute- 
go 1933 r. na plenarnym posiedzeniu Sejmu), poświęcone projektowi reformy 
szkół akademickich, zgłoszonemu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego Janusza Jędrzejewicza8. Referat, za który, nawiasem mó-
wiąc, Komarnicki jest krytykowany do dziś przez niektórych historyków9, sta-

4 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III: 
K–Ł, P. Majewski, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2005, s. 155. 

5 Profesor komentował zmiany, wprowadzone do Konstytucji po zamachu majowym, pre-
zentował teŜ stanowisko swojej macierzystej partii, Stronnictwa Narodowego, na kwestię re-
wizji Konstytucji. Zob.: W. Ko ma r n i c k i, O praworządność i zdrowy ustrój państwowy. Ak-
tualne zagadnienia konstytucyjne z okresu 1926 – marzec 1928 r., Wilno 1927; I d e m, O zmia-
nie Konstytucji Polskiej, Wilno 1927; I d e m, Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji 
Polskiej. Referat, wygłoszony na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Senatu w dniu 13 grudnia 
1934 roku, Wilno 1935; Idem, O konstytucję narodową. Stanowisko Stronnictwa Narodowego 
w sprawie rewizji Konstytucji oraz tekst projektu rewizji konstytucji złoŜonego przez Klub Na-
rodowy w Komisji Konstytucyjnej Sejmu, Wilno 1930. 

6 W. Ko ma r n i c k i, O praworządność i zdrowy...; I d e m, O zmianie Konstytucji Polskiej... 
7 Numerus clausus w szkołach akademickich. Referat wygłoszony przez dra Wacława Ko-

marnickiego, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, Posła na Sejm na posiedzeniu Komisji Oświato-
wej Sejmu w dniu 3 marca 1932 r., Warszawa 1932. 

8 W. Ko ma r n i c k i, W obronie kultury narodowej i wolności nauki, Wilno 1933. 
9 Zob. np.: S. R ud n i c k i, Od numerus clausus do numerus nullus. W: i d e m, Równi, ale 

niezupełnie, Warszawa 2008, ss. 145–146. 

—————————— 
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nowił katalog argumentów, przemawiających – zdaniem jego autora – za 
ograniczeniem dąŜeń mniejszości narodowych do zdobywania wykształcenia 
na wyŜszych uczelniach w Polsce. Koronnym argumentem przemawiającym 
za tym miał być fakt, Ŝe państwo polskie, jak utrzymywał W. Komarnicki, jest 
tworem narodu polskiego w wypełnieniu jego misji dziejowej, w związku  
z czym w aspiracjach mniejszości narodowych realizowanych w tak rozumia-
nym państwie musi być zachowana „odpowiednia proporcja”10. Poglądy zapre-
zentowane w omawianym referacie, były typowe dla osób o nastawieniu naro-
dowodemokratycznym, niezaleŜnie od tego, czy utoŜsamiali się oni z jego  
„starym”, czy teŜ „nowym” nurtem. W. Komarnicki naleŜał do „starych” naro-
dowców, odrzucał więc forsowane przez „młodych” rozwiązanie problemu mniej-
szości metodami, które uwaŜał za sprzeczne z obowiązującym porządkiem 
prawnym. Był zwolennikiem legalizmu i rozwiązań na gruncie parlamentar-
nym. Ideowy konflikt z „młodymi”, którzy w latach trzydziestych XX w. zdo-
minowali Stronnictwo Narodowe, doprowadził zresztą w 1935 r. do odsunięcia 
się Komarnickiego od czynnego uczestniczenia w Ŝyciu politycznym kraju. 
Profesor odrzucał idee wodzostwa i hierarchii lansowane przez „młodych” na-
rodowców, a takŜe ich nastawienie antyparlamentarne i totalistyczne. Zarzu-
cał im ponadto, Ŝe wysuwając na pierwszy plan zagadnienie Ŝydowskie usu-
wają w ten sposób w cień naczelne zadanie, jakim jego zdaniem była walka  
z systemem sanacyjnym11. Sam walki tej nie zaniedbywał, potępiając m.in. 
aresztowanie posłów opozycji i osadzenie ich w twierdzy w Brześciu, a takŜe 
wytoczony im potem proces12. Za element walki z sanacją uznać naleŜy wystą-
pienia przeciwko projektom reformatorskim ministra Jędrzejewicza. Propo- 
nowane zmiany, w szczególności nadanie Ministrowi Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego prawa likwidacji katedr i przenoszenia profesorów 
na emeryturę, a takŜe wzrost uzaleŜnienia Rektora od Ministra i ograniczenie 
samorządności uczelni, W. Komarnicki uznał za sprzeczne z tradycją szkół 
akademickich w Polsce, szkodliwe dla nauki i prowadzące do wstrząsów w Ŝy-
ciu szkół akademickich. Przemawiając w Sejmie postawił wniosek o ich od-
rzucenie13. 

10 Numerus clausus w szkołach, s. 36. 
11 Wacław Komarnicki o ustroju i konstytucji. (Wstęp, wybór i opracowanie S. Kilian), War-

szawa 2000, ss. 11– 2. 
12 K. P o l, op. cit., s. 1236. 
13 W. Ko ma r n i c k i, W obronie..., s. 29. Projekt ministra Jędrzejewicza budził sprzeciw 

środowiska naukowego, które uznały go za próbę ograniczenia niezaleŜności uniwersytetów. 
Negatywnie postrzegane było wzmocnienie pozycji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, zwiększenie władzy rektora kosztem samorządu akademickiego a takŜe prawo do 
wydawania przez państwo decyzji w takich kwestiach jak reorganizacja wydziałów, rozwiązy-
wanie i tworzenie nowych katedr, czy przenoszenie profesorów w stan spoczynku. 
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14 W. Ko ma r n i c k i, Nowy ustrój państwowy Związku Sowietów, Wilno 1938. 
15 Ibidem, s. 17. 
16 Ibidem, s. 18. 
17 Ibidem, s. 30. 
18 K. P o l, op. cit., s. 1239. 

—————————— 

W obfitej i waŜnej twórczości naukowej prof. W. Komarnickiego w latach 
trzydziestych XX w. (wymieńmy tu tylko fundamentalne dzieło z 1937 r. 
Ustrój państwowy Polski Współczesnej. Geneza i system) szczególne miejsce  
zajmuje niewielka objętościowo rozprawa Nowy ustrój państwowy Związku 
Sowietów, opublikowana w 1938 r.14. Praca stanowi coś więcej, aniŜeli tylko 
prawną analizę ogłoszonej dwa lata wcześniej nowej Konstytucji ZSRR. To 
mikrostudium, w przenikliwy sposób obnaŜające istotę systemu sowieckiego. 
Komarnicki uznał, Ŝe jest on „ideokratyczną oligarchią”, w której rządy spra-
wuje uzbrojona i zorganizowana mniejszość (partia komunistyczna), zmierza-
jąca do wcielenia w Ŝycie doktryny komunistycznej15. Ustrój sowiecki charak-
teryzuje odrzucenie podziału władz, potępienie parlamentaryzmu, zasada rzą-
dów mniejszości, stosowanie przemocy wobec przeciwników politycznych oraz 
urabianie społeczeństwa za pomocą propagandy16. Nową Konstytucję (tzw. 
Stalinowską) oceniał trzeźwo, stwierdzając, Ŝe przyjęcie w niej form demokra-
tycznych nie ma Ŝadnego wpływu na kształt reŜimu sowieckiego, który pozo-
stał, tak jak był, oligarchią partyjną, ewoluującą zresztą coraz bardziej  
w stronę jedynowładztwa Stalina. Demokratyczny sztafaŜ Konstytucji, słuŜyć 
miał, w opinii W. Komarnickiego, zbudowaniu pomostu między wyobcowanym 
państwem a zniechęconym do niego i pogrąŜonym w marazmie społeczeń-
stwem17. Według niektórych badaczy18, antykomunistyczne stanowisko, za-
prezentowane w omawianej pracy, zawaŜyło negatywnie na przyszłych losach 
Komarnickiego, kiedy znalazł się w niewoli sowieckiej. Pogląd taki nie znaj-
duje jednak Ŝadnego potwierdzenia w dokumentach źródłowych. Z Ŝadnych, 
aktualnie dostępnych materiałów nie wynika, Ŝe władze sowieckie znały jego 
prace, i Ŝe w jakikolwiek sposób wpłynęły one na traktowanie profesora.  
A jeśli, wybiegając nieco do przodu, dodamy do tego prostą konstatację, Ŝe 
prof. W. Komarnicki  nie był źle traktowany i przeŜył niewolę, co nie było da-
ne absolutnej większości jego kolegów – oficerów, stanie się oczywiste, Ŝe po-
gląd ten pozbawiony jest nie tylko potwierdzenia w dostępnej dokumentacji, 
ale takŜe elementarnej logiki. 

Ideowa ewolucja doprowadziła w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. 
do zbliŜenia się profesora do tzw. Frontu Morges. W. Komarnicki doszedł do 
wniosku, Ŝe czołowi politycy tego ugrupowania – gen. Władysław Sikorski, 
Ignacy Jan Paderewski oraz Wojciech Korfanty – najbardziej trafnie oceniali 
groźną sytuację Rzeczypospolitej, na którą składały się nadciągająca agresja 
niemiecka (do której Polska była nieprzygotowana) i zaprzątnięcie zarówno 

SŁAWOMIR KALBARCZYK 



91 

obozu rządowego jak i narodowego „snami o rządach monopartyjnych”.  
W związku z tym, jak pisał w niepublikowanych wspomnieniach, stał się czę-
stym gościem politycznego salonu, prowadzonego przez jego byłego kolegę  
z USB przy ul. Lwowskiej 1 w Warszawie – prof. Stefana Glasera19. Prof. Gla-
ser naleŜał do tych uczonych, którzy znaleźli się w konflikcie z sanacją po 
aresztowaniu byłych posłów opozycyjnych i osadzeniu ich w twierdzy Brze-
skiej w 1930 r. Na USB, gdzie był zatrudniony, podjął akcję zbierania pod-
pisów pod listem protestacyjnym do władz, pod którym podpisał się m.in. 
prof. Wacław Komarnicki20. Zapłacił za to likwidacją swojej katedry i prze- 
niesieniem na emeryturę, w następstwie czego przeprowadził się do Warsza-
wy i zajął praktyką adwokacką. Z jego wspomnień wynika, Ŝe w skupiają- 
cym środowisko „morŜowców” mieszkaniu przy ul. Lwowskiej, bywały takie 
osoby, jak: gen. Władysław Sikorski, gen. Marian Kukiel, prof. Stanisław  
Kot, prof. Stanisław Stroński oraz Stanisław Mikołajczyk (samego Komarnic-
kiego Glaser nie wymienia)21. 

Wakacje 1939 r. W. Komarnicki spędził w znanej miejscowości uzdrowi-
skowej na Wileńszczyźnie – w Druskiennikach. Do Wilna powrócił 29 sierp-
nia; następnego dnia ogłoszono mobilizację powszechną. Zgodnie z posiada-
nym przydziałem podporucznik rezerwy W. Komarnicki zobowiązany był do 
stawienia się w drugim dniu mobilizacji w WyŜszej Szkole Wojennej w War-
szawie. Ostatniego dnia sierpnia wyruszył pociągiem pospiesznym do stolicy, 
wraz z innymi rezerwistami. Towarzysze podróŜy byli w doskonałych nastro-
jach i wspominali pełną wojennej chwały kampanię z lat 1919–192022. W dniu 
wybuchu wojny W. Komarnicki stawił się w Szkole, otrzymując tu przydział 
do Naczelnego Dowództwa, do działu N (niemieckiego), którego zadaniem było 
ustalanie na podstawie komunikatów i meldunków wojennych, jakie wielkie 
jednostki bojowe Niemcy wprowadzili do walki. W. Komarnicki otrzymał za-
danie przestudiowania organizacji niemieckich sił zbrojnych na podstawie da-
nych wywiadu wojskowego. Przeprowadzone badania nie napawały optymi-
zmem: profesor doszedł do wniosku, Ŝe przeciwnik dysponuje przytłaczającą 
przewagą i wynik starcia jest juŜ przesądzony. 7 września rozpoczęła się ewa-
kuacja jego komórki (koleją), zakończona po dwóch dniach na stacji Krasne 
koło Buska (województwo lwowskie). W trzy dni potem, podczas chaosu wy-
wołanego bombardowaniem składu kolejowego stojącego na stacji, W. Komar-
nicki odłączył się od transportu. W towarzystwie znajdującego się w podobnej 
sytuacji szeregowca nazwiskiem Wójcik wyruszył chłopską podwodą przez 
Złoczów do Tarnopola (w czasie nalotu usłyszeć miał rozkaz rozproszenia się  

19 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 5.  
20 S. G l a s e r, Urywki wspomnień, Londyn 1974, s. 20, przyp. 10. 
21 Ibidem, s. 91. 
22 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 6. 
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i podjęcia marszu w kierunku tego miasta)23. Cel został osiągnięty 15 wrze-
śnia, a w dwa dni potem w Tarnopolu W. Komarnicki dowiedział się o inwazji 
sowieckiej. Postanowił przedzierać się na Węgry, a potem do ParyŜa. Zbieg 
okoliczności sprawił, Ŝe jeszcze tego samego dnia spotkał jadącego własnym 
samochodem za rządem do Rumunii Prezesa Zarządu Głównego Związku 
Strzeleckiego – Franciszka Paschalskiego, który zgodził się zabrać go ze sobą. 
Auto nie ujechało daleko: koło wsi Mikulińce pod Tarnopolem zostało zatrzy-
mane przez Sowietów; pasaŜerom nakazano opuścić samochód, a następnie 
odprowadzono ich pod eskortą do Trembowli. Stąd W. Komarnicki, w grupie 
wziętych do niewoli oficerów, został przewieziony autobusem do Husiatyna  
i tam umieszczony w budynku szkolnym. Tu po raz pierwszy zetknął się z so-
wieckimi politrukami, którzy usiłowali ideologicznie „urabiać” jeńców. Tłuma-
czyli, Ŝe w Związku Sowieckim nie ma Boga i prowadzili „antyreligijną agita-
cję”,  poprzez zadawanie pytań w stylu: „I cóŜ wasza Matka Boska [...] – czy 
ocaliła was od niewoli?”24. Po noclegu w Husiatynie grupa jeńców, w której 
znajdował się prof. W. Komarnicki, została odwieziona tym samym autobu-
sem do Kamieńca Podolskiego. Tu ulokowano ich w więzieniu, przepełnionym 
juŜ innymi jeńcami, a takŜe aresztowanymi cywilami. O północy jeńców zała-
dowano do pociągu, który zawiózł ich na stację kolejową Tiotkino w obwodzie 
sumskim. Niedaleko niej, w miejscowości Bołoto, znajdował się obóz, w któ-
rym umieszczono przybyłych. Ich kwaterami były baraki kopaczy torfu. Błot-
nista, ponura, przypominająca tundrę dolina, w której leŜał obóz, zrobiła na 
jeńcach przygnębiające wraŜenie: „[…] wydawała się nam – wspominał po la-
tach Komarnicki – istną doliną śmierci”25. Przywiezieni jeńcy byli przytłocze-
ni katastrofą państwa, niewolą, prymitywnymi warunkami bytowania ( zim-
no, ciasnota, głód, brak urządzeń do mycia, ciepłej wody itd.) i obserwowanym 
wokół ogólnym zaniedbaniem i ubóstwem. Mimo to nie upadali na duchu.  
W. Komarnicki był zbudowany postawą szeregowych Ŝołnierzy w niewoli, ich 
koleŜeńskością, uczynnością, umiarem, poczuciem solidarności i narodowej 
godności. Okazali się oni całkowicie odporni na propagandę, którą usiłowano 
pozyskać ich dla komunizmu. Zresztą doskonałe jej zaprzeczenie widzieli za 
drutami obozu, mogąc obserwować rozpadające się zabudowania, wynędznia-
łą ludność, zaniedbane maszyny i ubogi inwentarz. W czasie rozmów z poli-
trukami jeńcy poruszyli problem współpracy komunistów z nazistami, co 
—————————— 

23 Ibidem, k. 13. 
24 Ibidem, k. 22. Niezgodne z rzeczywistością okoliczności dostania się profesora do niewoli 

sowieckiej podaje Krzysztof Pol w cytowanym juŜ, monumentalnym dziele Poczet prawników 
polskich , pisząc (s. 1239), Ŝe Komarnicki po zajęciu Wilna przez bolszewików „[...] został wraz 
z grupą inteligentów polskich internowany i osadzony w obozie dla jeńców wojennych w Gria-
zowcu koło Wołogdy [...].  

25 Ibidem, k. 23. 
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uwaŜali za zjawisko niezrozumiałe i nienaturalne. Otrzymali wyjaśnienie, Ŝe 
współpraca ma charakter czasowy, na co prof. W. Komarnicki zareagował wy-
głoszeniem opinii, Ŝe przyjdzie czas, kiedy Armia Czerwona wspólnie z Pola-
kami będzie „biła” hitlerowców. Jeden z politruków nie odrzucił takiej moŜli-
wości, zaznaczając jednak, Ŝe celem wspólnej walki moŜe być tylko „polska re-
publika komunistyczna”26.  

Wśród towarzyszy niewoli profesora w obozie było wiele wybitnych postaci 
ze świata lekarskiego: neurolog i psychiatra prof. Stefan Pieńkowski, chirurg 
prof. Bolesław Szarecki oraz  internista dr Antoni Stefanowski. Ogromne wra-
Ŝenie na profesorze, a i pozostałych jeńcach, wywarła prelekcja prof. S. Pień-
kowskiego, wygłoszona w październiku 1939 r., zatytułowana „Niewola jako 
wielkie rekolekcje”. Mówca starał się wpłynąć na nastroje jeńców, zwracając 
się do nich z apelem, by czas niewoli wykorzystali do generalnego rachunku 
sumienia, przyjrzenia się przebytej drodze Ŝyciowej i swoim dotychczasowym 
dokonaniom. Wzywał, by w Ŝyciu orientowali się na to, co stanowi nieprzemi-
jającą wartość – „dobry czyn”. W ocenie W. Komarnickiego ogół jeńców – nie 
wyłączając jego samego – po wykładzie prof. S. Pieńkowskiego przeszedł wiel-
ką przemianę duchową. Umilkły swary, kłótnie i narzekania na trudny los, 
umocniła się wiara w przetrwanie, wyzwolenie, zwycięstwo dobra nad złem, 
w przyszłość i w Polskę. OŜywiło się Ŝycie religijne, co profesor obserwował  
z ogromnym wzruszeniem. W specjalnie poświęconym prelekcji prof. S. Pień-
kowskiego wspomnieniu, opublikowanym w 1942 r., pisał:  

 
„Słyszę jeszcze te przytłumione głosy Ŝołnierskie, śpiewające o świcie  

w barakach: Kiedy ranne... Widzę te nasze msze katakumbowe, odprawia-
ne potajemnie wczesnym rankiem, a na nich ludzi płaczących ze wzrusze-
nia i całą swoją istotą zespolonych z kapłanem w zbiorowej modlitwie… 
Tych przeŜyć nie zapomnę nigdy”27.  
 
Pobyt w obozie pozwolił takŜe na wyrobienie sobie poglądu na mentalność 

bolszewików, których W. Komarnicki uznał za ludzi ponurych i nie mających 
poczucia humoru. Wesołość pojawiała się u nich wyłącznie po spoŜyciu alko-
holu, przybierając wówczas dzikie formy. 

Na początku października 1939 r. jeńcy z obozu „kopaczy torfu” zostali 
przeniesieni do odległego o ok. 3 km obozu w Putywlu. Warunki były tu zde-
cydowanie lepsze: jeńców umieszczono w murowanych budynkach, poprawiło 
się wyŜywienie. Jednak juŜ w listopadzie 1939 r. pobyt w tym obozie dobiegł 

—————————— 
26 Ibidem, k. 25. W ocenie profesora Związek Sowiecki – na tym etapie – gorliwie dotrzy-

mywał sojuszu z III Rzeszą. 
27 W. Ko ma r n i c k i, Wielkie rekolekcje, „Sprawa” 1942, nr 2. 
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końca, przy czym drogi szeregowych i oficerów się rozeszły. Tych ostatnich, 
wraz z prof. W. Komarnickim, wywieziono do obozu w Kozielsku28. Po krót-
kim pobycie w tzw. skicie, prof. W. Komarnicki został przeniesiony do bloku 
nr 7, w którym zwolniło się łóŜko, a który – analogicznie jak blok 22 – miał 
wyjątkowy charakter, ulokowano w nim bowiem generałów i pułkowników. 
Decyzja o przeniesieniu została mu zakomunikowana osobiście przez mjr. 
bezpieczeństwa państwowego Wasilija Zarubina [starszy pełnomocnik opera-
cyjny 5 Wydziału (wywiadowczego) Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Pań-
stwowego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (dalej: NKWD) ZSRS, 
w końcu października 1939 r. skierowany jako szef brygady operacyjnej do 
obozu kozielskiego w celu prowadzenia prac śledczych i zwerbowania agentu-
ry], który uzasadnił ją posiadanym przez Komarnickiego stopniem profesor-
skim, dodając przy tym: „my (t.j. Sowiety) nauku poczitajem”29. W nowym 
miejscu profesor dzielił pokój z kontradmirałem Ksawerym Czernickim. War-
to dodać, Ŝe władze obozowe zabraniały pozostałym jeńcom wchodzenia do 
obu wymienionych bloków30. W tym samym miesiącu W. Komarnicki wygłosił 
szereg pogadanek dla jeńców, przedstawiając m.in. przebieg I wojny świato-
wej w ujęciu Winstona Churchilla, którego dwutomowe pamiętniki pt. World 
Crisis wypoŜyczył z obozowej biblioteki. Miał teŜ prelekcje ze swojej dziedzi-
ny; np. 19 grudnia wygłosił pogadankę o ustroju hitlerowskim31. Jedno z jego 
wystąpień – „O totalizmie” – wywołało interwencję W. Zarubina, który we-
zwał W. Komarnickiego do siebie i zarzucił mu naruszanie zakazu wygłasza-
nia prelekcji. Przy okazji wywiązała się dyskusja o Lidze Narodów, z której 
profesor wyciągnął wniosek, Ŝe W. Zarubin to typ pozbawionego głębszej wie-
dzy samouka, który w myśleniu posługuje się wyuczonymi formułkami32.   

Wigilię 1939 r. prof. W. Komarnicki spędził w zajmowanym przez lekarzy 
wojskowych bloku nr 17, zaproszony przez odnalezionego jeszcze w obozie na 
Ukrainie kuzyna – dr. Jerzego Zalewskiego (od momentu spotkania obaj pod-
trzymywali się wzajemnie na duchu aŜ do połowy kwietnia 1940 r., kiedy ich 
drogi się rozeszły). „Robiono wszystko – wspominał potem W. Komarnicki, 
aby się podczas skromnej wieczerzy nie «rozkleić» i «trzymać się»”33. W dzień 
wigilijny z obozu wywieziono ks. prof. Kamila Kantaka, z którym W. Komar-
nicki zbliŜył się po przybyciu do Kozielska. Przedmiotem dyskusji obu uczo-

—————————— 
28 Szeregowi, na podstawie sowiecko-niemieckich umów o wymianie jeńców, zostali odesła-

ni pod okupację niemiecką.  
29 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 32. Co oznacza:  

„my szanujemy naukę”. 
30 S. S l o v e s, The Road to Katyn. A Soldier’s Story, Oxford 1992, s. 54. 
31 Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paris-Warszawa 1990, s. 284.  
32 Na innych jeńcach znający obce języki Zarubin zrobił zdecydowanie większe wraŜenie. 
33 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 29. 
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nych były m.in. koncepcje granic powojennej Polski, które na zachodzie wi-
dziano na Odrze - z włączeniem do Polski wyspy Rugii34. W styczniu 1940 r. 
najstarszy rangą w obozie polski oficer, gen. Henryk Minkiewicz, wezwał do 
siebie W. Komarnickiego i poprosił go, by ten – korzystając z moŜliwości wy-
syłania listów za granicę – poinformował znanego sobie i bliskiego ideowo 
gen. Sikorskiego, Ŝe w obozie w Kozielsku przebywa 5 tys. polskich oficerów, 
którzy oddają się pod jego rozkazy. Prośba spotkała się z odmową, albowiem 
W. Komarnicki uznał, Ŝe zarówno nadawca listu, jak i on sam trafią na Łu-
biankę. List z Kozielska W. Komarnicki w końcu jednak wysłał, miał on jed-
nak charakter ściśle prywatny – jego adresatem była pozostawiona w Wilnie 
rodzina (Ŝona, matka i teść). Na polecenie W. Zarubina profesor musiał usu-
nąć z niego fragment, aluzyjnie informujący, Ŝe znajduje się w Związku So-
wieckim jako jeniec wojenny35. Relacje między W. Zarubinem a prof. W. Ko-
marnickim zostały przez tego ostatniego przedstawione w cytowanych juŜ 
wielokrotnie pamiętnikach bez nadawania im szczególnej rangi. Poza rozmo-
wą w sprawie przeniesienia, W. Zarubin – jak twierdzi W. Komarnicki – prze-
słuchał go tylko raz, w lutym 1940 r.,  interesując się w szczególności wyjaz-
dami profesora za granicę. Z rozmowy tej, w której W. Zarubin uznał W. Ko-
marnickiego za interesującego rozmówcę, ten ostatni wyciągnął wniosek, Ŝe 
jego interlokutor zdradza wyraźne sympatie proniemieckie36. Inaczej problem 
kontaktów z W. Zarubinem przedstawił prof. Stanisław Swianiewicz, nie tyl-
ko obozowy, ale takŜe uniwersytecki kolega bohatera tego artykułu. Z jego 
wersji, która powstała – jak twierdzi S. Swianiewicz – na podstawie tego, co 
sam W. Komarnicki mówił mu o rozmowach z W. Zarubinem, wynika, Ŝe da-
rzył on profesora szczególnymi względami i interesował się nim nie jako 
prawnikiem,  

 
„[...] ale przede wszystkim dlatego, Ŝe był on wybitnym przedstawicie-

lem Stronnictwa Narodowego, które historycznie było stronnictwem proro-
syjskim, chociaŜ, oczywiście, dalekim od ideologii marksistowskiej. Kom-
bryg [tj. Zarubin, taką rangę przypisywali mu jeńcy – S.K.] starał się zo-
rientować, w jakim stopniu ludzie tego typu mogą się przydać w przyszłej 
grze politycznej. [...] Rozmowy te odnosiły o tyle pewien skutek, Ŝe Komar-
nicki zaczynał wierzyć, Ŝe czasy terroru juŜ minęły i Ŝe Sowiety pod wzglę-
dem stylu Ŝycia i obyczajów zaczynają zbliŜać się do państwa zachod-
nich”37.  

—————————— 
34 Ibidem, k. 55. 
35 AIPMS, sygn. KOL. 38/2, Sprawozdanie Wacława Komarnickiego złoŜone Panu Prezeso-

wi Rady Ministrów po powrocie z Rosji Sowieckiej 15. X. 1941 r. (dalej: Sprawozdanie), k. 1. 
36 Ibidem, k. 32. 
37 S. S w i an i e w i c z, W cieniu Katynia, Warszawa 1990, s. 339. 
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Trudno tu wnikać w motywy W. Zarubina, natomiast w świetle poglądów 
W. Komarnickiego na Związek Sowiecki, przedstawionych choćby w omawia-
nej pracy z 1938 r., jak i tego, co mógł on widzieć na własne oczy w zakresie  
„stylu Ŝycia i obyczajów” w Związku Sowieckim, a co – jak wynika z jego rela-
cji z niewoli – napawało go wręcz odrazą, wydaje się mocno wątpliwa informa-
cja, by profesor dał się po prostu „urobić” W. Zarubinowi i bezkrytycznie przy-
jął pogląd na ZSRS jako państwo zbliŜone do demokracji zachodnich. 

Obserwując działania funkcjonariuszy NKWD wobec osadzonych w Koziel-
sku  – drobiazgowe badanie Ŝyciorysów, nastrojów itd. – prof. W. Komarnicki 
doszedł do wniosku, Ŝe jeńcy są traktowani jako podlegający rozpracowa- 
niu „przestępcy polityczni”38. Wynikiem tych „rozpracowań” było wywoŜenie  
z obozu niektórych jeńców – pojedynczo lub grupowo, jak np. stało się z księŜ-
mi, których (z wyjątkiem jednego, siedzącego akurat w karcerze) zabrano  
z obozu 24 grudnia 1939 r. Ogólne wywoŜenie jeńców z obozu w Kozielsku 
rozpoczęło się 6 kwietnia 1940 r. PoniewaŜ wśród jeńców rozpuszczono pogło-
skę, Ŝe wracają do domu, ci, których do końca miesiąca nie wywołano do 
transportu – naleŜał do nich równieŜ W. Komarnicki – wpadli w przygnębie-
nie. 29 kwietnia 1940 r. profesor poŜegnał się z opuszczającym obóz w kolej-
nym transporcie prof. S. Swianiewiczem, który następująco przedstawił roz-
stanie z W. Komarnickim:  

 
„Gdyśmy się wycałowali na poŜegnanie i ja juŜ wychodziłem, raptem on 

mnie zawołał. Gdy się odwróciłem, on wstał, podszedł do mnie i duŜym pal-
cem prawej ręki uczynił znak krzyŜa na moim czole. Był to symbol polece-
nia mnie opiece Boskiej. Jego wyraz twarzy i gest zrobiły na mnie ogromne 
wraŜenie”39. 
 
Dopiero 10 maja 1940 r. przyszła kolej na prof. W. Komarnickiego, który – 

z wielką radością – opuścił obóz w ostatniej grupie jeńców. Nie wiedział, Ŝe 
otarł się o śmierć i naleŜy do nielicznej grupy ocalonych jeńców z Kozielska. 
Był przekonany, Ŝe jego los nie róŜni się od losu wcześniej wywiezionych kole-
gów, powiedziano mu bowiem, Ŝe „jego” transport równieŜ zostanie wysłany  
w kierunku Smoleńska. Przyczyny wyłączenia prof. W. Komarnickiego z egze-
kucji stały się obiektem rozwaŜań innego ocalałego jeńca – prof. S. Swianiewi-
cza. Widział on w tym rękę W. Zarubina (którego rolę ogólnie mocno przece-
niał), ale dzisiaj juŜ wiemy, Ŝe Ŝycie prof. W. Komarnicki zawdzięczał, podob-
nie jak 46 innych jeńców obozu kozielskiego, interwencji ambasady Niemiec  
—————————— 

38 Protokół przesłuchania ppor. Wacława Komarnickiego o pobycie w obozie w Kozielsku i 
Griazowcu (dalej: Protokół przesłuchania). W: P. ś a r o ń, Obozy jeńców polskich w ZSRR w la-
tach 1939–1941, Warszawa – Londyn 1994, s. 327. 

39 S. S w i an i e w i c z, op. cit., s. 108. 

SŁAWOMIR KALBARCZYK 



97 

40 S. Jaczyński, Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie wrzesień 1939–maj 1940, 
Warszawa 2000, s. 264 i 267; Z. S. Siemaszko, Jeńcy z Pawliszczew Boru, „Zeszyty Historycz-
ne” 1996, z. 118, s. 11. 

41 Cz. Mad a j c z y k, Niemieckie dokumenty o sytuacji Polaków pod okupacją radziecką  
w roku 1940, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3, s. 73. 

42 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 39. Tj. „profesorską 
druŜynę kartoflową”. 

—————————— 

w ZSRS40. O zainteresowaniu Niemców W. Komarnickim świadczy „Notatka”, 
będąca załącznikiem do pisma ambasadora III Rzeszy w ZSRS, Wernera von 
Schulenburga, do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 8 maja 
1940 r. Dokument ów sporządził sekretarz ambasady Niemiec w Moskwie, 
delegowany do Lwowa w celu nawiązania kontaktu  z niemieckimi członkami 
Sowiecko-Niemieckiej Komisji do spraw Wymiany Uchodźców. Notatka za-
wierała wykaz osób, blisko spokrewnionych z rodzinami niemieckimi, oraz 
tych, którymi interesowały się wysoko postawione osobistości w Niemczech, 
Włoszech, na Węgrzech, w Rumunii oraz w Danii i Szwecji. Wzmianka o W. Ko-
marnickim w „Notatce”, którą cytujemy poniŜej, była tyleŜ krótka, co błęd-
na: „Aresztowani są: [...] 25) Komarnicki, Wacław – w Równem [...]41.  
    Miejscem, do którego trafili wyłączeni z egzekucji jeńcy Kozielska był obóz 
juchnowski. Ich pobyt tu trwał jednak krótko – juŜ 12 czerwca 1940 r. zostali 
stąd wywiezieni do obozu w Griazowcu w obwodzie wołogodzkim. Prof. W. Ko-
marnickiego zakwaterowano tu w baraku nr 7, razem z takimi jeńcami, jak 
wspomniany juŜ ks. prof. Kamil Kantak, prof. Bolesław Gutowski (Wydział 
Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Franciszek Straszyński 
(Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego) i doc. Stefan Sienicki (Wy-
dział Architektury Politechniki Warszawskiej). Kilka razy w tygodniu jeńcy  
z baraku zatrudniani byli w obozowej kuchni, tworząc wtedy, według ich Ŝar-
tobliwego określenia, „profiesorskuju kartofielnuju komandu”42. Pozostały 
czas poświęcali na lekturę. Dodatkowym zajęciem prof. Komarnickiego było 
udzielanie lekcji języka angielskiego oraz prowadzenie wykładów z historii 
prawa w ramach zorganizowanego przez jeńców „uniwersytetu”. Profesor pil-
nie czytał prasę, obficie dostarczaną do Griazowca (oprócz tytułów sowieckich 
były to polskojęzyczne „Prawda Wileńska” i „Czerwony Sztandar”), co dawało 
mu orientację w przebiegu zmagań wojennych, a takŜe wgląd w sytuację we-
wnętrzną Związku Sowieckiego. Dowiadując się o takich faktach, jak za-
ostrzenie dyscypliny w Armii Czerwonej czy wydłuŜenie czasu pracy, którym 
towarzyszyło złagodzenie tonu prasy wobec Wielkiej Brytanii i pobitej Francji 
oraz nieśmiałe jeszcze akcenty krytyczne wobec Niemiec, prof. Komarnicki 
doszedł do wniosku, Ŝe ZSRS wszedł na drogę ewolucji w kierunku wojny  
z III Rzeszą. W opinii W. Komarnickiego przyczyną zmiany polityki sowiec-
kiej była klęska Francji, która wywołała w kierownictwie sowieckim przeko-
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nanie, Ŝe w ciągu następnych dwóch miesięcy Niemcy pokonają takŜe Anglię, 
a w obu tych krajach wybuchnie rewolucja komunistyczna przygotowana 
przez Komintern. Elementem nowej sytuacji jest powrót do sowieckiej polity-
ki sprawy polskiej: „W lipcu [19]40 r. słyszę oświadczenie przedstawiciela 
NKWD, Ŝe kwestia polska będzie rozwiązana przez Sowiety [...]”43. O nie-
uchronności wojny sowiecko-niemieckiej przekonywały dodatkowo listy, nad-
chodzące do jeńców z terenu okupacji niemieckiej, w których donoszono  
o wielkiej koncentracji wojsk niemieckich na granicy z ZSRS44. Uwagi prof. 
W. Komarnickiego nie umknęła działalność grupy oficerów z ppłk. Zygmun-
tem Berlingiem na czele, która uczęszczała na „kursa ideologiczne”, a w paź-
dzierniku 1940 r. opuściła obóz (oczywiście cel wyjazdu nie był profesorowi 
znany). W styczniu 1941 r. W. Komarnicki usłyszał od jednego z funkcjonariu-
szy NKWD w Griazowcu retoryczne pytanie, które pozwoliło mu uściślić zapo-
wiedź rozwiązania sprawy polskiej z lipca poprzedniego roku: „[...] skąd Pan 
wie, czy my nie chcemy połoŜyć łapy na pozostałej [tak w tekście – S.K.] Pol-
sce?”45 Profesor uznał, Ŝe sowieckie plany zmierzają do utworzenia „czer-
wonej” Polski. Trafność diagnozy potwierdziła się, kiedy w połowie czerwca 
1941 r. do Griazowca powrócił jeden z oficerów grupy Z. Berlinga, płk Zdzi-
sław Kunstler, i poinformował, Ŝe wywiezieni oficerowie byli przygotowywani 
w podmoskiewskiej „willi rozkoszy” jako kadra przyszłej „polskiej armii czer-
wonej”46. 

W dniu napaści Niemiec na Związek Sowiecki prof. W. Komarnicki, wraz  
z innymi jeńcami, wysłuchał południowego przemówienia ministra spraw za-
granicznych ZSRR, Wiaczesława Mołotowa, by zaraz potem razem ze współto-
warzyszami niewoli powitać koniec sojuszu zaborców Polski wybuchem entu-
zjazmu. Było to niezrozumiałe dla funkcjonariuszy NKWD, którzy przygnę-
bieni atakiem na swój kraj uznali zachowanie jeńców za manifestację uczuć 
germanofilskich. Nastroje załogi obozowej szybko się zresztą poprawiły po 
wygłoszeniu przez brytyjskiego premiera znanego przemówienia, w którym 
zapowiedział on udzielenie Związkowi Sowieckiemu bezwarunkowej pomocy 
przez Wielką Brytanię. Przemówienie to wpłynęło zresztą takŜe na tok myśle-
nia jeńców Griazowca, którzy uznali, Ŝe skoro Rosja znalazła się w stanie woj-
ny z Niemcami i de facto stała się aliantem sojusznika Polski, czyli Anglii, ich 
dalsze przebywanie w niewoli nie ma sensu. Podstawowe znaczenie dla spo-

—————————— 
43 AIPMS, sygn. KOL. 38/2, Sprawozdanie, k. 8. 
44 W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 39–41. 
45 AIPMS, sygn. KOL. 38/2, Sprawozdanie, k. 8. 
46 W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 39. Płk Kunstler został odesłany do obozu 

wskutek odmowy uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. TakŜe w styczniu 1941 r.  Komarnic-
ki został poinformowany przez jednego z funkcjonariuszy obozu, Ŝe został zaliczony do grupy 
oficerów, którzy mają być wydani Niemcom. Zob.: Protokół przesłuchania, s. 333.  
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łeczności jenieckiej Griazowca po inwazji niemieckiej miało określenie się wo-
bec Sowietów oraz ich róŜnych, wynikających z wybuchu wojny inicjatyw. 
Jedną z nich była proklamacja Akademii Nauk ZSRR, skierowana do wszyst-
kich uczciwych ludzi świata, aby zjednoczyli się w walce z Niemcami. Po za-
poznaniu się z jej treścią –  jak wspomina ks. K. Kantak:  

 
„Za radą [kpt. Juliana – S.K.] Ginsberta w porozumieniu z prof. Komar-

nickim ułoŜyliśmy projekt odpowiedzi akademii, Ŝe polscy profesorowie 
znajdujący się w obozie jeńców oczekują uwolnienia, aby walczyć z Niem-
cami. Zaprosiliśmy na zebranie innych profesorów, lecz większość oświad-
czyła się przeciw wszelkiej akcji i odpowiedzi”47.  
 
Trudno zweryfikować informację ks. K. Kantaka, moŜna mieć jednak pew-

ne wątpliwości co do jej wiarygodności. Oto bowiem 14 lipca 1941 r. gen. Je-
rzy Wołkowicki wręczył komendantowi obozu griazowieckiego, starszemu  
komisarzowi batalionowemu Nikołajowi Chodasowi, pismo do Stalina, będące 
odpowiedzią jeńców obozu w Griazowcu na przemówienie przywódcy ZSRS  
z 3 lipca 1941 r. oraz wspomniany wyŜej apel akademii, w którym zwracano 
się z prośbą o zwolnienie i odesłanie na tereny, znajdujące się we władaniu 
brytyjskim, „[...] aby walczyć przeciw wspólnemu wrogowi tam, gdzie znajduje 
się nasz Rząd i nasza Armia i gdzie nasza obecność będzie szczególnie przy-
datna naszym sojusznikom”48. 

Kolejna sowiecka inicjatywa – jak dowiadujemy się ze wspomnień Profeso-
ra – zmierzała do skłonienia jeńców, by wstępowali do polskiej armii, która 
miała powstać „pod auspicjami mającego być utworzonym komitetu polskie-
go”49. Faktycznie, przez krótki czas po inwazji niemieckiej Związek Sowiecki 
zamierzał prowadzić politykę polską bez nawiązywania stosunków dyploma-
tycznych z Rządem RP na emigracji, a na podstawie utworzonego na swoim 
terytorium i pod swoją kontrolą Polskiego Komitetu Narodowego, przy któ-
rym miały powstać siły zbrojne złoŜone z polskich jeńców wojennych50. Pomi-
mo presji jeńcy nie ulegli, odrzucili takŜe Ŝądanie wstępowania do Armii 
Czerwonej. Reakcją władz obozowych było obcięcie racji Ŝywnościowych o po-
łowę, co wywołało głód. Dopiero podpisanie układu Sikorski–Majski przerwa-
ło akcję władz sowieckich wobec jeńców, którzy zaczęli być traktowani jako 
sojusznicy. 
—————————— 

47 X. K. Kan t a k, Wybuch wojny w Griazowcu, „Wiadomości” 1950, nr 52/53 (247/248) .  
48 Cyt. za: N. L i e b i e d i e w a, Katyń: priestuplienije protiw cziełowiecziestwa, Moskwa 19-

94, s. 287. 
49 AIPMS, sygn. KOL. 38/19, W. Komarnicki, Wśród dwóch światów, k. 43. 
50 S. Ka l b a r c z y k, Agresja, zbrodnie, zniewolenie. Związek Sowiecki wobec Polski w la-

tach II wojny światowej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 8–9, s. 39. 
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51 Ibidem, k. 44. 
52 Generałowie Jerzy Przeździecki i Jerzy Wołkowicki zostali uwolnieni 17 VIII 1941 r. 
53  Układ Sikorski–Majski. Wybór dokumentów. Wybrał, opracował i wstępem poprzedził 

E. Duraczyński, Warszawa 1990, s. 21. 
54 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Prof. Stanisława Kota, sygn. 

94, k. 11. 

—————————— 

19 sierpnia 1941 r. prof. W. Komarnicki został poinformowany, Ŝe wycho-
dzi na wolność. Wspominał potem: 

 
„Dnia tego po upalnym dniu do godz. 11-ej w nocy spacerowałem po łące 

obozowej z [por. – S.K.] Walerianem Charkiewiczem, który mówił mi, Ŝe  
w niedługim czasie odjadę do Londynu, by wziąć udział w pracach Rządu. 
Snuliśmy plany na najbliŜszą i dalszą przyszłość. Koło godz. 1-ej z głębo-
kiego snu budzi mnie zapalenie zapałki u nóg moich. Widzę pyzatą twarz 
podoficera NKWD, który pyta: Wy – Komarnicki? Imia i itczestwo? God 
roŜdienia? Sobirajties z wieszczami, oswoboŜdajeties sowsiem. Dodał, Ŝe 
auto („maszyna”) czeka i mam 10 minut na spakowanie rzeczy”51.  
 
Profesor poŜegnał się z kolegami, m.in. Józefem Czapskim, którego uwaŜał 

za miłego człowieka o wysokiej kulturze (zabrał ze sobą swój portret, naryso-
wany przez artystę w Griazowcu), i udał się do komendanta obozu, który  
poinformował go, Ŝe zostaje zwolniony na polecenie Moskwy jako pierwszy je-
niec po generałach52. Komarnicki był zadowolony, z tego, co zaszło. Rano au-
tem komendanta obozu został odwieziony na stację kolejową i w towarzystwie 
dwóch funkcjonariuszy NKWD odesłany do Moskwy. Szybkie zwolnienie  
W. Komarnicki zawdzięczał swemu zbliŜeniu się do środowiska gen. Włady-
sława Sikorskiego w końcu lat trzydziestych XX w. Dzięki temu w czasie per-
traktacji o układ z Sowietami w lipcu 1941 r. postrzegany był jako człowiek,  
z którym rząd gen. W. Sikorskiego i sam premier zamierzali podjąć współpra-
cę. Tak więc w czasie posiedzenia Rady Ministrów 25 lipca 1941 r. gen. W. Si-
korski poinformował swoich kolegów z gabinetu o spotkaniu z powracającym 
do Moskwy ambasadorem Wielkiej Brytanii w ZSRS, Staffordem Crippsem, 
któremu wręczył spisy Polaków znajdujących się na terenie Związku Sowiec-
kiego, do których polski rząd ma pełne zaufanie (mieli być oni wykorzystani 
do podjęcia działalności po podpisaniu układu). Wiadomo, Ŝe na listach tych 
znalazł się takŜe prof. W. Komarnicki53. Na jednej z takich list, sporządzonej 
przez ministra Stanisława Kota, noszącej nagłówek: „Szczególnie polecone 
osoby”, figuruje zapis: „[…] prof. Wacław Komarnicki, byłby tu [tj. w Londy-
nie – S.K.] potrzebny”54. 

Po przybyciu do Moskwy W. Komarnicki został zawieziony na Łubiankę 
(co dało mu asumpt do przypuszczeń, Ŝe zwolnienie jest mistyfikacją i w isto-
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cie chodzi o zabranie do więzienia), gdzie został przyjęty przez mjr. bezpie-
czeństwa państwowego Gieorgija śukowa, zastępcę szefa 1 oddziału 2 Zarzą-
du Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego (Narodnyj Komissa-
riat Gosudarstwiennoj Biezopastnosti – NKGB) ZSRR. Interesował się on po-
glądem profesora na kwestię współpracy polsko-sowieckiej. Został on przez 
W. Komarnickiego określony następująco: Polska i Rosja, mimo odrębnych 
ideologii będą współpracować politycznie i wojskowo w celu wspólnej walki  
z Niemcami55. Na tym blisko dwuletnia jeniecka epopeja prof. W. Komarnic-
kiego dobiegła końca. Jej reperkusje miały jednak jeszcze trwać. 

Po ogłoszeniu przez Niemców komunikatu o odnalezieniu zwłok zamordo-
wanych oficerów polskich w Katyniu, 17 kwietnia 1943 r. zebrała się Rada 
Ministów, na której W. Komarnicki, wówczas minister sprawiedliwości w ga-
binecie gen. W. Sikorskiego: „[...] jako jeden z niewielu ocalałych b[yłych] jeń-
ców Kozielska, zdaje sprawę ze wszystkich wiadomych mu okoliczności wy-
wiezienia pod pozorem wymiany z Niemcami straconych później oficerów. Ko-
mendantem Kozielska był kombrig NKWD Zarubin”56. Dziesięć dni potem od-
było się kolejne posiedzenie Rady Ministrów, w czasie którego gen. Sikorski 
złoŜył relację ze swej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii – Anthony Edenem. Kiedy Eden wysunął domniemanie, Ŝe polskich 
jeńców wymordowali Niemcy, polski premier zaprzeczył, stwierdzając, Ŝe rewe-
lacje niemieckie są prawdziwe i uzasadnił swoją opinię w następujący sposób:  

„Mamy zeznania potwierdzające wersję niemiecką od tych, którzy się 
uratowali. A jednym z nich jest obecny minister sprawiedliwości por[ucznik] 
rez[erwy] Komarnicki. Zeznania te stwierdzają ponad wszelką wątpliwość, 
Ŝe bolszewicy wymordowali tych oficerów w kwietniu, maju i na początku 
czerwca 1940 roku”57.  

W późniejszym okresie, kiedy działała powołana w 1951 r. przez Izbę Re-
prezentantów Kongresu USA  komisja do zbadania okoliczności popełnienia 
zbrodni katyńskiej, przywoływany protokół przesłuchania W. Komarnickiego 
z 21 maja 1943 r. w Londynie przez 9 Sąd Polowy Naczelnego Dowództwa 
Polskich Sił Zbrojnych został włączony do materiałów komisji jako jeden z do-
wodów58. 
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Udział w wyjaśnianiu prawdy o Zbrodni Katyńskiej nie wyczerpywał  
aktywności profesora po przyjeździe do stolicy Wielkiej Brytanii. Jego wstą-
pienie do rządu gen. W. Sikorskiego we wspomnianym wyŜej charakterze  
(21 stycznia 1942 r.) odbyło się w dość dramatycznych okolicznościach. Oto  
W. Komarnicki, róŜniąc się zdecydowanie w swoich poglądach na politykę 
wschodnią polskiego premiera od Prezesa Stronnictwa Narodowego, Tade-
usza Bieleckiego, któremu zarzucał teŜ dyktatorski styl kierowania Stronnic-
twem, objął stanowisko ministra bez wiedzy i zgody Zarządu Głównego SN, 
za co został z partii usunięty59. Jako minister sprawiedliwości – stanowisko to 
piastował równieŜ w rządzie Stanisława Mikołajczyka – główny wysiłek skie-
rował na projektowanie reformy ustrojowej państwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem reformy sądownictwa. Dymisja rządu S. Mikołajczyka ozna-
czała kres politycznej kariery W. Komarnickiego: w nowo powołanym gabine-
cie pod prezesurą Tomasza Arciszewskiego z oczywistych względów nie było 
dla niego miejsca. Ostatnim, a przy tym głośnym akcentem politycznego za-
angaŜowania profesora, był wysłany 10 marca 1945 r. do siedziby brytyjskich 
premierów przy Downing Street 10 w Londynie „List otwarty do Winstona 
Churchilla”, stanowiący protest przeciwko oddaniu Rosji połowy terytorium 
polski z Wilnem i Lwowem. W późniejszym okresie Komarnicki poświęcił się 
wyłącznie pracy naukowej, ucząc na Polskim Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Oksfordzie oraz w Szkole Nauk Politycznych w Londynie i publikując kolej-
ne prace, takie jak: „Prawo konstytucyjne” (Londyn 1950) i „Konstytucja  
3 maja 1791 r. na tle porównawczym” (Londyn 1951). Zmarł 19 marca 1954 r. 
w Londynie. 

Wojenne losy prof. W. Komarnickiego stanowią przyczynek do złoŜonych 
dziejów inteligencji polskiej w latach II wojny światowej. Ludzie ci, stanowią-
cy wykształconą elitę narodu, byli traktowani jako zagroŜenie przez zaborcze 
potęgi, okupujące nasz kraj i często mordowani z zimną krwią, jak absolutna 
większość kolegów profesora z obozu w Kozielsku. Czasami, dzięki zrządzeniu 
losu, wychodzili obronną ręką z sytuacji, w której – zdawałoby się – nie było 
wyjścia. Taki właśnie był przypadek prof. W. Komarnickiego, który dalsze, 
cudem zachowane Ŝycie, poświęcił słuŜbie Polsce i nauce.  
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PROFESSOR WACŁAW KOMARNICKI  
IN THE SOVIET CAPTIVITY 1939–1941 

(Summary) 

Wacław Komarnicki, professor of law at Stefan Batory Univeristy in Vilnius and  
a well-known politician of the national-democratic orientation, was taken prisoner by 
the Soviets in Tarnopol on 18 September 1939. He spent the first period of the captiv-
ity (until November 1939) at the POW camps based in Ukraine. Then, as an officer of 
reserve of the Polish Army, he was transferred to Kozielsk, where there were over 4 
thousand Polish officers gathered altogether. It was there that he gave lectures in his 
field of study, analyzing – among others – totalitarian systems, including – in particu-
lar – the state system of the Third Reich. By observing the actions undertaken by the 
Soviet political police towards the POWs detained at Kozielsk, Professor Komarnicki 
arrived at the right conclusion that the latter were subject to being politically ‘worked 
out’. Fortunately, the Professor himself avoided the fate of the majority of the POWs 
detained at this camp, who – in the Spring of 1940 – were shot down in Katyń. He 
was excluded from the execution since his transfer into the hands of the German 
authorities had been applied for by the German Embassy in the Soviet Union 
(without the knowledge or participation on the part of the Professor himself). It is not 
known who was responsible personally for the intervention of the German side, yet 
Professor Komarnicki was eventually sent to Griazowiec near Vologda, where other 
saved POWs were concentrated and where he remained until 30 July 1941 – the day 
of signing the Polish-Soviet Alliance Treaty against Germany. 

He regained his freedom on 19 August 1941 and the next month he left for London 
having been called by the Government of the Republic of Poland in exile. 

 
 

PROFESSOR WACŁAW KOMARNICKI  
IN SOWJETISCHER GEFANGENSCHAFT 1939–1941 

(Zusammenfassung) 

Wacław Komarnicki, Juraprofessor von der Stefan-Batory-Universität in Wilna 
und bekannter polnischer Politiker aus dem national-demokratischen Lager, ist in die 
sowjetische Gefangenschaft am 18. September 1939 in Tarnopol geraten. 

Die erste Phase seiner Gefangenschaft (bis November 1939) verbrachte er in 
Kriegsgefangenenlagern in der Ukraine. Danach, als Reserveoffizier der polnischen 
Streitkräfte, wurde er nach Kozielsk verlegt, wo insgesamt mehr als 4000 polnische 
Offiziere festgehalten wurden. Dort hielt er Vorträge aus seinem Fachgebiet und ana-
lysierte darin u.a. die totalitären Systeme, darunter das System des Dritten Reiches. 
Er beobachtete den Umgang der sowjetischen politischen Polizei mit den Gefangenen 
und kam zu dem richtigen Schluss, dass sie politischen Erkennungsmaßnahmen un-
terzogen wurden.  

Wacław Komarnicki ist das Schicksal der meisten Gefangenen dieses Lagers, die 
im Frühjahr 1940 in Katyń exekutiert wurden, erspart geblieben, denn ohne sein 
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Wissen forderten die deutschen Behörden seine Überstellung an die deutsche Bot-
schaft in Moskau. Es ist unbekannt, wer persönlich hinter dem Eingreifen der deut-
schen Stellen stand.  

Komarnicki ist daraufhin in das Lager Griazowiec bei Wologda verlegt worden, wo 
auch andere gerettete polnische Gefangene konzentriert wurden. Dort erfuhr er von 
der Unterzeichnung des polnisch-sowjetischen Vertrages vom 30 Juli 1941, der sich 
gegen Deutschland richtete. Er wurde am 19. August 1941 entlassen und folgte einen 
Monat später dem Ruf der polnischen Exilregierung nach London. 
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w niewoli niemieckiej (1944–1945) 

 
 
Historia II wojny światowej ukazuje wiele interesujących postaci kobiet – 

Ŝołnierzy, przede wszystkim z uwagi na ich znaczący i wszechstronny udział 
w działaniach wojennych. Pełniły one słuŜbę w szeregach Wojska Polskiego 
oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Szeroką działalność prowa-
dziły w konspiracji i ruchu oporu. Odegrały bardzo waŜną rolę w słuŜbie łącz-
ności konspiracyjnej Komendy Głównej Armii Krajowej, a takŜe w prowadze-
niu działań dywersyjnych i sabotaŜowych. Ich uczestnictwo w Powstaniu 
Warszawskim pozostaje waŜną, chociaŜ często niedocenianą kartą historii1. 
Większość Polek, biorących udział w konspiracji i działaniach zbrojnych, ce-
chował patriotyzm, poświęcenie, wola przetrwania w ekstremalnych warun-
kach i waleczność, w której dorównywały męŜczyznom. Przykładem takiej 
właśnie kobiety jest harcmistrz, porucznik Armii Krajowej, powstaniec war-
szawski i jeniec wojenny – por. Maria Irena Mileska. To postać, której warto 
poświęcić uwagę, ze względu na jej ciekawą i barwną biografię. Do waŜnych 
etapów jej Ŝycia naleŜał pobyt w niewoli niemieckiej. 

Urodziła się 17 listopada 1908 r. w Krakowie. Po ukończeniu Państwowe-
go Gimnazjum śeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie zdała w 1927 r. 
maturę i w latach 1927–1932 studiowała geografię na Wydziale Filozoficznym 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: UJ). W tym czasie rozpoczęła takŜe  
pracę jako nauczycielka w Szkole Powszechnej nr XXI im. św. Stanisława na 
Ludwinowie. Następnie ukończyła roczne studium pedagogiczne i w latach  
1932–33 odbyła praktykę szkolną w Państwowym Gimnazjum śeńskim  
w Krakowie. W 1930 r. zorganizowała wspólnie z W. Midowiczem Oddział 
Akademicki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie. Później zo-
stała prezesem tego oddziału, a do 1933 r. pełniła funkcję członka Zarządu 
Głównego tej organizacji. W latach 1933–1938 pracowała jako nauczycielka  
w Prywatnym Gimnazjum i Liceum św. Scholastyki w Staniątkach koło Kra-
kowa. W tej pracy realizowała się nie tylko jako nauczycielka, lecz równieŜ 
doskonała organizatorka, instruktorka harcerska i kierowniczka chóru. Brała 
takŜe czynny udział w pracach Koła Geografów UJ, ogniska Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego oraz w ruchu turystycznym. W maju 1936 r. uzyskała 
uprawnienia zawodowe nauczyciela szkół średnich2. Na jej formację intelek-
tualną i społeczną duŜy wpływ miała działalność w harcerstwie, do którego 
wstąpiła w 1920 r. W okresie studiów podjęła pracę instruktorską. Później  
była druŜynową, a następnie kolejno podharcmistrzynią (od 1930 r.) i harc- 
mistrzynią (od 1934 r.). W latach 1934–1935 pełniła funkcję komendantki 
Chorągwi Harcerek w Krakowie oraz równocześnie referentki zuchów w Ko-
mendzie tej Chorągwi. Działalność w harcerstwie starała się łączyć z pracą 
edukacyjną. W 1938 r. została zatrudniona w Prywatnym Gimnazjum i Li-
ceum śeńskim im. E. Zawidzkiej Zrzeszenia Rodzicielskiego w Dąbrowie Gór-
niczej, kierując tam druŜyną harcerską. Po tym, jak jej mąŜ Witold rozpoczął 
w czerwcu 1939 r. pracę w Ministerstwie Komunikacji przeniosła się do War-
szawy. 

Kiedy wybuchła II wojna światowa podjęła słuŜbę w Pogotowiu Harcerek, 
kierując placówką sanitarną na Mokotowie. Następnie została zatrudniona  
w referacie SłuŜby Łączności Komendy Pogotowia. Podczas okupacji organizo-
wała równieŜ tajne komplety w Gimnazjum im. J. Popielewskiej i J. Roszkow-
skiej oraz w Liceum Handlowym im. J. Statkowskiej. Przez swoich uczniów 
zapamiętana została jako pedagog perfekcyjny, wymagający, ale sprawiedli-
wy3. Zatrudniono ją takŜe w Opiece Kolejowej, której dokumenty umoŜliwiały 
względnie swobodne poruszanie się po kraju, co wykorzystywała w swej dzia-
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łalności kurierskiej i organizacji Pogotowia Harcerek. Do czerwca 1944 r. bra-
ła czynny udział w tajnym nauczaniu na kompletach z zakresu gimnazjum  
i liceum. W 1943 r. z przeszkolonymi zespołami łączności została odkomende-
rowana do Wojskowej SłuŜby Kobiet (dalej: WSK) na stanowisko zastępczyni 
referentki WSK Okręgu Warszawskiego AK i szefa łączności. Bezpośrednio 
przed wybuchem Powstania Warszawskiego otrzymała przydział słuŜbowy do 
Szefa Łączności Komórki Okręgu V, kpt. Kazimierza Larysa, ps. „Adwokat”, 
jako referentka łączności. Do jej zadań podczas walk naleŜała organizacja 
pracy patroli łączności na odcinku Jasna-PKO-Śródmieście. Obsługiwała tak-
Ŝe centralę telefoniczną w gmachu PKO i współdziałała w nawiązaniu łączno-
ści między składnicami meldunkowymi Komendy Okręgu „K-1”, „K-2” i „S”. 
Za swoje zasługi we wrześniu 1944 r. otrzymała nominację na stopień porucz-
nika i została odznaczona KrzyŜem Walecznych i Srebrnym KrzyŜem Zasługi 
z Mieczami4. 

Po kapitulacji Powstania Warszawskiego 2 października 1944 r. wraz  
z grupą 3 tys. kobiet por. M. I. Mileska trafiła do niewoli niemieckiej. Jeszcze 
przed pójściem do obozu jenieckiego, zgodnie z rozkazem mjr Janiny Karaś  
z 2 października 1944 r. dotyczącym zatajenia stopni oficerskich i rozkazem 
szefa Wojskowej SłuŜby Kobiet Komendy Głównej AK mjr Marii Wittek  
z 3 października 1944 r., wydanym na odprawie referentek, została wyznaczo-
na na komendantkę w stalagu5. 

Po dwóch dniach spędzonych w obozie przejściowym w OŜarowie wraz z in-
nymi kobietami 7 października 1944 r. przewieziono ją do Stalagu XI B Fal-
lingbostel. Trafiło tu razem z nią łącznie 373 Polek6. Transportowanie do obo-
zu odbywało się w trudnych warunkach w wagonach towarowych, brakowało 
wody i Ŝywności. Kobiety podróŜowały w ścisku (po 50–60 osób w wagonie).  
Z czynnościami fizjologicznymi radziły sobie wycinając otwory w podłogach 
wagonów. Podczas transportu do obozu miały miejsce dwa postoje. Podczas 
pierwszego zezwolono na krótkotrwałe wyjście z wagonów, a w czasie drugie-
go odbyła się dezynfekcja. Po dotarciu do obozu kobiety zostały poddane re- 
wizji, podczas której pozabierano im prawie wszystkie rzeczy, które udało  
im się wynieść z powstańczej Warszawy. Następnie odbyła się rejestracja.  
Por. M. I. Mileska otrzymała numer jeniecki 141743. Oprócz rewizji i reje-
stracji w Stalagu XI B Fallingbostel kobiety zostały dodatkowo sfotografowa-
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107, s. 6; sygn. 72, s. 2. 
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ne z drewnianą tabliczką, na której widniał numer jeniecki7. Przyjazd do obo-
zu Polek był duŜym wydarzeniem dla innych jeńców w nim przebywających 
od 1939 r. Zostały entuzjastycznie przywitane, szczególnie przez polskich  
Ŝołnierzy, a takŜe przez jeńców innych narodowości: Francuzów, Włochów, 
Rosjan. Dość wyraźnie wyraŜali oni swoje zainteresowanie pojawieniem się 
Polek w obozie. Kiedy wchodziły na teren stalagu słychać było za drutami 
okrzyki: Vive la Pologne!, Vive la Varsovie! Kobiety, chcąc zaprezentować 
swoją dziarską postawę weszły na teren obozu w szyku wojskowym śpiewając 
pieśni Ŝołnierskie8.  

Pierwszym podstawowym zadaniem, jakie miała do wykonania por. M. I. Mi-
leska, komendantka stalagu, zgodnie z rozkazem szefa WSK, było zorganizo-
wanie Ŝeńskiej społeczności jenieckiej w sposób wojskowy. Na początku do- 
konała ona podziału kobiet na kompanie odpowiadające składowi baraków.  
W kompaniach wydzieliła plutony i druŜyny. Wyznaczyła równieŜ swoją za-
stępczynie, którą została kpt. Halina Jabłońska-Ter Oganjan i komendantki 
kompanii, tj. kpt. Janinę Kiewlicz i por. Janinę Skrzyńską. Do jej najwaŜniej-
szych obowiązków jako komendantki, naleŜały kontakty z władzami niemiec-
kimi, wszelkie interwencje w obronie jeńców, dbanie o dyscyplinę i ogólny  
poziom Ŝycia w obozie. Interweniując u władz niemieckich domagała się po-
lepszenia warunków bytowych, które w większości obozów, gdzie trafiły ko-
biety – powstańcy warszawscy były bardzo złe. Polki zostały umieszczone  
w drewnianych barakach, gdzie spały na dwupiętrowych pryczach. Stan bara-
ków budził wiele zastrzeŜeń – nieszczelne ściany i dachy, brak szyb w oknach, 
dziury w podłogach, brak elektryczności czy połamane deski. Sale, w których 
mieszkały kobiety wyposaŜone były w piec Ŝeliwny oraz w stół z ławkami 
bądź zydlami. W Stalagu XI B Fallingbostel kobiety wymusiły na niemieckich 
władzach obozowych, aby brudne i zapluskwione baraki zostały wyszorowane 
i odkaŜone, a słoma z sienników spalona. Ponadto Polki musiały radzić sobie 
z trudnymi warunkami sanitarnymi i higienicznymi, tj. niewystarczającą ilo-
ścią wody, utrudnionym dostępem do sanitariatów, występowaniem insektów. 
W wielu obozach wszy i pluskwy były prawdziwą plagą, a takŜe szczury, któ-
rych obecność wzbudzała wśród wielu kobiet strach i obrzydzenie. Jeńcom 
brakowało równieŜ środków czystości, odzieŜy i obuwia9. 
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10 AŚO, M. Mileska, Obóz jeniecki kobiet–Ŝołnierzy, nr inw. 80 B. 
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chera do Heinricha Himmlera, w których zwracał się o pozwolenie na przydzielenie do pracy  
w Braunschweigu 500 polskich oficerów i 2 tys. kobiet z Powstania Warszawskiego, przeby- 
wających w Stalagu XI B Fallingbostel (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Główna 
Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Berlin Dokument Center, dok.  
486–499; Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. 3: Archiwalia, wybór  
i oprac. J. Kazimierski, D. Skowider, R. Śreniawa-Szypowski, Warszawa 1994, s. 462–463, 
dok. 246 i s. 499–500, dok. 270; H. Obenaus, Kriegsgefangene der polnischer Heimatarmee  
nach dem Warschauer Aufstand von 1944: Der Kampf um den Rechtsstatus. W: Der Warschauer 
Aufstand 1. August – 2. Oktober 1944. Ursachen–Verlauf–Folgen, Warszawa – Hannover 1996, 
s. 100). 

12 F. Bańkowska, Kobiety–Ŝołnierze powstania…., s. 27. 
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Jak wspominała por. M. I. Mileska, spotkania z niemieckim władzami  
w Stalagu XI B Fallingbostel przebiegały w dość przyjaznej atmosferze. Pod-
czas nich niemiecki pułkownik zapewniał, iŜ władze chciałyby stworzyć moŜli-
wie najlepsze warunki, ale nie były przygotowane na przyjazd kobiet. Ponad-
to zaskoczony był młodym wiekiem Ŝołnierzy biorących udział w Powstaniu 
Warszawskim. Komendantkę bardzo często wypytywano o szczegóły prowa-
dzenia walk w stolicy. Udzielając odpowiedzi starała się przekazać tylko 
mniej istotne informacje10. PowaŜnym problemem, z którym musiała się zmie-
rzyć, była kwestia zatrudnienia Polek w gospodarce III Rzeszy. Od pierw-
szych tygodni pobytu w niewoli niemieckie władze obozowe nakłaniały kobie-
ty do wyjazdu do pracy. Zazwyczaj zachęcano je obietnicą wyŜszych norm 
Ŝywnościowych oraz większą swobodą osobistą. Polki wiedziały, Ŝe wyraŜenie 
takiej zgody było równoznaczne ze zrzeczeniem się statusu jenieckiego i przej-
ściem na status robotnika cywilnego. A to z kolei oznaczało, Ŝe przestałyby je 
chronić przepisy konwencji genewskiej. Wiadomo równieŜ, Ŝe w Stalagu XI B 
Fallingbostel czyniono starania u naczelnych władz wojskowych Wehrmachtu 
o uzyskanie zezwoleń na kierowanie Polek do pracy11. 

Dla komendantki obozu por. M. I. Mileskiej od pierwszych dni w niewoli 
bardzo waŜne było prowadzenie działań mających na celu ustalenie we-
wnętrznego porządku. Temu miał słuŜyć m.in. harmonogram dnia, który 
przedstawiał się następująco: 6–7.30 – pobudka, 7.00 – apel, gimnastyka, 
8.00 – śniadanie, 9.00–10.00 – musztra, pogadanka, 10.00–12.00 – obiad, 
16.00–17.00 – apel, pogadanka, modlitwa, 19.00 – kolacja, 21.00 – cisza noc-
na. Nie mniej waŜny był wprowadzony regulamin słuŜby wewnętrznej. Apele, 
prace porządkowe w barakach i na terenie wokół niego to najwaŜniejsze czyn-
ności, jakie wykonywały kobiety. Pełniły równieŜ słuŜbę sanitarną i w kwa-
termistrzostwie, co polegało przede wszystkim na podziale Ŝywności12.  

Od samego początku niewoli por. M. I. Mileska szukała sposobów na od-
wrócenie uwagi kobiet od ponurej, obozowej rzeczywistości. Chcąc zagospoda-
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rować czas wolny jeńców, przezwycięŜyć zniechęcenie i tzw. chorobę drutów 
podjęła działalność oświatowo-kulturalną, która, jak się później okazało, była 
bardzo waŜną sferą Ŝycia jenieckiego. Zainicjowane przez komendantkę prace 
edukacyjne zostały kontynuowane przez nauczycielki, które trafiły do Stala- 
gu XI B Fallingbostel i rozpoczęły nauczanie w zakresie szkoły średniej. Poja-
wiły się róŜne formy działalności kulturalnej, m.in. udało im się zorganizować 
wieczory z powstańczymi piosenkami, w których uczestniczyli jeńcy z wrze-
śnia 1939 r. Dzięki por. M. I. Mileskiej został utworzony chór. 

Pobyt kobiet w Stalagu XI B Fallingbostel trwał do 1 listopada 1944 r., 
kiedy to zostały przeniesione do Stalagu XI B/Z Bergen-Belsen. Po zmianie 
obozu polska komenda pozostała w niezmienionym składzie z komendantką 
por. M. I. Mileską na czele. Dodatkowo wybrano męŜa zaufania – Janinę Kie-
wlicz. W Stalagu XI B/Z Bergen-Belsen kobiety znalazły się w znacznie gor-
szych warunkach bytowych. Były teŜ o wiele gorzej traktowane przez niemiec-
kie władze obozowe. UciąŜliwe, długotrwałe apele, bicie kobiet, częste rewizje, 
nakłanianie do zrzeczenia się statutu jenieckiego, to szykany, jakie spotkały 
Polki w tym miejscu13. Dodatkowo, kiedy kobiety nie wyraziły zgody na do-
browolną pracę, niemieckie władze obozowe postanowiły zmusić je do wyjazdu 
z obozu. 9 listopada 1944 r. 80 kobiet skierowano do Hanoweru14, a 2 grudnia 
1944 r. 40 osób do miejscowości Schladen15. Pierwsza z tych grup juŜ w trak-
cie transportu została poinformowana, Ŝe jadą do pracy jako osoby cywilne. 
Od początku pobytu w Hanowerze kobiety rozpoczęły działania mające na ce-
lu odzyskanie statusu jeńca wojennego. Ich argumentem było konsekwentne 
powoływanie się na postanowienia konwencji genewskiej i akt kapitulacyjny 
Powstania Warszawskiego. W odpowiedzi na to niemieckie władze obozowe 
doręczyły im dokument zwolnienia grupy z obozu jako robotnic cywilnych. Po-
lki stanowczo odmawiały przyjęcia legitymacji pracy i złoŜenia jakiegokolwiek 
podpisu. Mimo to skierowano je do bardzo cięŜkich prac, na początku przy za-
kopywaniu leja po bombie, a później przy naprawianiu jezdni. Zdecydowany 
sprzeciw kobiet odniósł skutek. Najpierw skierowano je do znacznie lŜejszych 
prac, m.in. przy wyładunku ziemniaków, piasku i Ŝwiru z wagonów towaro-
wych. Następnie po kilkakrotnych interwencjach u niemieckich władz, w któ-
rych uczestniczyła takŜe por. M. I. Mileska, ponownie zostały uznane za jeń-
ców wojennych. W rezultacie tego 11 grudnia 1944 r. powróciły do Stalagu XI 
B/Z Bergen-Belsen. Po powrocie do obozu u niektórych kobiet pracujących  
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w Hanowerze pojawiły się przypuszczenia i wątpliwości, czy polska komenda 
nie wiedziała wcześniej o zamiarze pozbawienia ich statusu jenieckiego i wy-
słania do pracy jako robotnic cywilnych. Wątpliwości te, jednak zostały szyb-
ko wyjaśnione16. Dzięki por. M. I. Mileskiej do Stalagu XI B/Z Bergen-Belsen 
powróciły nie tylko kobiety pracujące w Hanowerze, ale takŜe grupa 40 kobiet 
wywiezionych do pracy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Schladen. 
Wydano im rozkaz zdjęcia odznak wojskowych. Rozkazu tego nie wykonały. 
Wówczas zaczęto im na siłę zrywać wszystkie odznaczenia. Ponadto, aby pod-
kreślić, Ŝe nie są juŜ jeńcami nakazano im przyszyć znak „P”. Cała grupa ka-
tegorycznie odmówiła wykonania tego polecenia. W odpowiedzi na protest 
Niemcy wyprowadzili 10 kobiet z obozu i przekazali je gestapo17. Ich dalsze 
losy były tragiczne. Po przesłuchaniu trafiły ostatecznie do KZ Salzgitter-Bad 
(filia obozu koncentracyjnego Neuengamme), dostarczającego siły roboczej dla 
Hermann-Göring-Werken. Tam zmuszono je do cięŜkiej pracy przy załadunku 
rozbitych przez nie wcześniej kilofami rud kamieni. Władze niemieckie prze-
kazały im treść dokumentu, z którego wynikało, Ŝe nie znajdują się one  
w obozie karnym, ale są tu za „nieprzestrzeganie praw narodu niemieckiego”. 
Wskutek skutecznej interwencji polskiej komendy Stalagu XI B/Z Bergen-
Belsen zostały one po trzech tygodniach z powrotem odesłane do Schladen,  
a stamtąd 20 grudnia 1944 r. odwieziono je do obozu w Bergen-Belsen18.          
    Kolejnym etapem jenieckiej niewoli por. M. I. Mileskiej i innych kobiet 
przebywających w Stalagu XI B/Z Bergen-Belsen pod koniec grudnia 1944 r. 
był Stalag VI C Oberlangen, który okazał się miejscem koncentracji większo-
ści Polek wziętych do niewoli niemieckiej. Ogółem do momentu wyzwolenia 
przebywało tam 1721 uczestniczek Powstania Warszawskiego19. Por. M. I. Mi-
leska jako komendantka i mąŜ zaufania w Stalagu VI C Oberlangen miała po-
wierzone do wykonania powaŜne zadanie kierowania bardzo specyficzną gru-
pą. śeńska jeniecka społeczność Stalagu VI C Oberlangen charakteryzowała 
się duŜą róŜnorodnością, m.in. z uwagi na róŜnice wieku, pochodzenia społecz-
nego i w poziomie wykształcenia. Taka sytuacja nie sprzyjała dyscyplinie  
w obozie i stanowiła podłoŜe międzyludzkich konfliktów. Przeciwdziałać temu 
miało wprowadzenie od początku przez komendantkę zasad wojskowych.  
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I z całą pewnością moŜna stwierdzić, Ŝe właśnie ten fakt sprawił, iŜ w obozie 
panował porządek. Por. M. I. Mileska wspominała:  

 
„Organizacyjnie «cementowanie» obozu na miarę Ŝycia jednostki woj-

skowej w garnizonie wymagało harmonijnego działania, podobnego do za-
zębiających się trybów w maszynie, wzajemnego poczucia odpowiedzialno-
ści. Dobrego przykładu oczekiwała Komenda od komendantek kompani  
i przewaŜnie nie było zawodu. Komenda nie miała Ŝadnych tajemnic – ani 
dobrych, ani złych. Cały obóz był natychmiast informowany o zabiegach  
i decyzjach, o protestach w przypadku naduŜycia władzy przez niemiecką 
komendę obozu; był takŜe informowany o kaŜdym pozytywnym załatwie-
niu piekącej bolączki”20.  
 
TuŜ po przyjeździe do Stalagu VI C Oberlangen komendantka zarządziła 

wybory swojej zastępczyni, adiutantki, tłumaczki i sekretarza. Wyniki wybo-
rów były następujące: Jadwiga Niemira została zastępczynią komendantki, 
kpt. Halina Jabłońska adiutantką, Barbara Kiełb – tłumaczką, a ElŜbieta 
Zboińska – sekretarzem. Por. M. I. Mileską wraz z adiutantką i tłumaczką 
niemieckie władze obozowe ulokowały w oddzielnym baraku, oddzielonym 
drutami z jednej strony od niemieckich baraków, a z drugiej od pozostałych 
baraków zamieszkałych przez Polki21. Dodatkowo w Stalagu VI C Oberlangen 
jako organ doradczy komendy obozu została powołana Rada Instruktorska,  
w skład której weszła znajdująca się w obozie grupa dziewcząt z zatajonymi 
stopniami oficerskimi. Do zadań tejŜe rady naleŜało utrzymanie cech formacji 
wojskowej poprzez odpowiednie struktury organizacyjne, szkolenia, dyscypli-
nę, a takŜe otoczenie opieką najmłodszych koleŜanek. WaŜnym zadaniem ra-
dy była organizacja w obozie działalności kulturalno-oświatowej, gdyŜ zda-
niem por. M. I. Mileskiej pomagało to podtrzymać współtowarzyszki niewoli 
na duchu22. Por. M. I. Mileska wspominała: 

 
„Choroba drutów, groźna dla wszystkich kobiet, opanowała bardzo mało 

dziewcząt i to tylko te, które nie umiały lub nie chciały korzystać ze zorga-
nizowanych form pracy, albo same teŜ niczego nie wymyśliły pławiąc się  
w rozpaczy, podlegając apatii w stosunku do wszystkiego, co mogło być le-
karstwem na «rdzę». Tylko takie widziała autorka opowieści z Ŝycia obozu 
pod tytułem «Rdza». Rdza na drutach obozowych, rdza w sercach, rdza na 
oczach. Tymczasem dusza obozu nie była rdzawa. Obóz tętnił Ŝyciem. Poza 
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godziną ciszy po obiedzie ramy dnia były dostatecznie wypełnione róŜno-
rodnymi zajęciami, zgodnie z opracowanym programem. Nastrój twórczej 
radości z moŜliwości i nadziei wytrwania po dochodzących echach ofensy-
wy z zachodu stopniowo ogarniał prawie wszystkie kobiety, z wyjątkiem 
urodzonych malkontentek i bojaźliwych duchów chodzących stale w na-
stroju pełnym tragedii, chorego Ŝołądka czy wątroby. Ale i te w większości 
ulegały zdrowej psychozie i zapałowi do poŜytecznych zajęć”23. 
 
Do organizowania działalności oświatowo-kulturalnej w Stalagu VI C Ober-

langen została powołana specjalna grupa, w skład której weszły: kpt. Halina 
Jabłońska-Ter-Oganjan, por. Alicja Kadler, por. Janina Skrzyńska, por. Zofia 
Trenker, kpt. Janina Tuwan i por. Cecylia Jordan-Rozwadowska. Ta ostatnia 
zainicjowała funkcjonowanie w obozie tzw. Ministerstwa Oświaty24. Celem 
rozpoznania struktury społecznej osadzonych w obozie kobiet, na polecenie 
por. M. I. Mileskiej, opracowano załoŜenia programowe, formy i metody pra-
cy. Materiały zbierano w poszczególnych kompaniach. Pełne zestawienie zo-
stało opracowane dopiero po wyzwoleniu obozu. Ale ze szczątkowych danych 
korzystano jeszcze w niewoli. WaŜne znaczenie miało takŜe ustalenie struktu-
ry zawodowej i poziomu wykształcenia. Na podstawie badań stwierdzono, iŜ 
najwięcej dziewcząt posiadało wykształcenie średnie. Według posiadanych in-
formacji 633 osób miało ukończoną szkołę średnią, a 561 rozpoczętą. 141 ko-
biet posiadało juŜ wykształcenie wyŜsze, a 273 były w trakcie studiów. Więk-
szość jeńców Stalagu VI C Oberlangen miała wykształcenie średnie bądź wyŜ-
sze. Tylko 100 z nich swoją edukację zakończyło na poziomie szkoły podstawo-
wej. Wystąpiło teŜ zjawisko analfabetyzmu, które dotyczyło kilku kobiet25. 
Analiza struktury zawodowej przeprowadzona z inicjatywy por. M. I. Mile-
skiej ukazała róŜnorodność grupy kobiet. Najwięcej wśród nich było pracowni-
ków administracji państwowej, nie mniej liczną grupę stanowiły pracownice 
słuŜby zdrowia i oświaty. W niewoli przebywały równieŜ przedstawicielki róŜ-
nych artystycznych zawodów26. Były równieŜ kobiety nie wykonujące Ŝadnego 
zawodu. Do najbardziej poszukiwanych zawodów w Stalagu VI C Oberlangen 
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naleŜały nauczycielki. Okazało się, Ŝe w obozie znalazło się 40 nauczycielek 
szkół średnich i podstawowych oraz siedem nauczycielek szkół wyŜszych27. 

Analiza wykształcenia i struktury zawodowej w obozie pozwoliła m.in.  
w przybliŜeniu nakreślić kierunki prowadzenia edukacji w niewoli. Na tej 
podstawie por. M. I. Mileska i Rada Instruktorska wyznaczyła następujące 
zadania: 1) zlikwidowanie analfabetyzmu rzeczywistego i wtórnego, 2) prowa-
dzenie nauczania w zakresie szkoły średniej i przygotowanie do egzaminu 
dojrzałości, 3) zorganizowanie wykładów dla studentek wyŜszych uczelni  
z dziedzin, których specjalistki znajdowały się w obozie, 4) zmobilizowanie ko-
biet pedagogów i naukowców, aby zachować u Ŝołnierzy – jeńców stan umysło-
wy na poziomie sprzed okresu niewoli28. Ponadto w Radzie Instruktorskiej 
oprócz grupy odpowiedzialnej za organizację oświaty i kultury powołano spe-
cjalną grupę, która miała zająć się prowadzeniem szkolenia wojskowego. Od-
powiedzialne za to były: kpt. Janina Dymecka, kpt. Janina Kiewlicz, kpt. Ja-
nina Płoska i por. Janina Skoszkiewicz. Kadra do prowadzenia tego typu 
szkoleń była dość liczna. W obozie aŜ 77% kobiet miało specjalistyczne wy-
szkolenie wojskowe w zakresie słuŜb pomocniczych, 47% posiadało kwalifika-
cje w zakresie słuŜby sanitarnej, 46% słuŜby łączności, 3% wartowniczej i 4% 
kwatermistrzowskiej. Przeszkolenie wojskowe Polki zdobyły w ramach Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet, Przysposobienia do Obrony Kraju, bądź Woj-
skowej SłuŜby Kobiet29. W obozie wykłady trwały od 1 do 1,5 godz. Odbywały 
się we wszystkich kompaniach, takŜe w szpitalu. Udział w szkoleniach wy-
muszany był przez komendantki poszczególnych baraków30. Ogólnowojskowy 
kurs obejmował 40–70 godzin – stopień niŜszy, stopień wyŜszy – 80–120 
godz., kursy zaś specjalistyczne trwały od 40 do 100 godz.31. W sumie w ciągu 
trzech i pół miesiąca Polki zdołały zorganizować następujące kursy: nauki 
słuŜby ruchu (z indywidualnymi próbami praktyki), organizacji armii, prowa-
dzenia musztry dla komendantek i innych funkcyjnych, administracji wojsko-
wej, instruktaŜowo-świetlicowy, sanitarny dla patroli. W zakresie słuŜby war-
towniczej przeszkolenie odbywało się w konspiracji, pod pozorem ćwiczeń  
z obrony przeciwlotniczej, na które niemieckie władze wyraziły zgodę ze 
względu na nasilające się naloty alianckie. W ostatnich tygodniach niewoli 
ćwiczenia z musztry prowadzone były jawnie32. Bardzo popularny wśród  
kobiet był kurs łączności, który obejmował słuŜbę gońca i telefonistki. Intere-

MAŁGORZATA KLASICKA 



115 

33 H. Wa l t e r, H. Nowak, op. cit., s. 526–527. 
34 C. Jordan-Rozwadowska, Dziennik z niewoli, „Więź” 1982, nr 4/5, s. 53–55. 
35 SłuŜba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 7: Sylwetki kobiet–Ŝołnierzy, pod red. 

Krystyny Kabzińskiej, Toruń 2006, s. 146; K. Kabzińska, Płoska Janina Maria. W: Sylwetki 
kobiet–Ŝołnierze (II), pod red. Krystyny Kabzińskiej, Toruń 2006, s. 337. 

36 K. Kab z i ń ska, Płoska Janina..., s. 337. 
37 M. I. M i l e s k a, Rzecz o stalagu... W: Dziewczęta ze stalagu..., s. 183. 
38 Ibidem, s. 183–184. 
39 Ibidem, s. 184. 
40 ACMJW, RiW, Powstańcy warszawscy, sygn. 46, s. 4. 
41 ACMJW, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 6 – M. I. Mileska, PołoŜenie Stalagu VI C 

Oberlangen, nauka, kultura, Ŝycie religijne, s. 3; sygn. 46, s. 5; H. J ab ł o ń s ka - T e r, op. cit., 
s. 660. 

—————————— 

sujące kształcenie instruktorek łączności, telefonistek prowadziła Halina 
Walter, która podczas zajęć wykorzystywała własnoręcznie zrobiony w obozie 
model aparatu telefonicznego33. 

Jedną z form działalności oświatowej kobiet w Stalagu VI C Oberlangen 
były odczyty, prelekcje, pogadanki i wykłady. Prowadzono je w ramach  
„Wszechnicy Obozowej”. Miały zróŜnicowaną tematykę, dotyczyły m.in. języka 
polskiego, kultury, gramatyki, fonetyki, historii sztuki (prelegentka: por. Ce-
cylia Jordan-Rozwadowska34), literatury polskiej, historii Polski oraz psycho-
logii. W późniejszym czasie tematy wykładów były łączone w cykle. Najwięcej 
zostało przeprowadzonych z zakresu historii powszechnej i Polski (prele-
gentki: kpt. Janina Kiewlicz i kpt. Halina Jabłońska35), historii staroŜytnej 
(prelegentka: Helena Karbowska) i średniowiecznej, fizyki, astronomii, litera-
tury polskiej (prelegentka: kpt. J. Płoska36), muzyki oraz sztuki. Z kolei Zofia 
Wasiutyńska prowadziła wykłady z zakresu filologii klasycznej i muzyki, na-
tomiast z historii filozofii por. Alicja Kadler37. Odczytom, wykładom, prelek-
cjom i pogadankom chętnie przysłuchiwały się najmłodsze uczestniczki po-
wstania. Działo się tak nawet wtedy, kiedy ich temat wybiegał znacznie poza 
ich zainteresowania i poziom posiadanej wiedzy38. Z powodu braku ksiąŜek  
i podręczników przygotowanie wykładu było szczególne trudne. Najczęściej 
materiał do wystąpień prelegentki odtwarzały z pamięci. Popularnością cie-
szyły się teŜ spotkania dyskusyjne na róŜne tematy historyczne, polityczne  
i społeczno-kulturalne. U komendantki obozu odbywały się spotkania history-
ków39. Harcerki, które utworzyły w obozie zastęp „Krąg Wędrowniczek”40, na 
swoich zbiórkach podejmowały dyskusje na następujące tematy: „Jak wyobra-
Ŝam sobie swoją przyszłą pracę dla społeczeństwa?; „Idea braterstwa a patrio-
tyzm”; „Etapy w moim Ŝyciu harcerskim – przeszłe, obecne i w przyszłości”,  
„Reformy szkolnictwa w Polsce po wojnie (projekty)”; „Socjalizm”41. Ten typ 
działalności por. M. I. Mileska jako harcmistrzyni szczególnie doceniała  
i chętnie angaŜowała się w ich prace.  
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Sprawując funkcję komendantki w Stalagu VI C Oberlangen cały czas  
por. M. I. Mileska prowadziła dokumentacje obozową, która po wyzwoleniu 
stanowiła bardzo ciekawe źródło informacji o niewoli uczestniczek Powstania 
Warszawskiego. To m.in. dzięki jej notatkom w ksiąŜce raportów zawierają-
cym stany liczbowe jeńców moŜemy odtworzyć przybywające do obozu trans-
porty oraz rozlokowanie poszczególnych grup w barakach. Oprócz tego intere-
sującym źródłem informacji o Ŝyciu w obozie jest prowadzona przez komen-
dantkę, przychodząca, wychodząca jak i wewnątrzobozowa korespondencja. 
Ta prowadzona z niemieckimi władzami obozowymi dotyczyła przede wszyst-
kim uwag i skarg odnośnie do warunków bytowych. Korespondencja wy- 
syłana do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa (dalej: MKCK)  
w Genewie to prośby o paczki z artykułami higienicznymi, mundurami, mate-
riałami potrzebnymi do szpitala obozowego (narzędzia stomatologiczne i chi-
rurgiczne, lekarstwa, materiały opatrunkowe, termometry, środki do dezyn-
fekcji). Ponadto por. M. I. Mileska zwracała się w niej z prośbą o przesłanie 
do biblioteki obozowej ksiąŜek, w tym podręczników i słowników, materiałów 
do pisania, a takŜe o przydział materiałów opałowych, kocy, desek do napra-
wy łóŜek, misek do mycia, sienników, czyli wszystkich najpotrzebniejszego 
rzeczy, których brakowało w obozie. Oprócz tego prosiła o pomoc w poszuki-
waniu rodzin kobiet. Komendantka prowadziła równieŜ częstą koresponden-
cję z polskimi męŜami zaufania innych stalagów: X B Sandbostel, XI B Fal-
lingbostel, IV B Mühlberg, VI C Bathorn oraz Polskiego Szpitala Wojskowego 
w Zeithain. W większości listy te, których łącznie wysłano ok. 30 równieŜ do-
tyczyły paczek z MKCK i zapytań odnośnie do poszukiwań rodzin. Porucznik 
M. I. Mileska wspominała nagłówki tych listów, będące przykładem pewnej 
niezręczności w zwracaniu się po raz pierwszy do kobiecego męŜa zaufania. 
Dokumenty początkowo adresowane były np. do „Polskiej Starszej Obozu 
Pań” czy do „Starszej Obozu Polskich Jeńców Wojennych Pań”. Ostatecznie 
zaczęto ją tytułować „MąŜ Zaufania Jeńców Wojennych Kobiet” lub „Komen-
dantka Obozu Jeńców Wojennych Kobiet”42.  

Bardzo waŜną częścią Ŝycia jenieckiego Polek w Stalagu VI Oberlangen  
była praca. Jej organizacją zajmowała się por. M. I. Mileska. Kobiety były zo-
bowiązane do wykonywania czynności porządkowych na terenie obozu. Obsłu-
giwały kuchnię, obieralnię warzyw, pralnię, łaźnię, szpital, szwalnię i ma- 
gazyn. Ponadto pracowały przy przywoŜeniu torfu, zbieraniu opału w lasach, 
odśnieŜaniu torów kolejowych, wyładowywaniu brukwi z wagonów na dworcu 
kolejowym, bądź wywoziły nieczystości z latryn. Wykonywały te prace w róŜ-
nych grupach, które wyznaczano kaŜdego dnia. W przypadku narzucania 
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przez niemieckie władze obozowe nieodpowiadających komendantce warun-
ków pracy w obozie potrafiła ona skutecznie przekonywać o słuszności swoich 
działań. Por. M. I. Mileska stwierdziła, Ŝe „mimo negatywnego stosunku 
Niemców do kobiet-jeńców, polska organizacja pracy znalazła uznanie w ich 
oczach”43. Jej kontakty z niemieckimi władzami obozowymi nie ograniczały 
się do spraw słuŜbowych. Spotkania dotyczyły róŜnych innych kwestii, najczę-
ściej chodziło o polepszenie warunków bytowych i protestów w sprawie trak-
towania kobiet. Wypytywano ją często o stosunek do ZSRR. Podczas jednej  
z takich rozmów kategorycznie oświadczyła: „Ŝołnierz nie prowadzi dyskusji 
politycznych, Ŝołnierz słucha rozkazów”44. 

Niewola por. M. I. Mileskiej i innych Polek osadzonych w Stalagu VI C 
Oberlangen zakończyła się 12 kwietnia 1945 r., kiedy to obóz wyzwolili Ŝoł-
nierze 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Dzień 
ten naleŜał do najszczęśliwszych, zarówno dla kobiet, jak i ich wyzwolicieli.  
W pamięci kobiet utkwił uroczysty apel w dniu wyzwolenia, podczas którego 
komendantka obozu por. M. I. Mileska złoŜyła dowódcy 2. Pułku Pancernego 
1. Dywizji Pancernej ppłk. Stanisławowi Koszutskiemu, raport o stanie liczeb-
nym oswobodzonych jeńców. Następnego dnia obóz wizytował gen. St. Ma-
czek, który zapoznał się z ogólną sytuacją kobiet. Nad wyzwolonym stalagiem 
wywieszono uszyte w niewoli polskie flagi państwowe i zaczął rozbrzmiewać 
hymn narodowy45. Rozpoczęto równieŜ zaopatrywać obóz w najpotrzebniejsze 
rzeczy: Ŝywność, leki, środki opatrunkowe. 1. Dywizja Pancerna dostarczyła 
umundurowanie i wyposaŜenie. Komendę obozu powierzono por. M. I. Mile-
skiej, która 15 kwietnia 1945 r. wydała rozkaz dotyczący jego organizacji. Mi-
mo zmiany sytuacji komendantka postanowiła kierować Ŝeńską społecznością 
Ŝołnierską na podobnych zasadach jak w niewoli46. Do współpracy z komendą 
obozu wyznaczony został dodatkowo przez dowódcę 1. Dywizji Pancernej ofi-
cer łącznikowy rtm. Stanisław Zagórski. Zadanie komendantki nie było pro-
ste. UmoŜliwienie kobietom opuszczania obozu, jak równieŜ moŜliwość wstę-
pu innych Ŝołnierzy powodowały, Ŝe pojawiły się róŜne problemy. Dość często 
zdarzało się nieprzestrzeganie godzin powrotu kobiet z przepustek, za co  
karane były aresztem. Z powodu wypadków samochodów i motocykli prowa-
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dzonych przez Ŝołnierzy 1. Dywizji  Pancernej z udziałem kobiet został wpro-
wadzony specjalny rozkaz normujący wyjazdy poza obóz47.  

W kilka tygodni po wyzwoleniu zapadła decyzja o przeniesieniu kobiet  
z Oberlangen na teren byłego obozu koncentracyjnego w Niederlangen. Powo-
dem przeniesienia była chęć polepszenia warunków bytowych. Zgodnie z za-
rządzeniem władz brytyjskich, obóz otrzymał nazwę: Polisch Women Camp 

Niederlangen near Lathen, Camp V. Por. M. I. Mileska w porozumieniu ze 
zwierzchnimi władzami alianckim kierowała nadal obozem na zasadach woj-
skowych, ściśle przestrzegając dyscypliny wojskowej. Bardzo waŜna była dla 
niej kontynuacja rozpoczętej w niewoli edukacji. Świadczy o tym fakt, iŜ tuŜ 
po wyzwoleniu zwróciła się z prośbą do Ministra Oświaty Rządu RP w Londy-
nie o jak najszybsze udzielenie pomocy w kontynuowaniu edukacji kobiet  
w szkołach za granicą. Ponadto w Niederlangen zaczęto prowadzić kompanie 
szkolne, które zorganizowały nauczanie na poziomie gimnazjalnym i liceal-
nym. Szkolenie zawodowe objęło kursy m.in.: ogrodnictwa, mleczarstwa, kra-
wiectwa, hodowli drobiu, kosmetyczne czy kursy nauki jazdy. Kontynuowano 

Porucznik M. I. Mileska w Niederlangen (ACMJW, Fototeka, sygn. 5090) 
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równieŜ naukę języków obcych. Od lipca 1945 r. w obozie rozpoczęła swą dzia-
łalność Oświatowa Komisja Weryfikacyjna pod przewodnictwem por. Zofii 
Trenkner, której zadaniem – w związku z brakiem świadectw szkolnych – by-
ło wydawanie zaświadczeń o poziomie ukończonej nauki. Szczególnie potrzeb-
ne było to w obliczu przewidywanej moŜliwości skierowania części matu- 
rzystek i studentek na studia m.in. do Belgii lub Francji. Kiedy pojawiła się 
okazja wyjazdu na studia wyŜsze do Belgii zgłosiło się 120 kandydatek. Zobo-
wiązane one były zdać egzamin według kryteriów ustalonych w Centrum 
WyŜszych Studiów Polskich w Belgii48.  

Te, które nie ukończyły gimnazjum i liceum mogły uzupełnić wykształce-
nie w ośrodkach na terenie Polskiego Ośrodka Wojskowego w Murnau, gdzie 
zostały przewiezione z Niederlangen na przełomie sierpnia i września 1945 r.49  

RóŜne rodzaje i kierunki odkomenderowań kobiet z obozu w Niederlangen 
spowodowały, Ŝe ich stan liczebny uległ znacznemu zmniejszeniu. Grupa ko-
biet, która pozostała w obozie, została przeniesiona wraz z komendantką w li-
stopadzie 1945 r. do Ośrodka Wojskowego nr 102 w Hange. Tutaj przesyłano 
dane ewidencyjne ze wszystkich ośrodków, w których przebywały kobiety-Ŝoł-
nierze AK. Od 2 sierpnia 1946 r. Ośrodek Wojskowy nr 102 w Hange zaczął 
podlegać Inspektoratowi Kobiet – śołnierzy AK, którym kierowała mjr Wan-
da Gertz. Ośrodek funkcjonował do maja 1947 r., kiedy został ewakuowany do 
Wielkiej Brytanii50. Por. M. I. Mileska po likwidacji Ośrodka Wojskowego 102 
w Hange podjęła pracę w Biurze Historycznym 1. Dywizji Pancernej. W lipcu 
1947 r. postanowiła powrócić do kraju, gdzie została zatrudniona w Instytucie 
Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie po ukończeniu kursu 
planowania przestrzennego na Politechnice Warszawskiej kierowała w latach 
1948–1949 Departamentem Planów Regionalnych w Głównym Urzędzie Pla-
nowania Przestrzennego. W 1963 r. uzyskała stopień doktora geografii  
na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała teŜ społecznie w Towarzystwie 
Geograficznym, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK)  
i w Komisji Krajoznawczej Harcerstwa51.    

Bohaterka artykułu wywarła duŜy wpływ na powojenną działalność  
kobiet-powstańców warszawskich, przyczyniając się do dokumentowania  
i rozpowszechniania wiedzy o ich losach w niewoli niemieckiej. To dzięki jej 
staraniom zachowała się dokumentacja obozowa, która została w 1946 r. 
przekazana Ośrodkowi Wojskowemu nr 102 w Hange. Stamtąd przewieziono 
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52 Od 1989 r. Środowisko Oberlangen weszło w skład Światowego Związku śołnierzy Armii 
Krajowej – Okręg Warszawa. 

53 6 V 2009 r. Archiwum Środowiska Oberlangen zostało przekazane do Archiwum Akt No-
wych w Warszawie (http://www.aan.gov.pl) 

54 Materiały do historii krakowskiego harcerstwa Ŝeńskiego w latach 1911–1939, t. I, Kra-
ków 2003; t. II, Kraków 2004. 

55 H. S t r z e l e c k a, op. cit., s. 20–21.  
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ją do Anglii, a potem trafiła do kraju. Dokumentacja ta dała początek tworze-
niu archiwum. Do takiego zadania został w 1971 r. w Warszawie powołany 
Zespół Historyczny b. Jeńców Wojennych Stalagu VI C w Oberlangen, który 
przekształcił się w Środowisko Kobiet – śołnierzy Powstania Warszawskiego 
b. Jeńców Wojennych Obozu w Oberlangen52. Na przestrzeni wielu lat archi-
wum Środowiska Oberlangen, wzbogacane o inne ciekawe materiały (relacje, 
wspomnienia, pamiątki, korespondencję jeniecką, dzienniki i pamiętniki, fo-
tografie, ankiety), stało się bogatym źródłem informacji o losach kobiet-jeń-
ców podczas II wojny światowej53. Por. M. I. Mileska uczestniczyła bardzo ak-
tywnie w działalności Środowiska Oberlangen. Brała czynny udział w spotka-
niach, zjazdach, uroczystościach związanych z wyzwoleniem Stalagu VI C 
Oberlangen, sesjach popularnonaukowych poświęconych kobietom w niewoli 
niemieckiej. Była autorką wielu opracowań, materiałów i artykułów na temat 
losów jenieckich Polek. W jej powojennym Ŝyciu zawodowym oprócz prowa-
dzenia działalności upamiętniającej niewolę kobiet, waŜna była praca nau- 
kowa i dydaktyczna w zakresie geografii. Jest autorką m.in. Słownika geo- 
graficzno-krajoznawczego Polski, wydanego w 1983 r. Nigdy nie rozstała się  
z harcerstwem. W latach 1976–1981 kierowała społecznie zespołem, który 
zbierał materiały dotyczące działalności przedwojennego krakowskiego har-
cerstwa Ŝeńskiego. Jej praca została doceniona i ukazała się drukiem jako 
dwutomowa publikacja w 2003 i 2004 r.54, jednak dopiero po 15 latach od jej 
śmierci. Zmarła 19 września 1988 r. i została pochowana na cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.  

Po latach, juŜ po śmierci komendantki, towarzyszki niewoli wspominały ją 
jako osobę surową, wymagającą, wzbudzającą róŜne uczucia, od niechęci do 
miłości. Szacunek budziła jej patriotyczna postawa. Ceniono ją za talenty or-
ganizacyjne i przywódcze, mobilizację kobiet w niewoli, przede wszystkim  
w zakresie kształcenia. Kobiety zapamiętały równieŜ jej działania dla polep-
szenia warunków bytowych i protesty wobec złego traktowania przez władze 
niemieckie. W pamięci tych, którzy się z nią w obozie zetknęli, przetrwała ja-
ko komendantka trzymająca ostro dyscyplinę wojskową. Inni wspominali ją 
jako urokliwą, jasnowłosą kobietę, o pięknym głosie i urzekającym uśmiechu. 
Była osobą, o której nie sposób zapomnieć55.  
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LIEUTENANT MARIA IRENA MILESKA 
IN THE GERMAN CAPTIVITY (1944–1945) 

(Summary) 

After the capitulation of the Warsaw Uprising, which took place on 2 October 
1944, together with a group of about 3 thousand women, Lieutenant M. I. Mileska 
found herself in the German captivity. Still before entering the POW camp, she was 
appointed the Polish stalag commander. After two days spent at the transition camp 
in OŜarów, along with other women, she was transported to Stalag XI B Fallingbostel 
on 7 October 1944. Then, she was transferred to Stalag XI B/Z Bergen-Belsen, from 
where – in December 1944 – she was moved to Stalag VI C Oberlangen. She remained 
at the latter camp until the moment of its liberation in April 1945. In all of the above-
mentioned places she performed the function of a commander, being responsible – pri-
marily – for organizing the camps and contacts with the German authorities. Her 
greatest personal credit includes improvement of the living conditions, organization of 
educational-cultural activity, acquisition of external assistance and improvement of 
the treatment of women by the German military authorities. Lt. M.I. Mileska contin-
ued the organizational work in camps designed for women – former prisoners-of-war 
at Oberlangen, Niederlangen and Hange. 

Upon her coming back to Poland in1947, she carried out a wide documentation-
related activity, as well as worked towards popularising the knowledge about 
women – Warsaw insurgents in the German captivity, among others, as an active 
member of the Community of Oberlangen. Apart from that she devoted her life to  
a scientific career and didactic activity in the field of geography. She was also actively 
involved in the scouting movement. Lt. M.I. Mileska died on 19 September 1988. 

 

OBERLEUTNANT MARIA IRENA MILESKA  
IN DEUTSCHER GEFANGENSCHAFT (1944–1945) 

(Zusammenfassung) 

Nach der Kapitulation des Warschauer Aufstandes am 2. Oktober 1944 geriet 
Oberleutnant M. I. Mileska mit rund 3 000 anderer Frauen in deutsche Gefangen-
schaft. Noch vor ihrer Einlieferung ins Lager wurde sie zur polnischen Kommandan-
tin des Stalag bestellt. Nach einem zweitätigen Aufenthalt im Durchgangslager 
OŜarów wurde sie mit weiteren Frauen am 7. Oktober 1944 ins Stalag XI B Fallingbo-
stel verlegt. Ihre weiteren Stationen waren Stalag XI B/Z Bergen-Belsen und ab De-
zember 1944 Stalag VI C Oberlangen, wo sie bis zu ihrer Befreiung im April 1945 
blieb. An allen Stationen hatte sie die Funktion der Kommandantin inne und war als 
solche vor allem für Fragen der Organisation und Kontakte zu deutschen Stellen zu-
ständig. Zu ihren größten Verdiensten gehören die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der Mitgefangenen, Aktivitäten auf dem Gebiet Bildung und Kultur, ein ver-
besserter Umgang deutscher Behörden mit gefangenen Frauen. Sie organisierte auch 
Hilfsaktionen von außerhalb des Lagers. 
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Ihre organisatorischen Aktivitäten setzte sie danach in den Frauenlagern für frü-
here Kriegsgefangene in Oberlangen, Niederlangen und in Hange fort. Nach ihrer 
Rückkehr nach Polen 1947 war sie in Kreisen von Frauen aus dem Warschauer Auf-
stand, die in deutsche Gefangenschaft gerieten, u.a im Środowisko (Gruppe) Oberlan-
gen, tätig. Darüber hinaus arbeitete sie wissenschaftlich und didaktisch auf dem Ge-
biet Geographie und war im Pfadfinderverband aktiv. Sie starb am 19. September 
1988. 
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1 O Ojcu por. m.in.: Dziedzictwo Witolda Kuli, Warszawa 1990. Bibliografia Ojca została 
dołączona do: W. Ku l a, Rozdziałki, do druku podali N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, opraco-
wał oraz wstępem i przypisami opatrzył M. Kula, Warszawa 1996. 

2 G. Ma z u r, Biuro Informacji i Propagandy SZP - ZWZ - AK. 1939–1945, Warszawa 1987. 
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Marcin Kula 
 
 
 
 

Wspomnienia o wspomnieniach.  
Syn o pobycie Witolda Kuli w niewoli 

 
 
Ojciec był warszawiakiem. Tu urodził się w 1916 r., tu przeŜył prawie całe 

Ŝycie, tu zmarł w 1988 r., po długiej, wymęczającej chorobie. Tu studiował. 
Ukończył historię w Uniwersytecie Warszawskim (dalej: UW). W Wolnej 
Wszechnicy Polskiej uzyskał takŜe absolutorium z ekonomii. W przeddzień 
wojny zdąŜył jeszcze obronić doktorat z historii na UW. Mawiał, Ŝe był  
„ostatnim doktorem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego”, bowiem zaraz potem 
wybuchła wojna, a później nasz uniwersytet nie nosił juŜ tego imienia. Po 
wojnie Ojciec był jego profesorem. Jako historyk gospodarki pracował na Wy-
dziale Ekonomii Politycznej (obecnie: Nauk Ekonomicznych). W latach 1968–
1970 był Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej, 
a następnie jego Prezesem Honorowym. Opublikował liczne ksiąŜki. Po-
śmiertnie ukazało się kilka jego utworów, niepublikowanych za Ŝycia. Zagra-
niczne przekłady niektórych Jego prac są wciąŜ wydawane1. 

Podczas okupacji Ojciec uczestniczył w konspiracji. Pracował w Biurze In-
formacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (dalej: BiP KG AK)2, 
w redakcji centralnego pisma akowskiego – „Biuletynu Informacyjnego”. 
Uczestniczył takŜe w tajnym nauczaniu. Myślę, Ŝe decyzja o przyłączeniu się 
do podziemia była dlań oczywista. Tradycje niepodległościowe były silne w do-
mu; Jego ojciec, czyli mój dziadek, uczestniczył w polskiej organizacji wojsko-
wej i przeszedł przez Syberię. Wychowanie szkolne (zwłaszcza w gimnazjum 
im. Mikołaja Reja) oraz harcerskie było silnie propaństwowe. Po latach Oj-
ciec, skądinąd mocno krytyczny wobec wielu aspektów Ŝycia Polski międzywo-
jennej, mawiał, Ŝe jeden sukces ta formacja miała na pewno: takie wychowa-
nie młodzieŜy, Ŝe w godzinie próby stworzyła ona Szare Szeregi.  
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Dla Ojca było chyba po prostu oczywiste, Ŝe Polska trwa, AK zaś jest czę-
ścią jej sił zbrojnych. Mimo zaznaczonej orientacji prolewicowej, w wypadku 
Ojca inny wybór chyba nie wchodził w grę, nawet jeśli pominąć fakt, Ŝe Gwar-
dia Ludowa, czy Armia Ludowa, powstały stosunkowo późno. Z punktu widze-
nia Ojca „wszyscy”, czyli po prostu członkowie tego narodu i tego społeczeń-
stwa, potencjalnie przynaleŜeli do podziemia, którego siłą zbrojną była AK. 
Nawiązując do swej pracy w „Biuletynie” Ojciec mawiał, Ŝe jako autor miał 
ten jeden, jedyny raz w Ŝyciu poczucie, w momencie pojawienia się nowego 
numeru „Biuletynu”, Ŝe „wszyscy” go czytali. Wychodził na ulicę i od mnóstwa 
ludzi, z którymi się kontaktował, a którzy nie wiedzieli, rzecz jasna, co robił, 
słyszał pytania w rodzaju: „Czy widział Pan, co pisał «Biuletyn»?”. Wraz z ko-
legami Ojciec wiedział, Ŝe kolejny numer pisma musi wyjść z określoną datą 
niezaleŜnie od wszelkich trudności, bowiem inaczej „wszyscy” byliby przeraŜe-
ni, Ŝe nastąpiło nieszczęście (wpadka). Być moŜe sam Ojciec jednak nie wie-
dział, Ŝe „Biuletyn” był przygotowany takŜe na taką sytuację – miał dodatko-
we lokale, zapasowe drukarnie... Ojciec wspominał kiedyś, iŜ nawet naleŜąc 
do środowiska redakcji, nie zdawał sobie sprawy, jak mimo wszystko rozbite 
wchodziło ono w powstanie. Niemcom niestety udało się – czego dowiedział 
się ex post – zadać im potęŜne straty w przeddzień sierpnia 1944 r.  

Miał teŜ Ojciec silne poczucie związku z miejscem, w którym Ŝył oraz spo-
łecznością, która była Jego. Chyba nigdy nie myślał o emigracji. Gdy we wrze-
śniu 1939 r. padło wezwanie, aby męŜczyźni opuszczali Warszawę w kierunku 
na wschód, gdzie miała być tworzona linia obrony, doszedł tylko do odgałęzie-
nia szosy lubelskiej. Tam zobaczył wyjeŜdŜające z miasta samochody straŜy 
poŜarnej i doszedł do wniosku, Ŝe to juŜ nie jest Ŝadne planowe wycofywanie 
się, lecz ucieczka (skoro z miasta wyjeŜdŜa straŜ poŜarna...). Zawrócił i pod 
prąd strumienia ludzi, na dobre i na złe wrócił do miasta. Opowiadał mi  
o tym kiedyś, gdy przejeŜdŜaliśmy właśnie przez to skrzyŜowanie. Po paru la-
tach, jakie upłynęły od dylematu z 1939 r., stanął przed kolejnym podobnym: 
czy wracać z niewoli do kraju, czy pozostać na emigracji? Wrócił. 

Droga Ojca do AK a, zwłaszcza, do BiP była ułatwiona, gdyŜ skupiali się  
w tej komórce jego starsi koledzy-historycy. Było to niezwykłe i nietypowe 
środowisko. Wystarczy zresztą popatrzeć na dalsze losy tych, wówczas najczę-
ściej młodych ludzi, by zrozumieć kim, oni byli. Poszli później w róŜnych kie-
runkach, ale nazwiska wielu z nich pozostały w historii. Prawda, Ŝe w jakimś 
stopniu to zapewne udział w konspiracji dopełnił ich formacji.  

MoŜe właśnie niezwykłość i nieprzeciętność tego intelektualnego środowi-
ska sprowadziła nań straszny cios – i to nie z ręki okupanta. Był to cios w po-
staci zamordowania Jerzego Makowieckiego i Ludwika Widerszala oraz za-
pewne nieprzypadkowego aresztowania przez Niemców Marcelego Handels-
mana. Wspominając te wydarzenia, Ojciec nie mógł się uspokoić na myśl, Ŝe, 
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3 O tej dydaktyce w: Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891, opr. 
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—————————— 

jak wiele wskazuje, zrobili to inni ludzie z AK. Gdy dziś czytam usprawiedli-
wienia tego, jednego z najohydniejszych bratobójczych mordów, jako „czysz-
czenia” terenu z ludzi potencjalnie podatnych na działania komunistyczne, 
mam mieszane odczucia. Odnoszę wraŜenie, Ŝe ludzie, którzy tak piszą, nie 
zdają sobie sprawy, iŜ rozumują dokładnie w stylu Józefa Stalina, gdy ten 
czyścił teren nie tylko z wrogów, ale z osób, grup i narodów we własnym prze-
konaniu potencjalnie niebezpiecznych.  

Po owej zbrodni koledzy doradzili Ojcu zniknięcie na pewien czas z War-
szawy. Trafił do partyzantki do oddziałów Batalionów Chłopskich. Z ludźmi 
tej organizacji miał juŜ wcześniej kontakt, gdyŜ uczestniczyli w tajnym na-
uczaniu, przyjeŜdŜając do Warszawy3. Po latach Ojciec śmiał się (jeśli to wła-
ściwe słowo w tym kontekście!), Ŝe uprzedzeni kolejarze, którzy mieli go do-
wieźć do rejonu działań chłopskiej partyzantki, byli przeświadczeni, Ŝe trans-
portują kogoś bardzo waŜnego. PoniewaŜ krótko przedtem wysadzono tam to-
ry, więc wsadzili go na platformę pchaną przed lokomotywą pierwszego, prób-
nego pociągu. Ojcu nie udało się im wytłumaczyć, Ŝe gotów jest poczekać na 
mniej ryzykowną okazję.  

Myślę, Ŝe te kilka miesięcy w partyzantce dało Ojcu bardzo duŜo Ŝyciowych 
i zawodowych doświadczeń. KaŜdy historyk powtarza, Ŝe warunkiem trwania 
partyzantki jest wsparcie ze strony ludności. To wtedy Ojciec zobaczył jak 
chłopka, zdawałoby się zainteresowana wyłącznie własnym gospodarstwem, 
wyciąga ze skrytki karabin. Albo gdy wraz z innymi ukrywał się daleko, gdy 
Niemcy atakowali las, który na krótko przedtem opuścili, uprzedzeni przez 
miejscowych...  

Ojciec wrócił do Warszawy tuŜ przed wybuchem powstania. Podczas po-
wstania był przydzielony do jednej z radiostacji. Robił teŜ raporty z nasłu-
chów o sytuacji na frontach. Nie wiem, jakim cudem te raporty zachowały się. 
Są spisane na maszynie, bardzo porządnie, ale z wykorzystaniem kaŜdego 
skrawka papieru. Chyba nieprzypadkowo podczas powstania Ojciec nie praco-
wał juŜ w redakcji „Biuletynu Informacyjnego”. Powodem były – jak sam 
przypuszczał – róŜnice poglądów z Aleksandrem Kamińskim. Pobrzmiewały 
one w dedykacji, jaką Kamiński pomieścił na ofiarowanym Ojcu zaraz po woj-
nie egzemplarzu Kamieni na szaniec. W jego bibliotece zachowało się drugie 
wydanie tej ksiąŜki (publikowane w 1944 r. pod pseudonimem „Juliusz Górec-
ki”), z dedykacją Kamińskiego: 

 
„Drogi Panie Witoldzie! 
Byliśmy przez parę lat razem w SłuŜbie i w Wielkiej Grze. Osobowości 

nasze nie nakładały się na siebie jak koła koncentryczne – raczej byliśmy 
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4 W. Ku l a, Rozdziałki..., s. 151. 
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podobni do dwóch kół zachodzących na siebie, lecz o róŜnych centrach. Ale 
jednak zachodziliśmy na siebie i w jednej ekipie przeŜywaliśmy niepew-
ność i nadzieję, poczucie zwycięstwa i strach, blaski i nędzę, braterstwo  
i przeciwieństwa. 

Przyjmijcie najserdeczniejszy uścisk dłoni od oddanego Wam  
A. Kamińskiego-Góreckiego 

Łódź, 15 XII 1945” 
 
W jednym ze swoich tekstów z 1963 r. Ojciec zapisał, Ŝe „gorzko Ŝarł się  

z Kamykiem” o stosowanie pojęcia „Wielka Gra” w odniesieniu do ruchu opo-
ru4. Czy to rzeczywiście tylko to sformułowanie było przedmiotem zaistnia-
łych róŜnic poglądów? Dziś trudno dociec. Warto natomiast pamiętać, Ŝe na-
wet jeśli współtwórca Szarych Szeregów rzeczywiście przeniósł np. na swoją 
organizację koncepcję harcerskiej gry, to jej stosowanie miało granice. Wła-
śnie Ojciec opowiadał mi kiedyś z podziwem i uznaniem o scenie, której stał 
się mimowolnym świadkiem. Podczas powstania zaszedł do Kamińskiego do 
redakcji „Biuletynu”. Akurat wtedy jakiś autor przyniósł artykuł o bohater-
stwie małych powstańców. Ojciec trafił na scenę, gdy Kamiński tego autora  
„zrzucał ze schodów”, wołając przy tym: „Przyzwoity naród takie dzieci cho-
wałby w piwnicach, a nie wysyłał na śmierć!”5. Ojciec bardzo nie lubił war-
szawskiego pomnika Małego Powstańca i chyba właśnie przy nim mi tę scenę 
opowiedział. 

*  *  * 
Po powstaniu Ojciec wraz z kolegami trafił do oflagu. Po wojnie w jego roz-

mowach pojawiały się elementy wspomnień z tego okresu, które razem nie 
składają się jednak na wiele. Do niewoli wziął Biblię. Nie był człowiekiem 
wierzącym. Wychowano go jednak w tradycji Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego. W rodzinach protestanckich czyta się Biblię. Idąc do niewoli, Ojciec 
chciał mieć coś do czytania. Jak sam mówił, wybrał dzieło bogate w treść,  
w wydaniu małym objętościowo i takie, które Niemcy mogli przepuścić. Czy-
tał je rzeczywiście w obozie. Jeden z ustępów tekstu zainspirował go nawet po 
latach do studiów, które zaowocowały ksiąŜką o historii miar6. Zabrany do 
niewoli egzemplarz Biblii Ojciec przyniósł z powrotem do Polski. Mam go do 
dziś. Poprosiłem pastora z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który Ŝe-
gnał Ojca, by z niego przeczytał fragmenty Pisma podczas ostatniego poŜe-
gnania. 
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Idąc do niewoli Ojciec zostawił natomiast w Warszawie jedyną rzecz cen-
ną, jaką przenosił w bucie podczas powstania: złoty zegarek. Idąc w kolumnie 
jeńców, dał ten zegarek obcym ludziom stojącym wśród tych, którzy wylegli 
na trasę przemarszu, z prośbą, by oddali go rodzinie mieszkającej wówczas 
we Włochach pod Warszawą. Zegarek został nam dostarczony. Po wojnie od-
mierzał czas rodziny, która wyemigrowała, potem wrócił do Polski, a ostatecz-
nie został mi ukradziony zupełnie niedawno. 

Z drogi do oflagu Gross Born II D Ojciec zachował w pamięci Lamsdorf 
(Łambinowice). Zwłaszcza tamtejszy obóz dla jeńców radzieckich wspominał 
jako straszną wymieralnię. Grupa jeńców-powstańców musiała widać mieć ja-
kiś, choćby pośredni kontakt z Rosjanami. Zwłaszcza na tym tle wspominał 
natomiast dobrze (jeśli moŜna tak powiedzieć o wydarzeniach z niewoli...) 
przybycie do Gross Born, przede wszystkim zorganizowanie przyjęcia przez 
jeńców juŜ tam osadzonych. Bardzo szybko zorganizowali oni np. dwie tablice: 
jedną, na której nowo przybyli spisywali nazwiska ludzi, których znali z War-
szawy i o których losie mogli udzielić informacji, oraz drugą, na której starzy 
jeńcy spisali nazwiska ludzi, o których chcieli się pytać. Oczywiście wspomi-
nał Ojciec szybkie włączenie nowo przybyłych w społeczno-towarzyskie Ŝycie 
obozu (zaproszenia na odczyty itp.). Nie mam jednak wraŜenia, Ŝeby powstań-
cy dobrze zintegrowali się, a w kaŜdym razie Ŝeby Ojciec znalazł wspólny ję-
zyk z dawno osadzonymi. Nie szło w tym wypadku nawet o długość staŜu obo-
zowego, raczej o to, Ŝe świat zawodowych oficerów przedwojennych, często re-
krutujących się na dodatek ze środowisk ziemiańskich, był dla Ojca obcym 
światem. Gdy leŜał na górnej pryczy i słuchał ich rozmów o przedwojennym 
jedzeniu, to miał wraŜenie ech z zaświatów. Nawet jeśli sam był tym biednym 
wśród ludzi bogatych przed wojną, to niektórych czynności nie potrafił wyko-
nać, bądź sprawiały mu one trudność. Do takich naleŜało np. przypadające 
kolejno na kaŜdego rozpalanie co rano w piecu. Szczęśliwie Ojciec wtedy nie 
palił tytoniu i wykupywał się przydziałowymi papierosami z tego obowiązku.  

Niektóre obyczaje obozowiczów były Ojcu obce, jak np. zwyczaj salutowa-
nia sobie nawzajem do południa (a obecnemu wśród jeńców generałowi saluto-
wano przez cały dzień). Po latach Ojciec mawiał, Ŝe nigdy w Ŝyciu stopień 
doktorski nie przydał mu się tak jak w niewoli, bowiem mógł go przeciwsta-
wić zawodowej tytulaturze oficerów. Był „panem doktorem” dla ludzi dum-
nych ze swoich stopni. Zdarzało się nawet Ojcu podśmiewać się z nich ex 
post – np. gdy opowiadał, jak to przy ewakuacji obozu usiłowali zabrać w dro-
gę nagromadzone „bogactwo”, a potem nie mogli go unieść. Proponowali za-
tem towarzyszom niedoli część za pomoc w niesieniu...  

Jednocześnie Ojciec był świadomy, Ŝe siedzenie kilka lat za drutami nie 
mogło nie wpłynąć na psychikę uwięzionych. Powiedział mi kiedyś, Ŝe piekło 
obozów koncentracyjnych przesłoniło nam straszne doświadczenie, jakim było 
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siedzenie przez kilka lat w zamknięciu, nawet bez szczególnego udręczenia. 
Ojciec rozumiał teŜ, Ŝe niektóre postawy więźniów miały na celu utrzymanie 
rutyny, budowanie czegoś na podobieństwo normalności, czy, górnolotnie mó-
wiąc, podtrzymanie człowieczeństwa. Z podziwem opowiadał np. o Aleksan-
drze Gieysztorze (choć to akurat był teŜ powstaniec, a nie stary więzień), Ŝe 
potrafił być elegancki nawet w obozowych łachach mundurowych.  

Tak, czy inaczej, nie przypominam sobie wśród znajomych Ojca znajomości 
ze starymi jeńcami, która utrzymałaby się po wojnie. Co najwyŜej moŜe tylko 
jedna taka zachowała się śladowo. Charakterystyczne jednak, Ŝe odwiedziny 
u tego człowieka, w których uczestniczyłem jako dziecko, zapamiętałem jako 
coś wyjątkowego. Z jednym współjeńcem Ojciec natomiast zetknął się i za-
przyjaźnił po wojnie z zupełnie innych powodów. Był nim nie kto inny jak 
Fernand Braudel. Obydwaj panowie dogadali się, Ŝe siedzieli w tym samym 
obozie, choć, rzecz jasna, nie znali się wtedy. Gdy się dogadali, to w następ-
nych latach czasem nawet wymieniali kartki w rocznicę wyzwolenia. Gdy 
wprowadzono w Polsce stan wojenny, Fernand Braudel natychmiast, w ponie-
działek 14 grudnia rano, wysłał do Ojca paczkę z produktami z grubsza taki-
mi, jakie rodziny wysyłały do oflagów.  

Jakby to nie brzmiało paradoksalnie, Ojciec nie wspominał obozu źle. Oj-
ciec, jak inni powstańcy, trafił tam jednak po paru latach okupacji, konspira-
cji, zupełnie banalnej walki o codzienne przetrwanie, takŜe po dwóch miesią-
cach powstania. Za drutami w pewnym sensie otoczył go spokój. Wszystko 
wskazywało, Ŝe wojna zbliŜa się do końca. Na to zaś, czy samemu dotrwa się 
do oswobodzenia, w obozie praktycznie nie miało się wpływu. W pewnym sen-
sie moŜna więc było odpoczywać w oczekiwaniu wyzwolenia. Nawet z jedze-
niem nie było tak źle dzięki paczkom, w tym takŜe dzięki amerykańskim 
paczkom Czerwonego KrzyŜa. Z tych paczek Ojciec nawet doniósł do domu 
dwie puszki Nescafé, będącej wówczas absolutną nowością. Przez lata, kiedy 
takiego produktu w Polsce nie było, zuŜywał po troszeczku jedną z tych pu-
szek. Drugiej natomiast nie zuŜył, bowiem kawa instant w końcu i w Polsce 
pojawiła się w sklepach, a z czasem Rodzice zaczęli zresztą jeździć zagranicę. 
Mam tę drugą puszkę do dziś. Trzymam ją jako pamiątkę, bowiem nie odwa-
Ŝę się przecieŜ jej spoŜyć po tylu latach, a zresztą nie ma takiej potrzeby.   

Ponowna faza aktywności przyszła, gdy jeńców ewakuowano w obliczu 
zbliŜającego się frontu, a potem gdy ich wyzwolono i niektórzy ruszyli do Pol-
ski. Te etapy swojej historii wojennej Ojciec sam opisał w kilku nieduŜych 
tekstach7. W rozmowach wzruszająco wspominał moment, gdy do kolejnego 

7 Zamieszczonych w: W. Ku l a, Rozdziałki... Por. takŜe: i d e m, Moja edukacja sentymen-
talna. W: i d e m, Wokół historii, Warszawa 1988, s. 450–462, oraz wydane pośmiertnie: i d em, 
Dziennik czasu okupacji, do druku podali N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, słowem wstępnym  
i przypisami opatrzył M. Kula, Warszawa 1994.  

—————————— 
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8 Podkreślenie w oryginale. „Kraju” z małej litery – mimo Ŝe podczas okupacji to słowo czę-
sto pisano z duŜej.  

9 W tym miejscu „ptaszek”, a na marginesie dopisek: „czas?”. Pod całym tekstem, po dacie 
5 IV 1945 r., dopisano poprzedzone „ptaszkiem” słowa, będące, być moŜe, odpowiedzią na owo 
pytanie o czas i, zapewne proponowane jako dodatek do tego zdania: „które uwzględniając nie-
wątpliwy szybki koniec wojny z Niemcami równać się będzie faktycznie”.   

—————————— 

obozu, gdzie ich przetrzymywano w trakcie ewakuacji, wjechały brytyjskie 
czołgi. Niestety zachował teŜ w pamięci jeszcze jedno negatywne wraŜenie  
o kolegach – przedwojennych oficerach. Oni śmiali się z Brytyjczyków – Ŝe ni-
by co to za armia, w której podkomendny rozmawia z dowódcą nie w postawie 
zasadniczej, lecz oparty o burtę czołgu... To, Ŝe ta armia – komentował Ojciec 
ex post – przeszła w boju od kanału La Manche do okolic Lubeki, gdzie obóz 
wyzwolono, nie robiło na nich widać wraŜenia!  

Ojciec nie wyszedł za druty od razu. Trudno mu było chyba uwierzyć, Ŝe 
wojna się skończyła. Po chwili wbiegł jednak z powrotem do obozu współje-
niec, który w jednym ręku niósł z radością kwiaty, a drugą prowadził małe 
dziecko. Ojciec patrzał na te dwa zjawiska niewyobraŜalne w obozie i, zdaje 
się, w końcu do niego dotarła nowa rzeczywistość.  

*  *  * 

Ojciec nie miał wątpliwości, Ŝe wróci do Polski, wbrew wielu jeńcom. Jak 
na początku wojny na szosie lubelskiej, tak i tym razem uznał, Ŝe jego miejsce 
jest w Warszawie. Wraz z kilkoma kolegami jeszcze przed wyzwoleniem wy-
dali manifest wzywający wszystkich do powrotu. W spuściźnie Ojca zachował 
się ten tekst, nie da się wykluczyć, Ŝe w wersji brulionowej. Słabym ołów-
kiem, na bardzo marnym papierze w linię, wyrwanym z zeszytu formatu 8º, 
zapisano słowa dziś prawie nieczytelne. Są wśród nich ślady poprawek styli-
stycznych w postaci zamazanych poprzednich wersji. Tylko dwie z pierwot-
nych wersji udało mi się odczytać. Nie wiem, czyją ręką był pisany ten doku-
ment; odnoszę wraŜenie, Ŝe charakterem pisma Aleksandra Gieysztora. Dopi-
ski na marginesach i pod tekstem zostały natomiast poczynione niewątpliwie 
ręką Ojca.  

 
„Deklaracja Komitetu powrotu do kraju8 

 

Koła demokratyczne obozu oficerskiego Sandbostel w obliczu zbliŜającego się końca niewoli 

stwierdzają stanowczą wolę powrotu do kraju9 i oświadczają co następuje: 

1. Obowiązkiem kaŜdego Polaka jest natychmiastowe wzięcie udziału w odbudowie społecznej, 

gospodarczej i kulturalnej kraju oraz w urządzaniu ziem powracających. 
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10 Słowa „inŜynierowie, nauczyciele” zostały dodane na marginesie w formie „inŜyn, naucz”. 
11 Słowa „wyrobienie obywatelskie” zostały dopisane na marginesie w formie „wyrob. oby-

wat.”. 
12 Słowa „zadecydować wspólnie z ruchem” nadpisane nad wykreślonymi słowami „czy za-

decydować przyłączyć się do”. 
13 Dalej wykreślone słowa: „obywatelskiego i właściwie rozumianej polskiej racji”. 
14 Ten punkt jest wyjątkowo źle czytelny, a miejscami w ogóle nieczytelny – jako napisany 

na najbardziej wytartym fragmencie złoŜonej kartki. 
15 W pierwszej wersji było to „44”. Potem ostatnia cyfra została przerobiona na z „4” na „5”. 

—————————— 

2. Pracownicy umysłowi, inŜyn[ierowie], naucz[yciele]10, zarówno ze względu na wyŜsze kwalifi-

kacje gospodarcze jak i na swe przodownictwo społeczne [i] wyrob[ienie] obywat[elskie]11, winni 

jak najszybciej znaleźć się przy kształtowaniu nowej rzeczywistości i swoją demokratyczną posta-

wą oraz rzetelną pracą zadecydować wspólnie z ruchem12 ludowym i robotniczym o obliczu kraju. 

3. Oficerowie uwalniani z obozów mają wyczekiwaną przez nich od dawna sposobność powrotu 

do czynnego Ŝycia społecznego, zawodowego i rodzinnego. Ze sposobności tej naleŜy bezwzględ-

nie skorzystać jako z nakazu13 właściwie rozumianej polskiej racji stanu. 

4. [Decyzja?] o powrocie do kraju i wejście do Ŝycia czynnego pozwoli na zajęcie [stanowiska?] 

dla wpływu w granicach uprawnień na sprawy polityczne państwa. Obecna sytuacja [...] najmniej-

szej mierze nie moŜe [usprawiedliwiać ?] powstrzymania się od pracy [...] postawy biernej lub wy-

czekującej14.  

5. Podejmując decyzję powrotu do kraju koła demokratyczne obozu oficerskiego Sandbostel 

oświadczają, Ŝe jest ona podjęta po dokładnej rozwadze i zgodnie z sumieniem obywatelskim 

swych członków. Nie mogą one przeto uznać Ŝadnych prób uniemoŜliwienia im wykonania powyŜ-

szej decyzji.   

6. Wykonanie tej decyzji, czas i sposób ustali Komitet powołany z pośród kolegów wyraŜają-

cych zgodę na powyŜszą deklarację i podejmujących decyzję zasadniczą zgodnie z jej zasadami. 

5 IV 45”15 

Gdy brama otworzyła się, dosłownie uciekli – jak mówił Ojciec – przed ko-
legami. Ruszyli w drogę: Ojciec, Aleksander Gieysztor i Jan Dobraczyński. 
Dostali od lokalnej komendantury alianckiej przepustkę na poruszanie się  
w promieniu 20 mil od Gadebusch, gdzie zostali wyzwoleni. Na blankiecie, 
który zachował się, napisano, Ŝe mogą to czynić „to check about Poles and Po-
lish PWs, to contact American and English authorities”. Dodano: „They are 
permitted to use a car” i opatrzono wszystko pieczęcią wielkości spodka z na-
pisem „U.S. Army. Military Government”. 

Poruszali się więc czym mogli – na jakimś odcinku, ale na krótkim, rzeczy-
wiście samochodem (nawet mercedesem!). Mapę z tego samochodu, która słu-
Ŝyła im w dalszej podróŜy, przechowuję do dziś. Byli coraz bardziej ogorzali. 
Ojciec mawiał, Ŝe od czasu tego marszu przez Niemcy zawsze juŜ miał jakby 
lekką opaleniznę. W jego wspomnieniach z drogi pojawiały się opisy piękna 

MARCIN KULA 



131 

16 O lewicowych intelektualistach zachodnioeuropejskich w tym kontekście por.: T. J ud t, 
Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008. T. Judt cytuje słowa Simone de Bouvo-
ir: „Naszą przyjaźń dla ZSRR cechował brak jakichkolwiek zastrzeŜeń: ofiary poniesione przez 
naród rosyjski dowiodły, Ŝe przywódcy uosabiali jego pragnienia”. 

—————————— 

przyrody. Zapytałem go kiedyś, jak teŜ udawało mu się ją podziwiać w takiej 
sytuacji. Odpowiedział, Ŝe do tego ma się głowę zawsze.  

Kilometr po kilometrze przybliŜali się do Polski. Desperacja ich ogarniała 
tylko w dni, gdy nie posunęli się ani trochę. W miarę zbliŜania się do granicy 
stref okupacyjnych napięcie jednak rosło. Pierwsze oddziały radzieckie zrobiły 
na Ojcu dobre wraŜenie. Dalsze – złe. Obserwował przemieszanie bohaterów  
i strasznych postaci, wspaniałej broni i karabinów na sznurkach. Jeszcze dłu-
go później wspominał kontrast oddziałów szturmowych i oddziałów, które  
„z byle czym”, pewno w ramach ćwiczeń, na niby „zdobywały” jakiś pagórek  
z okrzykiem „uraaaa!”.  

Czasem Ojciec wracał w myślach do Ŝołnierzy radzieckich, których wtedy 
widział. Mawiał, Ŝe przed wojną nieraz zastanawiał się, na ile zasadne było 
wszystko złe, co mówiono o systemie sowieckim. Wojna zdawała się być godzi-
ną prawdy (przecieŜ walczyli, przecieŜ zdobyli Niemcy, gdyby gnębiono ich, to 
by tak nie walczyli...)16. Ojciec konkludował: „Okazało się, Ŝe byli i gnębieni,  
i walczyli...”.   

Rosjanie przepuszczali grupkę Polaków. Robiła wraŜenie przepustka 
aliancka, której nikt nie rozumiał i tylko dlatego działała (przecieŜ idący byli 
juŜ znacznie dalej niŜ 20 mil od Gadebusch!). Spośród setek „regulirowszczi-
ków”, których mijali na skrzyŜowaniach, tylko jeden mało cenzuralnie powie-
dział, Ŝe nic z tego nie rozumie. Inni kiwali głowami.  

No i w końcu wędrowcy doszli do Polski w jej nowych granicach. Zobaczyli 
jakichś dziwnych ludzi, którzy dla niezrozumiałych powodów szli w przeciw-
nym kierunku – na zachód. Byli to szabrownicy, którzy oczywiście nie chcieli 
powiedzieć po co idą. Przekazali jednak informację, Ŝe jeŜdŜą juŜ pociągi. Oj-
ciec zapamiętał zaskoczenie, jakiemu uległ, gdy jakaś kobieta im mówiła, Ŝe  
z danej stacji pociąg odjedzie o danej godzinie... Trudno im było zrozumieć, Ŝe 
istnieje juŜ coś takiego jak rozkład jazdy. 

Tak wędrując, ostatecznie Ojciec dotarł do Włoch pod Warszawą, do rodzi-
ny, a więc takŜe do mnie. Jeszcze na ostatnim kilometrze te Włochy okazały 
się strasznie trudne do przemierzenia ze względu na stacjonowanie tam woj-
ska. Podobno stałem w kojcu, gdy Ojciec wszedł do mieszkania. Ojciec potem 
wielokrotnie powtarzał, Ŝe nauczyłem się chodzić pod jego nieobecność.   

*  *  * 
W ogóle Ojciec jednak mało opowiadał o swoich przeŜyciach wojennych. 

Czasem wspominał coś z uśmiechem, jak np. to, Ŝe gubernatorowi Frankowi 
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posyłali na Wawel egzemplarz kaŜdego kolejnego numeru „Biuletynu Infor-
macyjnego” jako sygnał „My istniejemy!” (i tak było pewne, Ŝe Niemcy wszyst-
kie numery jakoś zdobędą, więc moŜna było sobie pozwolić na taką kpinę). 
Nawet jednak o tym, Ŝe był ranny w powstaniu, dowiedziałem się chyba do-
piero wtedy, gdy w związku z fatalną chorobą Ojciec musiał zgłosić się na ko-
misję lekarską i podać wszystkie waŜniejsze fakty związane ze zdrowiem.  

Ojciec praktycznie nie spisał wspomnień z czasu wojny. Poświęcił im jedy-
nie kilka drobnych, wyŜej wspomnianych tekstów. Gdy w chorobie dał się  
w jego słowach słyszeć akcent Ŝalu, Ŝe ludzie nie pamiętają jego aktywności  
z czasów okupacji, nie mogłem powstrzymać się przed uwagą, Ŝe gdyby spisał 
choć parę stron wspomnień, to wszedłby do narodowego Panteonu (sic!). Zu-
pełnie nie miał Ojciec ducha kombatanckiego. Nawet gdy załatwienie Karty 
Kombatanckiej stało się waŜne w jego chorobie ze względu na uprawnienia  
i zniŜki niektórych opłat, załatwiałem ją dla niego bez wstąpienia przezeń do 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej: ZBoWiD), co okazało się 
moŜliwe, choć trudniejsze. To, Ŝe nie wstąpił do ZBoWiD-u, mogło wynikać 
oczywiście z marnej opinii tej organizacji u ludzi jego pokroju. Ciekawsze, Ŝe 
Ojciec w ogóle nie palił się do kontaktów kombatanckich. MoŜe w warunkach 
PRL-u nie sprzyjało temu rzadkie połączenie w jego wypadku rodowodu  
AK-owskiego i lewicowych poglądów? Nigdy wprawdzie nie wstąpił do Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), ale niewątpliwie naleŜał do  
lewicy. Nowy ustrój przyjął początkowo pozytywnie, dopiero stopniowo nabie-
rając doń dystansu. Ani kultywowanie tradycji AK, ani, tym bardziej, kryty-
kowanie jej, nie było łatwe w takim układzie, jeśli chciało się być uczciwym.  

MoŜe Ojciec był teŜ po prostu zbyt zaangaŜowany zawodowo i zbyt mocno 
myślał o przedmiocie swoich studiów, aby zajmować się kultywowaniem pa-
mięci przeszłości? MoŜe wystarczyło mu, Ŝe przecieŜ utrzymywał kontakt  
z wieloma kolegami w pracy zawodowej, którzy w jego wypadku byli zarazem 
bliskimi kolegami z czasu okupacji i z niewoli? Nawiasem mówiąc, w spuściź-
nie Ojca zachował się list pisany do Niego przez Aleksandra Gieysztora  
w grudniu 1948 r. z ParyŜa do Cambridge. Dla obydwu były to pierwsze lub 
prawie pierwsze wyjazdy zawodowe po wojnie. Gieysztor kończył swój list sło-
wami: „Ściskam Ciebie serdecznie, pamiętając o świętach, które przypadkiem 
znów spędzamy obaj zagranicą”. Ich poprzedni wspólny pobyt zagranicą  
w święta przypadał w 1944 r. w Gross Born. 

Swój udział w okupacyjnym podziemiu oraz przeŜycia wojenne Ojciec sobie 
wszakŜe cenił. Przechowywał pamiątki wojenne, w tym takŜe drobne pamiąt-
ki z niewoli, nie wiem jakim cudem doniesione do domu. Powiedział mi nawet 
kiedyś, Ŝe chciałby mieć napisane w nekrologu (czy na nagrobku?) słowa:  
„Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podporucznik AK”. Widząc moje za-
skoczenie, dodał: „No, chciałbym mieć wymienione podstawowe osiągnięcie 
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17 Prawda, Ŝe juŜ kiedyś pisałem o powrocie Ojca z niewoli: M. Ku l a, W drodze przez walą-
ce się Niemcy, „Mówią wieki” 2000, nr 5, s. 38–39. 

18 J. C. Schmitt, Marc Bloch (1886–1944), odczyt w ramach „Atelier Franco-Polonais”  
(EHESS i SNS przy IFiS PAN), 20 XI 1995 r. 

19 W. Ku l a, Dziennik... (z podpisu pod zamieszczoną w tej ksiąŜce ilustracją 12). Przyto-
czone słowa pochodzą z pocztówki datowanej 10 I 1945 r. 

20 B. G e r e me k, Człowiek w więzieniu, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr z 15 VII. 

—————————— 

Ŝyciowe oraz znak, Ŝe odpowiedziałem na wezwanie w potrzebie”. Nie spełni-
łem jego Ŝyczenia dosłownie. Nie pamiętałem o tym, gdy umierał. Jego słowa 
przypomniały mi się po latach. Do dziś nie wiem zresztą, w jakim stopniu  
wyraŜały one prawdziwe Ŝyczenie, a w jakim były rzucone przelotnie w roz-
mowie. Starałem się jednak przypominać o wojennych losach Ojca, gdy nada-
rzała się po temu okazja. W szczególności, wkrótce po śmierci Ojca, gdy na 
Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano wystawę poświęconą zmarłym 
profesorom, wypoŜyczyłem organizatorom pamiątki z Ojca działań okupacyj-
nych, oprócz świadectw jego osiągnięć naukowych. Z tej samej przyczyny zgo-
dziłem się teŜ napisać tym razem to wspomnienie17. 

*  *  *  
Oprócz powodów rodzinnych refleksja nad okupacyjnymi losami Ojca wcią-

ga mnie jednak takŜe z powodów zawodowych. PoniewaŜ teŜ jestem history-
kiem, angaŜuje mnie myślenie o pewnych zjawiskach Ŝycia okupacyjnego  
i podziemnego, nawet jeśli ta sfera badań nie leŜy w granicach mojej specjali-
zacji. Interesuje mnie udział historyków w BiP-ie oraz to, w jakim stopniu ich 
przygotowanie zawodowe pomogło im odegrać tak nieoczekiwaną rolę. Co nie 
najmniej waŜne, zastanawiam się, w jakim stopniu nasze własne doświadcze-
nie ma wpływ na rozumienie przez nas dziejów. Jeden z czołowych history-
ków naszych czasów, Marc Bloch, będący m.in. analitykiem agrarnej przeszło-
ści Francji, z problematyką ziemi, wsi i pejzaŜu rolnego zetknął się w transze-
jach I wojny światowej. On, paryŜanin, zwrócił podobno na te sprawy uwagę, 
gdy jako oficer miał zleconą obserwację stanowisk nieprzyjacielskich18. Osoba, 
która swego czasu była profesorem Ojca, Natalia Gąsiorowska, pisała doń do 
oflagu z fabryki „Osram” w Berlinie, gdzie ją hitlerowcy wywieźli na roboty 
przymusowe po powstaniu: „Dla historyka produkcji i pracy w przemyśle ob-
serwacja Ŝycia [stanowi] cenne uzupełnienie, trochę moŜe spóźnione”19. Broni-
sław Geremek, który zajmował się mentalnością ludzi uwięzionych w swoich 
studiach nad marginesem społecznym w średniowiecznym ParyŜu, zafascyno-
wał się więzieniem, gdy go doń wsadzono po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Mogła to być oczywiście psychologiczna ucieczka w obserwację i studia, ale – 
jak pisał w tekście teŜ zresztą spisanym za kratami20 – było to doświadczenie, 
którym naprawdę się zainteresował jako wzbogacającym historyka. Z kolei 
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21 W. Ku l a, Moja edukacja sentymentalna..., s. 460. 
—————————— 

Ojciec następująco pisał o doświadczeniu, będącym przedmiotem niniejszego 
artykułu: 

 
„A potem przyszło 7 miesięcy niewoli. Cztery w oflagu 2D w Gross Born, 

trzy w marszu przez Niemcy – tam i z powrotem 900 km, w tym 500 pod 
konwojem, a 400 juŜ bez konwoju. Ale nawet ta pod konwojem – jakŜeŜ in-
struktywna to była «wycieczka» dla historyka! Na Pomorzu z Olkiem 
Gieysztorem śledziliśmy po drogowskazach słowiańskie elementy w topo-
nomastyce. Za Odrą, analizując pejzaŜ, sprawdzaliśmy zgodność tez mod-
nej wówczas ksiąŜki o osadnictwie Meklemburgii. Ale najwaŜniejszą korzy-
ścią naukową z tej wędrówki było obejrzenie ad oculos dualizmu w rozwoju 
gospodarczym Europy”21. 
 
Wszystkie te obserwacje potwierdzają, Ŝe nie tylko studia, ale takŜe szkoła 

Ŝycia jest waŜna dla historyka. Skłaniając głowę przed historykami, którzy 
wynieśli pozytywne wartości zawodowe z trudnych doświadczeń, pozostaje 
jednak wyrazić Ŝyczenie, Ŝeby nie zawsze doświadczenia formacyjne były dla 
nas aŜ tak trudne. 

RECOLLECTIONS ABOUT RECOLLECTIONS 
(THE SON RECALLS RELATIONS BY WITOLD KULA  

OF HIS STAY IN CAPTIVITY) 

(Summary) 

Witold Kula (1916–1988), an outstanding expert in history of economy, tied his 
professional and family life with Warsaw. It is in this city that he completed historical 
and economic studies and earned his successive academic degrees before the War, and 
already after the War – worked as a professor at the Faculty of Political Economy of 
Warsaw University for many years. It was also in Warsaw where she experienced the 
hardships of living under the German occupation. Despite his left-wing inclination 
and critical (which he presented many a time) attitude towards the socio-political re-
ality of the Second Republic of Poland, he got engaged in the conspiratorial activity of 
the Home Army. He worked in the Information and Propaganda Bureau of the Head-
quarters of the Home Army, taking part in editing the most influential conspiratorial 
paper Biuletyn Informacyjny /Information Bulletin/. After the capitulation of the capi-
tal, as a Second Lieutenant, he found himself detained, first, at Stalag 344 Lamsdorf, 
then – at Oflag II D Gross Born, Stalag X B Sandbostel, and at last at Oflag X C 
Lübeck. At Gross Born, he actively engaged in the cultural-educational life (among 
others by delivering lectures). It was already at the camp where he strongly advo-
cated returning to the country after the end of the War, considering it to be his citi-
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ERINNERUNGEN AN ERINNERUNGEN 
(DER SOHN ERINNERT AN ERZÄHLUNGEN VON WITOLD KULA  

ÜBER SEINE GEFANGENSCHAFT) 

(Zusammenfassung) 

Das Leben von Witold Kula (1916–1988), einem profunden Kenner der Wirt-
schaftsgeschichte, war aufs Engste mit Warschau verbunden. Hier absolvierte er vor 
dem Krieg das Studium der Geschichte und Volkswirtschaft, hier realisierte er seine 
wissenschaftliche Laufbahn und war nach dem Krieg über viele Jahre als Professor 
an der Fakultät für Politische Ökonomie der Warschauer Universität tätig. In War-
schau hatte er auch die Härten der deutschen Besatzung erfahren. Trotz seiner lin-
ken Gesinnung und kritischen Haltung gegenüber der sozial-politischen Wirklichkeit 
der II Republik, engagierte er sich in die konspirative Arbeit der Heimatarmee 
(Armia Krajowa). Er arbeitete im Informations- und Propagandabüro des Hauptkom-
mandos der AK und war an Arbeiten am „Informationsbulletin“, dem wichtigsten 
Blatt der polnischen Untergrundbewegung, beteiligt. Nach der Kapitulation des War-
schauer Aufstandes wurde er im Stalag 344 Lamsdorf, Oflag II D Gross Born,  Stalag 
X B Sandbostel und schließlich im Oflag X C Lübeck gefangen gehalten. In Gross 
Born nahm er aktiv am kulturellen Leben der Gefangenen teil (hielt u.a. Vorträge). 
Noch im Lager sprach er sich entschlossen für eine Rückkehr nach Polen aus und ver-
stand es als seine Bürgerpflicht. Er war Mitverfasser einer entsprechenden Erklä-
rung, die in Sandbostel geschrieben wurde. Nach seiner Befreiung kehrte er zusam-
men mit Aleksander Gieysztor und Jan Dobraczyński nach Polen zurück. 

Als ein beruflich ungemein aktiver Mensch wehrte er sich gegen die Pflege der Er-
innerung. Er verstand die psychologischen Folgen einer langen Gefangenschaft sehr 
wohl, aber nach einem mehrjährigen Kampf ums Überleben unter der deutschen Be-
satzung und dem zweimonatigen Aufstand bedeutete die Gefangenschaft für ihn eine 
Zeit der Ruhe. Er betrachtete sie auch als eine wichtige Erfahrung, die ihn als Wis-
senschaftler und Historiker bereichert hatte. 

 

WSPOMNIENIA O WSPOMNIENIACH... 

zen’s duty. He was one of the authors of the Declaration of the Committee for Return 
to Poland, which was proposed in Sandbostel. After the liberation, together with Alek-
sander Gieysztor and Jan Dobraczyński, he came back to Poland. 

As a person exceptionally active professionally, he defended himself against culti-
vating remembrance of the past. He perfectly understood the psychological effects of  
a long-term stay at a camp. However, to him the captivity meant a period of quiet af-
ter a few years of fighting for survival in the conditions of occupations, and also after 
two months of the Warsaw Uprising. He perceived it also as a chance to gain vital ex-
perience which enriched him as a scientist and a historian. 
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Joanna Strzelczyk 
 
 
 
 

Zbiór Edwarda Wolskiego w Archiwum 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu 
 
 
Przez wiele lat starannie gromadzone przez Edwarda Wolskiego pamiątki 

i dokumenty dotyczące losów polskich jeńców wojennych w niewoli niemiec-
kiej i radzieckiej oraz Ŝołnierzy internowanych podczas II wojny światowej 
wzbogaciły zbiory muzealne, archiwalne oraz biblioteczne róŜnych instytucji, 
m.in. Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1, Muzeum Polskiego  
w Rappersvilu2, Miejsca Pamięci Narodowej w Andersonville3, Muzeum Ziemi 
Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie4, a takŜe Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu5.  

Edward Dunin Wolski urodził się w Holyoke w stanie Massachusetts  
18 września 1913 r. Wywodził się z rodziny emigrantów, która na przełomie 
XIX i XX w. osiedliła się w Ameryce. Jego ojciec Konstanty (urodzony w Rosji) 
był z zawodu kupcem, natomiast matka, Agnieszka (z domu Partyka, urodzo-
na w Austrii) zajmowała się wychowywaniem trójki dzieci: Eda oraz jego 
dwóch sióstr – Wandy i Mary6.  

Najprawdopodobniej w 1922 r. rodzina Wolskich powróciła do ojczyzny  
i zamieszkała w Poznaniu. Edward podjął naukę w poznańskim Gimnazjum 
Matematyczno-Przyrodniczym im. Bergera7, gdzie rozpoczęła się jego historia 
z harcerstwem. Wstąpił do gimnazjalnej druŜyny harcerskiej „Czarnej Trzy-
nastki im. Jana Hetmana Zamoyskiego”. Studiował chemię na wydziale nauk 
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rolniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu8. Wraz z kolegą 
Wacławem Micutą (harcmistrzem, późniejszym dowódcą plutonu pancernego 
batalionu „Zośka” podczas Powstania Warszawskiego) naleŜał do Akade- 
mickiego Koła Harcerskiego i aktywnie angaŜował się w jego działalność9.  
W trakcie studiów odbył takŜe słuŜbę w Szkole PodchorąŜych Rezerwy Artyle-
rii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył ze stopniem podporucznika.  

Gdy wybuchła II wojna światowa Wolski zaciągnął się na ochotnika do 
Wojska Polskiego (dalej: WP), tracąc tym samym obywatelstwo amerykań-
skie. Jako podporucznik 57. pułku piechoty dostał wezwanie mobilizacyjne do 
armii „Poznań”, dowodzonej przez gen. Tadeusza Kutrzebę10. Następnie otrzy-
mał rozkaz wycofania się w kierunku Pińska i zameldowania w pułku stacjo-
nującym w okolicach Kamieńca Podolskiego. Na miejsce zbiórki dotarł o pół 
godziny za późno. Dzięki temu zbiegowi okoliczności, jak wspominał, uniknął 
tragicznego losu, jaki spotkał oficerów rozstrzelanych potem w Katyniu11. 
Wolski walczył następnie w batalionie zwiadowczym Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga12. Brał 
czynny udział w bitwie pod Kockiem i Wolą Gułowską. W wyniku podpisania 
kapitulacji dnia 6 października 1939 r. wraz z innymi Ŝołnierzami trafił do 
niewoli niemieckiej13. 

Początkowo ppor. E. Wolskiego osadzono w obozie przejściowym w Star-
gardzie. Najprawdopodobniej miało to miejsce 18 października 1939 r.14, 
wówczas bowiem po jedenastodniowej tułaczce (przez Dęblin, Radom, Często-
chowę, Wrocław15) do Dulagu II A Stargard trafili Ŝołnierze walczący pod 
Kockiem. Stamtąd wraz z całą grupą jeńców (wśród nich było wielu znajo-
mych Wolskiego z gimnazjum i „Czarnej Trzynastki”) został przeniesiony do 
Oflagu II B Arnswalde, gdzie nadano mu numer 646/II B16. Podczas pobytu  
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  8 Ks. Zdzisław Oziembło podaje natomiast, Ŝe Wolski studiował prawo na uniwersytecie  
w Poznaniu wraz z jego bratem. Por. Z. Oziembło, Neple i okolice, Biała Podlaska 2001, s. 179; 
ACMJW, ZEW, sygn. 3, s. 135. 

  9 ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 17, 19. 
10 Ibidem, sygn. 2, s. 9. F. Malinowski podaje, Ŝe słuŜąc w 57. pułku piechoty Wolski był po-

rucznikiem. Informacja ta wydaje się być błędną w świetle innych dokumentów potwierdzają-
cych, Ŝe w okresie niewoli był podporucznikiem. 

11 ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 5. 
12 Ibidem, sygn. 2, s. 32–36. 
13 W wyniku złoŜenia broni do niewoli dostało się 2 dowódców dywizji, 1255 oficerów oraz 

15 605 szeregowców – zob. M. S a d z e w i c z, Ostatnia bitwa kampanii 1939, Warszawa 1971,  
s. 155. 

14 J. B o ha t k i e w i c z, Oflag II B Arnswalde, Warszawa 1985, s. 19. 
15 ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 28.  
16 ACMJW, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene, sygn.  

WASt-Of. II D, l. 1. 

—————————— 
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Gross Born. Tam równieŜ angaŜował się w pracę kulturalno-oświatową i Ŝycie 
sportowe (był m.in. członkiem klubu piłki noŜnej „Wisła”19). 18 stycznia 1945 r. 
ogłoszono ewakuację obozu20, a 29 stycznia rozpoczął się „marsz na Zachód”. 
Trasa wiodła przez Stargard, Szczecin, Neubrandenburg, Ludwigslust, do 
Lauenburga21. Stamtąd Wolski, wraz z innymi wycieńczonymi marszem i gło-
dem jeńcami, transportem kolejowym dotarł do Oflagu X B Sandbostel. Jed-
nak z powodu przepełnienia obozu część jeńców przeniesiono 16 kwietnia do 
oflagu w Lubece. E. Wolski przebywał tam do wyzwolenia obozu przez wojska 
brytyjskie 2 maja 1945 r.22 

Po odzyskaniu wolności, jako były jeniec wojenny, w okresie od maja 1945 
do czerwca 1946 r. stacjonował wraz z Brytyjską Armią Renu (B.A.O.R.- Bri-
tish Army of the Rhine) w majątku Grabau23. Podjął tam pracę jako adiutant 
płk. Tadeusza Rozwadowskiego. We wrześniu 1946 r. powołano go, ze wzglę-
du na biegłą znajomość kilku języków (m.in. angielskiego, polskiego, niemiec-
kiego) na stanowisko asystenta do spraw obrony w biurze oficera łącznikowe-
go przy Generalnym Sądzie Wojskowym w Bremie24. 9 czerwca 1947 r. został 
zwolniony z słuŜby wojskowej ze wszystkimi honorami. Od października 1947 
do maja 1949 r. pracował w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych  
w Bremie.  

17 CMJW, Zbiory muzealne, nr inw. 2406. 
18 Ibidem, nr inw. 2407 
19 ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 22–24. 
20 M. S a d z e w i c z, Oflag II D Gross-Born, Warszawa 1977, s. 163–165. 
21 ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 31. 
22 ACMJW, ZEW, sygn. 8, s. 8–9. 
23 Szerzej na temat Ŝołnierzy polskich stacjonujących po wyzwoleniu z obozu w Lubece  

w majątku Grabau patrz: Tak było. Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy,  
red. J. Chociłowski, Warszawa1999, s. 143–172. 

24 ACMJW, ZEW, sygn. 3, s. 20. 

—————————— 

ZBIÓR EDWARDA WOLSKIEGO W ARCHIWUM CENTRALNEGO MUZEUM... 

w oflagu Wolski aktywnie uczestni-
czył w rozwijającym się Ŝyciu kultu-
ralnym i oświatowym. Brał udział w 
występach kabaretu „Złoty Ananas”17 
oraz w spektaklach wystawianych 
przez „Teatr Symbolów”18. Ponadto  
w ramach kursów języków obcych 
udzielał lekcji języka angielskiego,  
a sam uczestniczył w zajęciach z ję-
zyka niemieckiego. W wyniku prze-
niesienia Oflagu II B Arnswalde w 
połowie maja 1942 r. Wolski wraz  
z innymi jeńcami trafił do Oflagu II D 

Podpis? 
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zentantem Sekcji Wymiany Naukowej i Rozwoju Przemysłu Stanów Zjedno-
czonych i ZSRR w Departamencie Stanu. W czerwcu 1961 r. oddelegowano go 
do Działu Zagranicznych Technologii w Wiesbaden, gdzie pełnił funkcję do-
radcy do spraw lotnictwa Bloku Wschodniego. Od czerwca 1966 r. koordyno-
wał projekt „AGILE” mający na celu opracowywanie bibliografii wielojęzycz-
nych zagranicznych publikacji dotyczących głównie krajów Afryki, Środkowe-
go Wschodu, czy Północnej Azji26.  

Praca w bibliotece stworzyła dla niego moŜliwości kontynuowania edu- 
kacji. W 1950 r. podjął studia na waszyngtońskim Uniwersytecie Amery- 
kańskim, następnie studiował na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie.  
W 1958 r. uzyskał certyfikat na Uniwersytecie George’a Washingtona z za-
kresu przygotowywania streszczeń technicznych w języku angielskim27.  
W tym teŜ roku rozpoczął kolejne studia w Instytucie Badań Radzieckich na 
Middlebury College w Vermont. Ukończył je 13 sierpnia 1963 r. uzyskaniem 
tytułu magistra. W Bibliotece Kongresu E. Wolski pracował przez blisko  
20 lat, do 28 lipca 1969 r.  

—————————— 
25 Edward Wolski, jak podaje jego siostra Mary, biegle władał polskim, niemieckim, rosyj-

skim oraz angielskim, znał ponadto francuski, hiszpański, włoski, ukraiński i białoruski oraz 
w stopniu podstawowym osiem innych języków, w tym sanskryt. Zob. ACMJW, ZEW, sygn. 2, 
s. 41–42. 

26 Ibidem, sygn. 3, s. 24–112. 
27 Ibidem, s. 25. 
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25 maja 1949 r., po blisko 25 la-
tach, powrócił do USA. Podjął pracę  
w Bibliotece Kongresu w Waszyngto-
nie w dziale katalogowania materia-
łów. Zajmował się opracowywaniem 
bibliografii zbiorów rosyjskich. Na-
stępnie przeszedł do Działu Informa-
cji o Przestrzeni Kosmicznej (Aero-
space Information Division) jako 
analityk do spraw badań naukowych. 
Pracował wówczas równieŜ w charak-
terze tłumacza, towarzysząc delega-
cjom amerykańskim do Związku Ra-
dzieckiego (w latach sześćdziesiątych 
gościł dziewięć razy w ZSRR) i przyj-
mując delegacje radzieckie w Sta-
nach (głównie firmy naftowe i rolni-
cze)25. W latach 1960–1969 był repre-
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28 Ibidem, sygn. 3, s. 113–118, 133–135. 
29 Ibidem, s. 16. 
30 Ruth Bigger była z pochodzenia Szkotką, która wychowała się i studiowała w Korei Pół-

nocnej. Gdy miała zaledwie 6 tygodni jej rodzice – chirurdzy, zdecydowali się na wyjazd na misje 
do Kangye w Korei Północnej. Ukończyła szkołę średnią w Pyen Yang oraz College of Wooster 
w Ohio. Tam teŜ podjęła studia. W Bibliotece Kongresu pracowała w sekcji katalogowania lite-
ratury niemieckiej. W 1972 r. poślubiła Edwarda Wolskiego. ACMJW, ZEW, sygn. 2, s. 21. 

31 Ibidem, sygn. 3, s. 129–131. 
32 W. śu r aws k i, Prezentujemy. Polish POW Study Group Newsletter 1986–1987, „Histo-

ryczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny” 1988, nr 1, s. 42–43. 

—————————— 

Od 1969 r. współpracował z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w Radiu Wol-
na Europa, początkowo w Nowym Jorku, następnie w Monachium. Był tam 
specjalistą do spraw programów poświęconych krajom Europy Wschodniej28. 
Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1974 r. ponownie został przyjęty do 
Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, tym razem na stanowisko informaty-
ka29. Pracę tę wykonywał do 1982 r., kiedy to juŜ całkowicie, po 33 latach pra-
cy, przeszedł na emeryturę. Osiedlił się wówczas wraz z Ŝoną w Winter Park 
na Florydzie. 

E. Wolski był aktywnym działaczem Klubu Filatelistycznego, członkiem 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików (American Chemical Society), 
Stowarzyszenia Bibliotek (Special Libraries Association), oraz przewodniczą-
cym Towarzystwa Federalnych Językoznawców (Society of Federal Linguists). 
Ponadto od kwietnia 1957 r. działał w Stowarzyszeniu Weteranów II Wojny 
Światowej słuŜących w armii polskiej. Był niestrudzonym podróŜnikiem. 
Wraz z Ŝoną Ruth, którą poznał pracując w Bibliotece Kongresu30, zwiedził 
praktycznie kaŜdy zakątek świata, wygłaszając przy kaŜdej niemalŜe sposob-
ności liczne referaty o historii i kulturze krajów europejskich. Pasjonował się 
historią obozów jenieckich w latach II wojny światowej, szczególnie dla jeń-
ców amerykańskich, a takŜe fotografią, filatelistyką i grą w szachy. Z harcer-
stwem związał się na całe Ŝycie. Był m.in. członkiem Międzynarodowego Sto-
warzyszenia „Harcerze na Znaczkach” (Scouts on Stamps Society Internatio-
nal), oraz zarządu Filatelistycznej Grupy Studyjnej Polskich Byłych Jeńców 
Wojennych i Przesiedleńców (Polish POW and DP Camps Philatelic Study 
Group)31, a takŜe od 1986 r. redaktorem (wydawcą) Biuletynu Grupy Studyj-
nej Polskich Byłych Jeńców Wojennych (Polish POW Study Group Newslet- 
ter)32. Publikował liczne artykuły poświęcone tematyce jenieckiej, w tym doty-
czące poczty obozowej. 

Pierwsza wizyta E. Wolskiego w Polsce po II wojnie światowej związana 
była z zawiłą historią kielicha mszalnego pochodzącego z 1833 r., ufundowa-
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33 Kielich przyniósł do E. Wolskiego kolekcjoner antyków Georg Wendel, prosząc o przetłu-
maczenie znajdującej się na kielichu inskrypcji w języku polskim, a następnie o zwrócenie go 
prawowitym właścicielom. Po wielu poszukiwaniach i podróŜach do Polski udało się ustalić, Ŝe 
kielich naleŜał przed 1915 r. do parafii w Neplach koło Terespola, skąd został zrabowany 
przez Rosjan. Dnia 24 VII 1991 r. E. Wolski spotkał się z proboszczem parafii w Neplach,  
ks. Z. Oziembło oraz jego starszym bratem, jak się później okazało kolegą Wolskiego z niewoli 
(grali razem w teatrze obozowym). Wówczas kielich po 76 latach wrócił na swoje miejsce. 
ACMJW, ZEW, sygn. 4. 

34 Ibidem, sygn. 3, s. 154, 155. 
35 Ibidem, s. 164. 
36 Jego Ŝona Ruth zmarła najprawdopodobniej w 1991 r. na zawał serca.  
37 D. K i s i e l e w i c z, Cenne dokumenty dla muzeum w Łambinowicach. Dar Polaka z Ame-

ryki, „Polska Zbrojna” 1994, nr 86 z 4 V.  
38 Archiwum Zakładowe CMJW, Działalność wystawiennicza muzeum (z lat 1991–1994), 

sygn. 2/74; Działalność społeczno-oświatowa (z lat 1991–1994), sygn. 2/93. 

—————————— 

nego przez rodzinę Mierzejewskich z Nepli33. Od tej pory prawie corocznie 
Wolski odwiedzał Polskę (m.in. w latach 1992–1994, 1999, 2000 i 2001). Miał 
tu wielu znajomych. Odnowił kontakty z kolegami z gimnazjum im. Bergera  
i nawiązał wiele nowych, m.in. z harcerzami. W 2001 r. decyzją Ministra 
Obrony Narodowej RP został awansowany do stopnia kapitana WP, a ówcze-
sny wojewoda mazowiecki przyznał mu „Patent Weterana Walki o Wolność  
i Niepodległość Ojczyzny”34. Zmarł w wieku 89 lat, 26 stycznia 2003 r. w Win-
ter Park na Florydzie35. Jego prochy, podobnie jak i jego Ŝony, zostały rozsy-
pane nad Atlantykiem36. 

E. Wolski prowadził osobiste archiwum. Gromadził pamiątki i dokumenty 
z kaŜdego okresu Ŝycia, w tym z pobytu w niewoli niemieckiej. Chcąc ocalić od 
zapomnienia losy jeńców wojennych zbierał pozostawione przez nich pamiąt-
ki. Niejednokrotnie nawiązywał kontakty osobiste, zachęcając do pisania 
wspomnień z okresu wojny i pobytu w obozach. Jego pasją było harcerstwo 
oraz filatelistyka, stąd teŜ w jego zbiorach znalazło się sporo materiałów  
na ten temat. Z biegiem lat zbiór Wolskiego wzbogaciła częściowa korespon-
dencja Heleny Lübke, sekretarki Ŝony Jana Ignacego Paderewskiego, którą  
E. Wolski poznał za pośrednictwem swojej siostry Mary Wegner, działaczki 
Związku Polek w Ameryce. Materiały te dopiero po śmierci Heleny Lübke 
znalazły się w posiadaniu Wolskiego. Przekazała mu je Anne Strakacz-Apple-
ton37, córka Sylwina Strakacza, sekretarza I. Paderewskiego.       

Współpracę z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) Wolski nawiązał w 1991 r. za 
pośrednictwem Józefa Witolda śurawskiego, ówczesnego wiceprezesa Zarzą-
du Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Filatelistów „Militaria”38. Zgroma-
dzone przez siebie materiały oraz ksiąŜki przekazywał muzeum partiami za-
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równo osobiście, jak i za pośrednictwem poczty39. Muzealia zostały wyselek-
cjonowane i wpisane do Inwentarza Zbioru Muzealiów (przechowywane są  
w siedzibie muzeum w Łambinowicach)40, ksiąŜki wzbogaciły zasób bibliotecz-
ny muzeum, fotografie dotyczące róŜnych aspektów Ŝycia jenieckiego zostały 
zarejestrowane w Zbiorze Fototeka41, natomiast archiwalia utworzyły Zbiór 
Edwarda Wolskiego. Gdy umarł, muzeum zwróciło się do jego siostry Mary 
W. Wegner z prośbą o przesłanie informacji dotyczących jego danych perso-
nalnych, działalności społeczno-zawodowej oraz wspomnień z okresu wojny, 
które uzupełniły dokumentację42.   

Zbiór Edwarda Wolskiego utworzono z materiałów archiwalnych przekazy-
wanych w latach 1991–2003. Zawarte w nim archiwalia dotyczą polskich jeń-
ców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej, internowanych na Wę-
grzech, w Rumunii, Szwajcarii oraz Miranda de Ebro w Hiszpanii. Stanowią 
źródło informacji na temat akcji niesienia pomocy jeńcom, internowanym i ich 
rodzinom prowadzonej przez róŜne organizacje charytatywne oraz osoby pry-
watne. Szczególne znaczenie ma tutaj korespondencja H. Lübke. Oprócz cen-
nych dokumentów w zbiorze znalazły się liczne wycinki prasowe, kserokopie 
materiałów dotyczących II wojny światowej oraz fotografie.  

Zbiór składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszy stanowią materiały 
gromadzone przez Edwarda Wolskiego, drugi natomiast materiały H. Lübke. 
Wśród materiałów Wolskiego wydzielono: materiały biograficzne, na które 
składają się fotografie, wycinki prasowe i dokumenty dotyczące edukacji, ka-
riery zawodowej, zainteresowań oraz stanu zdrowia Wolskiego43; korespon-
dencję prowadzoną przez Wolskiego m.in. z CMJW w Łambinowicach-Opolu, 
Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, czy Miejsca Pamięci Naro-
dowej w Andersonville44; materiały dotyczące obozów jenieckich i byłych jeń-
ców wojennych, obozów dla internowanych oraz poczty obozowej. Wśród nich 
są wycinki prasowe, a takŜe wspomnienia byłych jeńców odnoszące się głów-
nie do Oflagu II B Arnswalde, Oflagu II D Gross Born, Oflagu II C Wolden-
berg, Oflagu II E Neubrandenburg, Oflagu VII A Murnau, obozów dla inter-
nowanych na Węgrzech oraz w Szwajcarii, a takŜe kserokopia regulaminu 

39 ACMJW, ZEW, sygn. 5. 
40 W Zbiorze Muzealiów znajduje się m.in. grafiki Zygmunta Pazdy oraz część korespon-

dencji H. Lübke z jeńcami (głównie z oflagów: II A, II C, II D, II E, VI B, VI E, VII A, VIII E,  
X A, X C, X D, XII A; stalagów: I A, I B, II A, IV A, IV B, IV C, IV D, VI C, VI G, VI J,  XI B  
oraz internowanymi w Szwajcarii). 

41 ACMJW, Fototeka, sygn. 6353–6377. 
42 Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-

nowicach-Opolu, red. I. Biegun, R. Ciasnocha, Opole 2004, s. 26. 
43 Ibidem, sygn. 1, 2, 3, 4. 
44 Ibidem, sygn. 5, 6, 7, 8. 
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słuŜby wewnętrznej w obozach internowanych z 24 września 1939 r.)45. Po-
nadto w zbiorze Wolskiego znalazły się wycinki prasowe oraz kserokopie po-
święcone działalności Legionu Młodych Polek oraz Związku Polek w Amery-
ce46. Dopełnieniem zgromadzonych akt są egzemplarze czasopism poświęco-
nych róŜnym aspektom Ŝycia jenieckiego: „Le Prisonier de Guerre”, „DE KG 
LE PG”, „Ex-POW Bulletin”, „Bulletin of the Polonus Philatelic Society”, „The 
Polish POW and DP Camps Philatelic Study Group. Newsletter”47.  

Drugą część zbioru stanowi korespondencja H. Lübke, pochodzącej z pol-
skiej rodziny aktywnej działaczki na rzecz niesienia pomocy polskim jeńcom  
i internowanym podczas II wojny światowej. Urodziła się 8 września 1893 r., 
najprawdopodobniej w Darmstadt48. Jej ojciec był inŜynierem, specjalizują-
cym się w konstrukcji mostów i tuneli. W związku z charakterem jego pracy, 
wraz z rodziną często zmieniała miejsce zamieszkania. Początkowo mieszkała 
w Tyflisie (Tibilisi), później, gdy jej ojciec pracował przy budowie kolei trans-
syberyjskiej, nad jeziorem Bajkał. W 1904 r. państwo Lübke wraz z córką He-
leną oraz dwoma synami osiedlili się w Warszawie. Helena rozpoczęła naukę 
w prywatnej szkole wyŜszej, a następnie podjęła studia ekonomiczne w WyŜ-
szej Szkole Ekonomicznej w Warszawie49, które ukończyła z wyróŜnieniem  
w 1914 r. Po wybuchu I wojny światowej zaangaŜowała się jako wolontariusz-
ka w działalność Warszawskiego Komitetu Edukacyjnego. Od 1916 r. praco-
wała jako księgowa i sekretarka w firmie meblarskiej Z. Szczerbińskiego50. 
Funkcję tę sprawowała do 1919 r., kiedy to została polecona Paderewskim, 
którzy wówczas przebywali w Warszawie51. Helena Paderewska zatrudniła ją 
jako swoją tymczasową sekretarkę. Od tego czasu Ŝycie H. Lübke nieroze-
rwalnie związane było z ich rodziną. Gdy w 1919 r. I. Paderewski zrezygno-
wał z funkcji premiera i zdecydował się na wyjazd najpierw do Francji, a na-
stępnie do Szwajcarii, H. Lübke wyjechała razem z jego rodziną52. Towarzy-
szyła teŜ H. Paderewskiej podczas światowych tournée jej męŜa oraz jego 
działalności politycznej53. AngaŜowała się w organizowaną przez nią pomoc 
charytatywną. Gdy w 1929 r. H. Paderewska powaŜnie zachorowała Lübke 
poświęciła się opiece nad nią. Po jej śmierci w 1934 r. Lübke zamieszka- 

45 Ibidem, sygn. 9. 
46 Ibidem, sygn. 11, 12.  
47 Ibidem, sygn. 14, 15, 16.  
48 Informację, Ŝe Helena Lübke urodziła się w Mainzu nad Renem podają Jerzy Rucki i Ja-

cek Przygoda. Por. ACMJW, ZEW, sygn. 16, s. 567; sygn. 17, s. 5, 16.                        
49 Ibidem, sygn. 17, s. 5. 
50 Ibidem, s. 16–17. 
51 Geniusz przypadkowo grający na fortepianie. Ignacy Jan Paderewski, red. B. Walcak, 

Poznań 2001, s. 17. 
52 R. Wap i ń s k i, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999, s. 145. 
53 ACMJW, ZEW, sygn. 17, s. 3. 
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ła w rezydencji Paderewskich Riond-Bosson w Szwajcarii. Tam podjęła się 
opieki nad siostrą Paderewskiego, Antoniną Wilkońską54 (aŜ do jej śmierci  
w 1941 r.55). 

Dzięki nawiązanym za pośrednictwem Ŝony Paderewskiego kontaktom  
H. Lübke rozwinęła na światową skalę działalność charytatywną. Po wybu-
chu II wojny światowej wraz z A. Strakacz załoŜyła tzw. Komitet Paczkowy, 
na którego cel były premier przeznaczał spore sumy pieniędzy. Komitet zaj-
mował się przygotowywaniem i rozsyłaniem paczek dla jeńców56. Ponadto  
H. Lübke pośredniczyła w poszukiwaniu polskich jeńców wojennych oraz cy-
wilów. O rozmiarze jej pomocy świadczy pozostawiona przez nią bogata kore-
spondencja będąca częścią Zbioru Edwarda Wolskiego. Zwracano się do niej 
nie tylko z prośbami o wysłanie paczek Ŝywnościowych, czy odzieŜowych57, 
przekazanie informacji rodzinie, pomoc w nawiązaniu kontaktu z bliskimi, 
których wojna rzuciła poza granice kraju58, ale równieŜ o przesłanie ksiąŜek, 
gazet, papieru maszynowego, instrumentów, nut i innych materiałów nie-
zbędnych do rozwijania działalności kulturalno-oświatowej w niewoli59. Poza 
tym docierały do niej liczne listy, w których jeńcy, internowani i emigranci, 
opisywali swój los60. śaden list nie pozostawał bez odpowiedzi. Z jej inicjaty-
wy przedstawiciele samorządu jenieckiego z poszczególnych obozów dla jeń-
ców i internowanych przesyłali jej wykazy personalne swych podkomend-
nych61. Lübke prowadziła zeszyt, w którym ewidencjonowała korespondencję 
prowadzoną z jeńcami62. Współpracowała ponadto z róŜnymi instytucjami  
i osobami zainteresowanymi niesieniem pomocy polskim jeńcom wojennym, 
internowanym i ich rodzinom. Wiele z jej listów m.in. do Gerdy Krebs63, Flo-
riana Piskorskiego64, Jana Gurbskiego65, czy Mariana Jasińskiego66 dotyczy 
przekazywania nalepek (niebieskich na Ŝywność, czerwonych na odzieŜ) oraz 
samej wysyłki paczek. Korespondowała z Międzynarodowym Komitetem 

54 Paderewski as I knew him. From the Diary of Aniela Strakacz, New Brunswick 1949,  
s. 109, 163–167. 

55 M. M. D r o z d o wsk i, Ignacy Jan Paderewski pianista, kompozytor, mąŜ stanu, War-
szawa 2001, s. 264. 

56 Paderewski as I knew…, s. 250–251. 
57 ACMJW , ZEW, sygn. 30. 
58 Ibidem, sygn. 31. 
59 Ibidem, sygn. 32.  
60 Ibidem, sygn. 33, 34. 
61 Ibidem, sygn. 38, 39, 40.  
62 Ibidem, sygn. 35. 
63 Ibidem, sygn. 18. 
64 Florian Piskorski stał na czele przeniesionej do Genewy Delegatury Rady Polonii Ame-

rykańskiej na Europę. ACMJW , ZEW, sygn. 19. 
65 Ibidem, sygn. 20. 
66 Ibidem, sygn. 21.  
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Czerwonego KrzyŜa w Genewie, Szwajcarskim Komitetem Pomocy Jeńcom 
Polakom w Bernie, delegaturami PCK w Genewie, Lizbonie, Londynie, Jero-
zolimie, Teheranie, Federalnym Komisariatem do spraw Internowania i Ho-
spitalizacji, Związkiem MłodzieŜy Chrześcijańskiej oraz wieloma innymi67.  

Działalność H. Lübke przybrała na sile po klęsce Francji i przekroczeniu 
granicy Szwajcarii przez 2. Dywizję Strzelców Pieszych, która została tam in-
ternowana. Gdy pod koniec 1940 r. Paderewski wraz ze Strakaczami wyjechał 
do Ameryki, H. Lübke wraz ze swą matką (Heleną z domu Babczyńską),  
którą udało się wydostać z okupowanej Polski, pozostała w Riond-Bosson  
w Szwajcarii68. W 1941 r. została reprezentantką załoŜonego przez Charlotte 
Kellong, szwajcarskiego oddziału Funduszu Ku Czci Paderewskiego (Pade-
rewski Testimonial Fund)69. Oddział ten zajmował się głównie niesieniem po-
mocy Polakom internowanym w Szwajcarii70. Niezmiernie cenna okazała się 
jej działalność w zakresie przekazywania korespondencji polskim jeńcom  
w niewoli radzieckiej oraz informacji o deportowanych na Syberię71. W akcję 
poszukiwania oficerów zaginionych w ZSRR H. Lübke była szczególnie zaan-
gaŜowana, poniewaŜ jednym z jeńców Starobielska był jej brat Michał, zamor-
dowany w Charkowie72. Bogatą korespondencję H. Lübke, stanowiącą część 
Zbioru Edwarda Wolskiego, uzupełniają listy kierowane do samego Paderew-
skiego73, kondolencje z powodu jego śmierci, oraz róŜnego rodzaju Ŝyczenia 
świąteczne i imieninowe, pocztówki, widokówki i telegramy kierowane do  
H. Lübke74. 

Po śmierci swej matki w 1945 r. przeprowadziła się do Ameryki i osiedliła 
w Los Angeles. Tam aktywnie uczestniczyła w załoŜeniu Międzynarodowego 
Klubu Kobiet (Women’s International Club), którego przewodniczącą została 
w 1953 r.75. Ponadto była zaangaŜowana w charytatywną działalność Przyja-
ciół Wolnej Polski (Friends of a Free Poland)76. W 1961 r. otrzymała obywatel-
stwo amerykańskie77. Była honorową członkinią Grupy Studyjnej Polskich 
Byłych Jeńców Wojennych (Polish POW Study Group). W październiku 1979 r. 

67 Ibidem, sygn. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.  
68 S. Giron de Pourtalčs, Tajemnica testamentu Paderewskiego, Kraków 1996, s. 6. 
69 Fundacja ta działała początkowo jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych – ACMJW, 

ZEW, sygn. 41. 
70 ACMJW, ZEW, sygn. 17, s. 16–17. 
71 Ibidem, s. 9–13. 
72 Ibidem, sygn. 16, s. 86–91.  
73 Ibidem, sygn. 42. 
74 Ibidem, sygn. 36, 37. 
75 D. Kisielewicz, Pomoc Ignacego Paderewskiego Ŝołnierzom polskim w czasie II wojny 

światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1994, t. 17, s. 168. 
76 ACMJW, ZEW, sygn. 17, s. 6. 
77 Ibidem, s. 16–17. 
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została uhonorowana za szczególną pomoc udzielaną polskim jeńcom wojen-
nym podczas II wojny światowej. Pamiątkową tabliczkę wręczył jej wówczas 
Edward Wolski78. Pasjonowała się fotografią, utrwalała niemalŜe kaŜdy mo-
ment z Ŝycia Paderewskich na kliszy79. Zmarła 11 czerwca 1986 r. w Jackson 
w Kalifornii80. Zgromadzona przez nią korespondencja stanowi nieocenione  
i niezbadane dotychczas źródło wiedzy o losach jeńców, internowanych, a tak-
Ŝe ich rodzin. Wzbogaciła nie tylko Zbiór Edwarda Wolskiego przechowywany 
w CMJW w Łambinowicach-Opolu, lecz takŜe częściowo trafiła do Instytutu 
Hoovera w Stanfordzie w Kalifornii, Muzeum Polskiego w Rapperswilu i do 
Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. 

Zbiór Edwarda Wolskiego jest specyficznym zbiorem archiwalnym. Jego 
pierwsza część to, jak juŜ zostało wspomniane, w głównej mierze zgromadzo-
ne przez Wolskiego po II wojnie światowej materiały: dokumenty (oryginały  
i kserokopie), fotografie, wycinki prasowe, kopie artykułów ksiąŜkowych oraz 
czasopisma. Stanowią one podstawę do opracowania biogramu Edwarda Wol-
skiego. Niezbędne są równieŜ dla badań na temat funkcjonowania poczty obo-
zowej, działalności Legionu Młodych Polek czy Związku Polek w Ameryce. Po-
nadto zawarte w tej części zbioru dokumenty dotyczące obozów jenieckich  
i byłych jeńców wojennych (w tym relacje i wspomnienia jeńców), a takŜe obo-
zów dla internowanych pomogą badaczom jeszcze dokładniej zgłębić tę tema-
tykę. Oryginalna korespondencja H. Lübke, stanowiąca drugą część zbioru, 
jest nieocenionym źródłem dokumentującym pomoc polskim jeńcom wojen-
nym, internowanym i ich rodzinom, której udzielały międzynarodowe organi-
zacje charytatywne i osoby indywidualne (np. H. Lübke czy Gerda Krebs). Po-
za tym interesujący materiał znajdą tu znawcy Ŝycia i działalności J. I. Pade-
rewskiego. Zawarte w zbiorze dokumenty ukazują stosunkowo mało znany  
i dotychczas kompleksowo nieopracowany wątek z jego działalności politycz-
nej i społecznej, jako niezłomnego agitatora pomocy polskim jeńcom podczas  
II wojny światowej. Korespondencja zgromadzona przez H. Lübke ma równieŜ 
ogromną wartość dla naukowego opracowania zagadnień związanych z Ŝy-
ciem codziennym i działalnością kulturalno-oświatową Ŝołnierzy internowa-
nych w Szwajcarii. Ze względu na tak zróŜnicowany charakter materiały ze 
Zbioru Edwarda Wolskiego mogą wzbogacić niejedną publikację naukową, po-
pularnonaukową, a takŜe wystawę muzealną.  

ZBIÓR EDWARDA WOLSKIEGO W ARCHIWUM CENTRALNEGO MUZEUM... 
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THE COLLECTION OF EDWARD WOLSKI  
IN THE CENTRAL MUSEUM OF PRISONERS-OF-WAR 

IN ŁAMBINOWICE-OPOLE 

(Summary) 

The paper is devoted to the Collection of Edward Wolski, which was formed from 
materials transferred to the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-
Opole in the years 1991–2003. The documents included in this collection make the 
heritage that E. Wolski (1913–2003) left behind. He came from a family of Polish emi-
grants and spent the first years of his life in the United States of America. When 
WW2 broke out, he joined the Polish Army as a volunteer, forfeiting the American 
citizenship at the same time. As a Second Lieutenant, he took part in the September 
Campaign and was taken prisoner-of-war by Germans near Kock. His POW trail  
led through Dulag II A Stargard, Oflag II B Arnswalde, then Oflag II D Gross Born, 
Oflag X B Sandbostel and Oflag X C Lübeck, where he was liberated by British  
troops. After regaining freedom, he didn’t return to Poland. He found employment at 
the Consulate General of the USA in Bremen, then – in the Congress Library in 
Washington, as well as in the Radio Free Europe. 

    His collection is composed mainly of memorabilia and documents from each pe-
riod of his life, including the stay in the German captivity. It also includes original 
correspondence from the years 1939–1946, carried by Helena Lübke, the secretary to 
Jan I. Paderewski’s wife. The archival materials in this valuable collection concern 
the Polish POWs in the German and in the Soviet captivities, who were interned in 
Hungary, Romania, Switzerland and Spain. They make a very important source of  
information with reference to actions of providing aid to the POWs, interned soldiers 
and their families, which were organized by charity organizations and private per-
sons. 

DIE SAMMLUNGEN VON EDWARD WOLSKI  
IM ZENTRALEN KRIEGSGEFANGENENMUSEUM  

IN ŁAMBINOWICE-OPOLE 

(Zusammenfassung) 

Der Beitrag wurde den Sammlungen von Edward Wolski gewidmet, die an das 
Zentrale Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice – Opole in den Jahren 1991–
2003 übergeben wurden. Diese Dokumente sammelte Edward Wolski in den Jahren 
1913–2003. Er stammte aus einer polnischen Auswandererfamilie und verbrachte die 
ersten Jahre seines Lebens in den Vereinigten Staaten. Nach Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges meldete er sich freiwillig zum Dienst in der polnischen Armee, wodurch 
ihm seine amerikanische Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Als Leutnant betei-
ligte er sich am Septemberfeldzug und geriet bei Kock in die deutsche Gefangen-
schaft. Seine Wege in der Gefangenschaft führten ihn über Dulag II A Stargard, Oflag 
II B Arnswalde ins Oflag II D Gross Born, Oflag X B Sandbostel und Oflag X C Lü-
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beck, wo er von britischen Truppen befreit wurde. Nach seiner Befreiung kehrte er 
nicht mehr nach Polen zurück. Er arbeitete im Generalkonsulat der USA in Bremen 
und ferner in der Kongressbibliothek in Washington sowie für Radio Free Europe. 

Die Sammlung besteht hauptsächlich aus Erinnerungsstücken und Dokumenten 
aus jeder Lebensphase. Sie umfasst u.a. den Briefwechsel mit Helena Lübke, der Se-
kretärin der Ehefrau von Jan I. Paderewski. Diese wertvolle Sammlung besteht aus 
Archivdokumenten über polnische Gefangene in deutscher und sowjetischer Kriegs-
gefangenschaft, über Internierte in Ungarn, Rumänien, der Schweiz und in Spanien. 
Sie stellen eine wichtige Quelle von Informationen über Hilfe für Gefangene, Inter-
nierte und ihre Familien, die von karitativen Organisationen und Privatpersonen ge-
leistet wurde. 

ZBIÓR EDWARDA WOLSKIEGO W ARCHIWUM CENTRALNEGO MUZEUM... 
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1 J. Pałka przytacza tu artykuły: J. Ma l c z e ws k i, Memoriał gen. dyw. Mossora o funkcjo-

nowaniu Sztabu Generalnego WP, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (dalej: „WPH”) 1973,  
nr 4, s. 249–250; H. P i s k uno w i c z, Raport ppłk. dypl. Stefana Mossora do Kazimierza Sosn-
kowskiego, „WPH” 1991, nr 1, s. 171–172; J. P o k s i ń s k i, RozwaŜania strategiczne gen. bryg. 
Stefana Mossora nad geopolitycznym połoŜeniem Polski po zakończeniu II wojny światowej,  
„WPH” 1987, nr 2, s. 190200. Jak wskazuje autor biografii najszerzej postać Mossora przedsta-
wiona jest w Polskim Słowniku Biograficznym w 22 t. Ze wstępu: J. P a ł k a, Generał Stefan 
Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2008, s. 10–11.  

2 J. P o k s i ń s k i, RozwaŜania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora...; i d e m, Memoriał 
generała brygady Stefana Mossora do Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 19 lipca 1946 r. 
w sprawie koncepcji obrony wybrzeŜa i rozwoju Marynarki Wojennej, „Zeszyty Naukowe WAP” 
1985, nr 3, s. 103–111; i d e m, Koncepcje obrony zachodnich i północnych granic Polski w pol-
skiej myśli wojskowej w latach 1945–1949, „Zeszytyt Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie- 
go” 1988, z. 87, s. 437–445. KsiąŜki, w których Poksiński poświęcił duŜo uwagi Mossrowi:  
J. P o k s i ń s k i, TUN” Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego  
w latach 1949–1956 Warszawa 1992; „Victis Honos”. Represje w wojsku Warszawa 1994; „My 
sędziowie nie od Boga…”. Z dziejów sądownictwa wojskowego PRL 1944–1956. Materiały i Do-
kumenty, Warszawa 1996. TamŜe, s. 11. 

3 I b i d e m, s. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarosław Pałka, Generał Stefan Mossor (1896–1957). 
Biografia wojskowa. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2008, 504 s. + il.    

 
 
W 2008 r. ukazała się ksiąŜka Jarosława Pałki pt. Generał Stefan Mossor 

(1896–1957). Biografia wojskowa. Jest to pierwsza, powaŜniejsza praca po-
święcona temu generałowi, który dotychczas był bohaterem tylko kilku arty-
kułów w numerach „Wojskowego Przeglądu Historycznego”1. JednakŜe naj-
więcej uwagi na postać Mossora skierował w swoich badaniach nieŜyjący juŜ 
prof. Jerzy Poksiński (1941–2000)2. Warto zaznaczyć, Ŝe był on równieŜ inspi-
ratorem powstania omawianej biografii3. 

Omawiana publikacja jest pracą doktorską J. Pałki, napisaną pod kierun-
kiem prof. Pawła Wieczorkiewicza. Biografia powstała na podstawie źródeł 
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ISSN 0137-5199 



156 RECENZJE I OMÓWIENIA 

archiwalnych i bogatej literatury przedmiotu. Kwerendy przeprowadzone  
zostały m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Instytucie Pamięci Na- 
rodowej, Archiwum Akt Nowych, w Archiwum Ośrodka KARTA, Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Centralnym 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Wojskowym Instytu- 
cie Historycznym. Autor korzystał takŜe ze zbiorów prywatnych rodziny  
gen. S. Mossora, i źródeł wywołanych, tj. relacji najbliŜszej rodziny oraz li-
stów. Wartościowym uzupełnieniem pracy są pamiętniki i wspomnienia, m.in. 
Józefa Kuropieski, Jerzego Kirchmayera, czy Tadeusza Kutrzeby oraz publi-
kacje samego bohatera. 

KsiąŜka ma układ chronologiczno-problemowy i składa się z czternastu 
rozdziałów. Autor w pierwszej kolejności przedstawił młode lata S. Mossora. 
Następnie poznajemy go jako członka Polskiego Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”. W rozdziale tym omówiono równieŜ przebieg słuŜby wojskowej  
S. Mossora w Legionach Polskich w czasie I wojny światowej aŜ do momentu 
wstąpienia do Polskiego Korpusu Posiłkowego. W odrodzonym Wojsku Pol-
skim (dalej: WP) przyszły generał walczył w szeregach Armii Błękitnej  
gen. Józefa Hallera na froncie ukraińskim i rosyjskim. W kolejnym rozdziale 
autor przedstawił przebieg słuŜby wojskowej Mossora w 3. pułku szwoleŜerów 
w latach 1921–1927. 

Rozdziały trzeci i czwarty poświęcone zostały studiom, a później pracy  
S. Mossora w WyŜszej Szkole Wojennej (dalej WSWoj.). Autor zwrócił uwagę, 
Ŝe pochlebne opinie i świetne wyniki w nauce dały mu przepustkę do kon- 
tynuacji studiów w prestiŜowej paryskiej WyŜszej Szkole Wojennej (École  
Supérieure de Guerre). Następnie przedstawił przebieg słuŜby S. Mossora  
po powrocie z Francji. Opisał go jako wykładowcę w WSWoj. Wyczerpująco 
zaprezentował takŜe jego współpracę z gen. Tadeuszem Kutrzebą, zarówno  
w szkole, jak i w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Autor podkreślił, 
Ŝe gen. T. Kutrzeba powierzył ppłk. S. Mossorowi (w 1934 r. otrzymał nomi-
nację na podpułkownika) opracowanie planu wojny z Niemcami na odcinku 
Wielkopolski. Mossor osobiście przygotował Studium planu strategicznego 
Polski przeciw Niemcom. Jak odnotował autor, studium zostało bardzo wyso-
ko ocenione wśród historyków wojskowości4. Pisząc o Mossorze jako o Ŝołnie-
rzu zauwaŜył równieŜ, Ŝe był on przede wszystkim znakomitym teoretykiem  
i strategiem sztuki wojennej. Jego ksiąŜka pt. Sztuka wojenna w warunkach 
nowoczesnej wojny – jak podkreślił J. Pałka – spotkała się z dobrym odbiorem 
w środowisku wojskowym. Autor stwierdził równieŜ, Ŝe S. Mossor był cenio-
nym wykładowcą, autorytetem wśród studentów WSWoj. Miał opinię bardzo 
kompetentnego, godnego zaufania i ambitnego oficera. Paradoksalnie te cechy 

4 Dla przykładu moŜna tu podać: P. S t awe c k i, Z dziejów wojskowości Drugiej Rzeczpo-
spolitej, Pułtusk 2001, s. 57. 
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wywoływały takŜe krytykę pod jego adresem. Zarzucano mu drobiazgowość, 
despotyzm, czy manię wyŜszości. Co do przedwojennych, politycznych poglą-
dów S. Mossora autor przedstawił go jako zwolennika myśli politycznej Józefa 
Piłsudskiego. Wypowiadając się o marszałku uŜywał sformułowań takich 
jak „Wielki Wódz” i „Wielki Człowiek”. W kwestii polityki zagranicznej autor  
uwaŜał, Ŝe podpułkownik najprawdopodobniej brał pod uwagę zarówno sojusz 
z Niemcami, jak i ze Związkiem Radzieckim, jednak S. Mossor nie potrafił 
określić, który z sąsiadów miałby zostać partnerem Polski.                                
    W kolejnych rozdziałach odtworzono udział bohatera ksiąŜki w kampanii 
wrześniowej 1939 r. i jego losy po wzięciu do niewoli niemieckiej. Dowodził  
6. pułkiem strzelców konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława 
śółkiewskiego w śółkwi, który wchodził w skład Armii „Łódź” gen. Juliusza 
Rómmla. Jako dowódca pułku S. Mossor został pozytywnie oceniony przez au-
tora. W rozdziale szóstym, poświęconym jenieckim losom badacz zwrócił  
szczególną uwagę na napisanie przez niego dwóch memoriałów do władz nie-
mieckich w oflagach II A Prenzlau i – po przeniesieniu go – II E Neubranden-
burg. Podpułkownik apelował w nich o zaprzestanie represji w okupowanej 
Polsce. Uzasadniał ich bezcelowość i wyraził chęć „wzięcia udziału w akcji  
pozyskiwania Ŝyczliwego stosunku narodu polskiego do Niemców”, jeŜeli re-
presje się zakończą. Deklaracja ta posłuŜyła później do oskarŜenia go o kola-
borację z Niemcami. Autor broni bohatera swej ksiąŜki, który jego zdaniem, 
napisał memoriał w trosce o Polaków i z pewnością nie moŜna oskarŜać go  
o germanofilstwo lub czynną współpracę z Niemcami. Czym miałoby zatem 
przejawiać się „pozyskiwanie Ŝyczliwego stosunku narodu polskiego do Niem-
ców”? Jak podał autor, Mossor nie wyjaśnił w jaki sposób chciał współpraco-
wać z Niemcami. Podpułkownik tłumaczył, Ŝe ze względu na cięŜką sytuację 
w okupowanym kraju miał nadzieję, iŜ w jakiś sposób wpłynie na władze nie-
mieckie. Nie widział innej moŜliwości ochrony narodu polskiego. Jest proble-
matyczne, czy jednak wysuwane przez niego propozycje mogły zmienić polity-
kę niemiecką wobec Polaków i nie wiadomo dlaczego wydawało mu się, Ŝe 
Niemcy powaŜnie potraktują jego propozycję. Czy moŜna powiedzieć, Ŝe był 
wówczas człowiekiem politycznie naiwnym? Trudno na podstawie przedsta-
wionego materiału źródłowego wysunąć jednoznaczne wnioski. Zdaniem auto-
ra, postawa S. Mossora mogła wynikać z jego poglądów jeszcze sprzed wybu-
chu wojny. Wychodził on z załoŜenia, Ŝe Polska sąsiadując z nieprzychylnymi 
jej państwami powinna nawiązać z jednym współpracę. Argument, jaki moŜe 
zdaniem autora za tym przemawiać, to przekonanie S. Mossora – w czasie 
gdy memoriały powstały – o zwycięstwie Niemców w wojnie. 

W dalszej części rozdziału omówiony został wyjazd S. Mossora wraz z gru-
pą oficerów do Katynia, po odnalezieniu przez Niemców w kwietniu 1943 r. 
masowych grobów polskich oficerów. Zadaniem tej delegacji było oficjalne po-
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5 P. W i e c z o r k i e w i c z, Z historii ludowego Wojska Polskiego w latach 1945–1956, „Prze-
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6 J. P a ł k a, Generał Stefan Mossor… s. 180. 
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twierdzenie, Ŝe za zbrodnię odpowiedzialny jest Związek Radziecki. Autor 
podkreślił, Ŝe w raporcie S. Mossora nie padła jednoznaczna wypowiedź. Jesz-
cze jednym dowodem na to, Ŝe nie miał on zamiaru podjąć współpracy  
z Niemcami było odrzucenie oferty, jaką otrzymał od władz niemieckich. Jego 
zadaniem byłoby sformowanie polskich oddziałów przeciwko ZSRR. W stycz-
niu 1944 r. przeniesiony został z Oflagu II E Neubrandenburg do Oflagu II D 
Gross Born i tam rok później zakończyła się jego niewola. Autor poruszył  
w tym miejscu waŜne kwestie dla przyszłych losów S. Mossora. Przedstawił 
okoliczności, w jakich podjął on decyzję o uznaniu nowych władz Polski  
i wstąpieniu do ludowego WP. Badacz zauwaŜył, Ŝe S. Mossor obawiał się 
konsekwencji takiej decyzji. Uczestniczył przecieŜ w ekspedycji do Katynia  
i prowadził rozmowy z władzami niemieckimi w obozie. ObciąŜało go to  
w oczach władz radzieckich i polskich komunistów. Autor przekonywał, Ŝe  
o podjęciu tej decyzji decydowały względy ideologiczne. Jako patriota S. Mos-
sor całe swoje Ŝycie poświęcił słuŜbie w wojsku, uznając, Ŝe tylko to potrafi ro-
bić najlepiej. NaleŜy zgodzić się z autorem, Ŝe nie był jedynym, który wstąpił 
do wojska, rządzonego przez komunistów. Zrobiło tak wielu przedwojennych 
oficerów, jak: gen. Juliusz Rómmel, gen. Izydor Modelski, gen. Gustaw Pasz-
kiewicz, gen. Bronisław Prugar-Ketling, płk Jerzy Kirchmayer, ppłk Franci-
szek Herman oraz kpt. Józef Kuropieska5. Autor twierdził, iŜ pragmatyczna 
ocena sytuacji przesądziła o pogodzeniu się Mossora z myślą, Ŝe Polską rzą-
dzą komuniści. Sojusz z ZSRR był kwestią przesądzoną. Tłumacząc postawę 
S. Mossora stwierdził:  

 
„Wstępując do armii, miał [Mossor – przyp. P.J.] zapewne ma nadzieję, 

Ŝe Polska to nie Związek Sowiecki, Ŝe Stalin i polscy komuniści nie posuną 
się w swoich zbrodniczych planach zbyt daleko, a ludzie tacy jak on będą 
mieli wpływ na charakter i skalę przemian, które dokonają się w polskiej 
armii”.  
 
Jednocześnie badacz przyznał, Ŝe S. Mossora cechowała polityczna naiw-

ność ale jednocześnie tłumaczył, iŜ „[…] dla Galicjanina, który nie najlepiej 
znał Rosję i Sowietów, w 1945 r. wydawać się mogło […]”, Ŝe moŜe mieć 
wpływ na kształt wojska w powojennej Polsce6. MoŜna oczywiście przyjąć ta-
ką argumentację, trudno jest jednak zrozumieć późniejszą działalność „ludo-
wego” oficera. Przytoczone wyŜej argumenty autora biografii o naiwności  
S. Mossora nasuwają jednak pytanie, czy człowiek, który przed wojną dopusz-
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czony był do najwaŜniejszych tajemnic w państwie, nie orientował się, jakim 
zagroŜeniem jest komunizm?  

Rozdziały: od siódmego do czternastego dotyczą słuŜby S. Mossora w ludo-
wym WP, jego procesu i ostatnich lat Ŝycia. Przedstawione fakty rysują obraz 
człowieka, który postanowił być wierny komunistycznemu reŜimowi. Pierw-
szym takim symptomem było oświadczenie, Ŝe winę za zbrodnię katyńską po-
noszą Niemcy7. W rozdziale siódmym omówiono słuŜbę Mossora na stanowi-
sku dowódcy 12. Dywizji Piechoty, szefa Komisji Weryfikacyjnej Departamen-
tu Personalnego i szefa Gabinetu Ministra Obrony Narodowej. Objęcie tej 
ostatniej funkcji związane było z nominacją na generała. W kolejnym rozdzia-
le autor starał się ocenić udział S. Mossora w walce z polskim zbrojnym pod-
ziemiem niepodległościowym. Przyznał, iŜ w tym względzie generał dał się po-
znać jako konsekwentny w swoich załoŜeniach, aktywny, w pełni zaangaŜo-
wany i skuteczny w działaniu. Badacz opisał równieŜ rolę S. Mossora w neu-
tralizacji działań podziemia w czasie referendum ludowego z 30 czerwca 1946 r. 
i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r. Podkreślił, Ŝe na ła-
mach czasopism wojskowych S. Mossor walczył słowem zarówno ze zbrojnym 
podziemiem, jak i z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL), posługując się 
charakterystyczną dla reŜimu retoryką. W kolejnym rozdziale omówiono jego 
udział w konferencji pokojowej w ParyŜu (1946 r.) i na pierwszej sesji Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Dziesiąty rozdział przedstawia Mossora jako dowódcę Grupy Operacyjnej „
Wisła”. Jarosław Pałka zwrócił uwagę, Ŝe generał nie pozostawił Ŝadnych no-
tatek, czy wspomnień, które mogłyby naświetlić jego osobisty stosunek do ak-
cji „Wisła” i walki ze zbrojnym podziemiem. Praca Mossora w Komisji Plano-
wania Ministerstwa Obrony Narodowej i słuŜba jako dowódcy Okręgu Woj-
skowego V Kraków została omówiona w jedenastym i dwunastym rozdziale. 
Autor biografii zauwaŜył, Ŝe studia Mossora nad planem operacyjnym, zda-
niem jego przełoŜonych, wnosiły zbytnią niezaleŜność wobec doktryny wojen-
nej Związku Radzieckiego. Z tego powodu postanowiono odsunąć go od prac 
planistycznych i przenieść w 1948 r. do Krakowa. Było to wyraźnym sympto-
mem stalinizacji Ŝycia politycznego w Polsce. Odwołanie Mossora w listopa-
dzie 1949 r. ze stanowiska dowódcy V Okręgu Wojskowego Kraków, oznaczało 
dla niego początek trudnych czasów. W armii rozpoczęto akcję czystek. Pozby-
wano się niewygodnych dla Moskwy oficerów. 

W rozdziale trzynastym autor przedstawił pobyt generała w więzieniu.  
W atmosferze nagonki i kłamliwych oskarŜeń aresztowano go 13 maja 1950 r. 
Zarzucono mu rzekomy udział w konspiracji w ludowym WP i kolaborację  
z Niemcami w czasie okupacji.  W tzw. procesie generałów w 1951 r. Mossor – 
—————————— 

7 Napisał nawet artykuł Palmiry – Katyń, w którym podtrzymywał przypisanie zbrodni 
Niemcom. 
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jak podkreśla J. Pałka – jako jedyny nie przyznał się do rzekomego spisku  
w wojsku. Mimo to w jego akcie oskarŜenia pojawił się punkt o wojskowej 
konspiracji. W sierpniu 1951 r. skazano go na karę doŜywotniego więzienia. 
Kolejne śledztwo z udziałem Mossora odbyło się w 1953 r. Tym razem w spra-
wie oskarŜenia marszałka Michała Roli-śymierskiego o spisek w wojsku.  
W grudniu 1955 r. udzielono mu rocznej przerwy w odbywaniu kary. Ostatni 
okres Ŝycia generała przedstawiony został w rozdziale czternastym. W związ-
ku z „odwilŜą” w 1956 r. w Polsce, umorzono Mossorowi winę. Został szefem 
Biura Studiów Ministra Obrony Narodowej. Jak stwierdził autor, pobyt  
w więzieniu przyczynił się do pogorszenia zdrowia generała. Zmarł 22 wrze-
śnia 1957 r.             

Recenzowana praca jest waŜnym wkładem w historię polskiej wojskowości. 
To pozycja interesująca pod względem naukowo-poznawczym. Napisana jest 
przystępnym językiem. Często cytowane są wspomnienia i relacje. Wydaje się 
jednak, Ŝe autor stosuje w niektórych miejscach zbyt obszerne cytaty. W za-
kończeniu ksiąŜki stwierdził takŜe, iŜ trudno jest pisząc tak skomplikowaną 
biografię zająć klarowne stanowisko i jednocześnie dowieść winy Mossora. 
MoŜna zgodzić się z taką opinią, jednakŜe w trakcie lektury biografii moŜna 
równieŜ zauwaŜyć, Ŝe autor broni swojego bohatera. Czytając publikację odno-
si się wraŜenie, Ŝe w czasie jej pisania przyświecała mu jedna zasada; przed-
stawić przede wszystkim swojego bohatera jako wybitnego oficera, stratega, 
innowatora myśli wojskowej i perfekcjonistę bez względu na to, pod czyją ko-
mendą słuŜył. W podobnym tonie wypowiadał się o Mossorze w jednym ze 
swoich artykułów Jerzy Poksiński8. Wydaje się, Ŝe J. Pałka sugerował się jego 
opinią pisząc biografię S. Mossora. W kontrowersyjnych momentach Ŝycia 
swojego bohatera (z pewnością są nimi wyŜej wymienione memoriały i powo-
jenna kariera) autor zawsze próbował znaleźć wytłumaczenie decyzji swojego 
bohatera. Odnosi się wraŜenie, jakby chciał go usprawiedliwiać w oczach czy-
telnika. W części dotyczącej przedwojennych losów S. Mossora trudno jest do-
szukać się negatywnej, osobistej wypowiedzi autora pod adresem bohatera. 
Brakuje takŜe polemiki z poglądami generała, czy to w sferze wojskowej, czy 
politycznej. Z pewnością był wyróŜniającym się oficerem, świetnym teorety-
kiem myśli wojskowej, a jego ksiąŜka Sztuka wojenna w warunkach nowocze-
snej wojny była waŜnym wkładem w rozwój doktryny wojennej. Kiedy jednak 
czyta się fragment biografii poświęcony tej publikacji nie sposób oprzeć się 
wraŜeniu, iŜ J. Pałka nie podszedł do niej krytycznie, tak, jak to zrobił cho-
ciaŜby w swojej pracy prof. Lech Wyszczelski, z ksiąŜek którego n.b. autor ko-
rzystał. Nie skonfrontował w tym miejscu myśli wojskowej Mossora z innymi 
teoretykami, np. z Tadeuszem Zakrzewskim, Adolfem M. Wodzińskim, czy 

—————————— 
8 J. P o k s i ń s k i, RozwaŜania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora... , s. 190–192.  
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Janem Rzepeckim9. Pracy Władysława Sikorskiego, dotyczącej jego myśli woj-
skowej, poświęcił tylko jedno zdanie. Autor, jak sam zauwaŜył nie omówił do-
statecznie kwestii związanych z początkiem słuŜby wojskowej Mossora, okre-
sem poprzedzającym II wojnę światową i pierwszych miesięcy w ludowym 
WP. Stosunkowo mało wiadomo równieŜ o S. Mossorze prywatnie oraz o jego 
rodzinie. Warto takŜe odnotować, czego nie zrobił autor, Ŝe w kwestii udziału 
Mossora w wyprawie do Katynia w 1943 r. wypowiadał się takŜe gen. J. Ku-
ropieska. Nieprzychylny zdaniem autora oficer, twierdził, Ŝe nie powiedział 
nic, co mogłoby obciąŜyć S. Mossora10.  

ZastrzeŜenia budzi zamienne uŜywanie terminów „jeniec” i „więzień”. Na 
pozytywną ocenę zasługuje szata graficzna: twarda oprawa, zilustrowana 
zdjęciami S. Mossora, dodatkowo wiele ilustracji (149), na które składają się 
fotografie rodzinne, z przebiegu słuŜby wojskowej, z okresu niewoli, karyka-
tury, szkice autorstwa S. Mossora oraz fotokopie: odznaczeń, legitymacji i no-
tatek. Sporządzony spis ilustracji i indeks nazwisk to kolejny atut ksiąŜki, 
ułatwiający jej odbiór. Brakuje jednak wykazu skrótów. Autor w ogóle nie wy-
jaśnia, co dany skrót oznacza. 

Po lekturze omawianej biografii moŜna mieć mieszane odczucia. Z jednej 
strony był to człowiek niezwykle ambitny i inteligentny, autorytet dla swoich 
podkomendnych, ceniony wśród oficerów za rozległą wiedzę. Z drugiej strony 
oddany Ŝołnierz reŜimu komunistycznego, gorliwie przykładający się do po-
wierzonych mu zadań. Unikający kategorycznych ocen autor sugeruje, Ŝe po-
wojenna słuŜba Mossora przyczyniła się do śmierci syna Bogusława. Podło-
Ŝem konfliktu między ojcem a synem miało być zaangaŜowanie tego pierwsze-
go w utrwalanie systemu komunistycznego. Tymczasem Bogusław w czasie 
wojny walczył w szeregach Armii Krajowej. W podziękowaniu za „zasługi” ten 
sam reŜim pośrednio przyczynił się do jego śmierci. 

Nie ulega wątpliwości, zgodnie z sugestią autora, Ŝe S. Mossor to postać 
kontrowersyjna i skomplikowana. Dla jednych był patriotą11, przez drugich 
oceniany był jako „intrygant i zdrajca”12. Czytelnik powinien samodzielnie 
wyrobić sobie o nim zdanie w trakcie lektury. 

Przemysław Jagieła 

  9 Por. L. Wy s z c z e l s k i, W obliczu wojny. Wojsko polskie 19351939, Warszawa 2008,  
s. 118135. 

10 J. Ku r o p i e s k a, Z powrotem w słuŜbie, Kraków 1989, s. 18. 
11 Tak twierdził np. Marian Nowiński, którego autor biografii przedstawia jako „propagan-

dzistę rodem z poprzedniego systemu. Por. J. P a ł k a, op. cit., s. 395. 
12 O S. Mossorze jako intrygancie i zdrajcy czytamy w tekście Sławomira Cenckiewicza, 

gdy Mossor wraz innymi oficerami udał się do Londynu z zadaniem przeprowadzenia repatria-
cji Ŝołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Zob. S. C e n c k i e w i c z, Udział aparatu bezpieczeństwa 
PRL w drugiej kampanii reemigracyjnej (1955–1957). W: Aparat bezpieczeństwa wobec emi-
gracji politycznej i Polonii, pod. red. R. Terleckiego, Warszawa 2005, s. 242–244. 

—————————— 
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Tomasz Toborek, Edward Pfeiffer „Radwan”. Wydaw-
nictwo: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 
Łódź 2009, 142 s. + il. 

 
 
śyciorys Franciszka Edwarda Pfeiffera, ps. „Radwan” (1895–1964) jest  

„typowy” pod wieloma względami dla jego pokolenia. W jego ramy wpisują się 
charakterystyczne elementy: „druŜyniak” (skaut), legionista I Brygady, peo-
wiak, oficer odrodzonego Wojska Polskiego (dalej: WP), uczestnik wojny 
obronnej 1939 r., aktywny Ŝołnierz konspiracji, wreszcie powstaniec warszaw-
ski, jeniec wojenny i emigrant. Kilkukrotnie wziął udział w walce o wolność  
i niepodległość Polski: w czasie I wojny światowej, wojny polsko-radzieckiej 
oraz w kampanii wrześniowej. Jak zauwaŜa autor, „nie ominął go Ŝaden z tra-
gicznych i chwalebnych momentów polskiej walki o niepodległość”.  

Omawiana publikacja stanowi pierwszą naukową biografię E. Pfeiffera 
(nie licząc biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym autorstwa Antoniego 
Sanojcy). Ma chronologiczny układ, tworzą ją logicznie wyodrębnione trzy roz-
działy. Pierwszy przybliŜa najmłodsze lata Ŝycia bohatera, jego dokonania  
w czasie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym. Poznajemy wy-
bitną działalność harcerską i legionową oraz karierę w WP, od udziału w woj-
nie polsko-bolszewickiej po awans na podpułkownika w latach trzydziestych. 
Drugi odnosi się do lat II wojny światowej. Autor opisuje udział E. Pfeiffera  
w kampanii wrześniowej oraz działalność konspiracyjną w szeregach Armii 
Krajowej (dalej: AK), zwieńczoną walką w Powstaniu Warszawskim. Zostaje 
wówczas komendantem Obwodu I Śródmieście Komendy Okręgu Warszawa-
Miasto AK, a później dowódcą 28. Dywizji Piechoty (dalej: DP) AK im. Stefa-
na Okrzei. Trzeci, ostatni, omawia jego działalność emigracyjną. „Radwan” po 
wyjściu z niewoli niemieckiej poprzez Włochy trafia do Wielkiej Brytanii, 
gdzie umiera w 1964 r. 

Bohater ksiąŜki przede wszystkim był zawodowym wojskowym, Ŝołnie-
rzem z krwi i kości, widzącym w wojsku swoje powołanie juŜ od lat młodzień-
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czych, w karierze wojskowej upatrującym realizacje własnych ambicji. Z uwa-
gi na to, iŜ jego pasją była „wojskowa słuŜba powiązana z wychowaniem mło-
dzieŜy w duchu harcerskim”, te aspekty są najlepiej i szczegółowo (wręcz  
wyczerpująco) zaprezentowane. Kontrastuje z nimi bardzo mało rozwinięty 
wątek Ŝycia osobistego i rodzinnego bohatera, zarówno w kraju, jak i na emi-
gracji. O tym, czym zajmował się zawodowo E. Pfeiffer na emigracji (poza 
działalnością w organizacjach społecznych i kombatanckich), z czego się 
utrzymywał, właściwie nie wiemy nic. 

Autor nie do końca wyjaśnił pewne wątpliwości odnoszące się do przenie-
sienia Pfeiffera z funkcji pierwszego zastępcy dowódcy 54. Pułku Piechoty 
Strzelców Kresowych w Tarnopolu, na stanowisko dowódcy batalionu fortecz-
nego „Mikołów” w ramach Armii „Kraków” w sierpniu 1939 r. Czy oznaczało 
to degradację (podpułkownik stał się dowódcą batalionu), czy w zasadzie rów-
norzędne stanowisko z dowódcą pułku, czy moŜe pewnego rodzaju awans? 
Edward Pfeiffer – dowódca batalionu „na prawach dowódcy pułku” – miał bo-
wiem objąć w przyszłości dowództwo pułku (stanowiącego rozwinięcie ww. ba-
onu). Czy była to wyłącznie odgórna decyzja, czy moŜe E. Pfeiffer sam wywie-
rał wpływ na tę nominację, chcąc samodzielnie dowodzić jakąś jednostką i nie 
dopuścić, by wybuch wojny zastał go w ośrodku zapasowym macierzystej,  
12. DP? Autor nie rozstrzyga tych kwestii. 

Zbyt pobieŜnie – moim zdaniem – został przedstawiony epizod opatrzony 
stwierdzeniem „Pfeiffer miał uczestniczyć w pracach konspiracyjnego sądu”  
(s. 76). Za tą enigmatyczną wzmianką kryje się przecieŜ prawdopodobny 
udział „Radwana” w wydaniu wyroku śmierci na Wacława Szymańskiego  
(„Włodka”). OskarŜono go o zdradę adresu tajnej drukarni, domaganie się pie-
niędzy za udział w zbrojnej akcji ekspropriacyjnej i próbę szantaŜu w związku 
z ukrywaniem się przed Niemcami obywatela polskiego narodowości Ŝydow-
skiej. Wyrok, ale juŜ bez udziału E. Pfeiffera, został wykonany. 

Skrótowo potraktowany jest równieŜ okres niewoli po Powstaniu War-
szawskim. Autor nie skorzystał z Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań 
Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Warszawie. Znajdują się tam materiały  
o Pfeifferze, co sygnalizuje publikacja Roberta Bieleckiego, śołnierze Powsta-
nia Warszawskiego (Warszawa 1995). Bielecki przytacza przechowywaną tam 
listę jeniecką Stalagu XI B Fallingbostel, na której znajdował się Pfeiffer, nr 
obozowy 1221. Relacja E. Pfeiffera i Edwarda Sokoppa, na których oparł się 
autor, pozwalają stwierdzić, Ŝe „Radwan” od 15 października 1944 r. przeby-
wał w Fallingbostel (autor błędnie podaje nazwę obozu – Fallingsbostel),  
3 dni później w Bergen-Belsen, ok. 20 stycznia 1945 r. w Gross Born, później 
od ok. 20 marca w Sandbostel i po dwóch tygodniach w Lubece. Warto dodać, 
Ŝe wyzwolenie zastało E. Pfeiffera nie w samej Lubece, ale w oddalonym  
o ok. 3 km Bad Schwartau, gdzie znajdowały się dawne niemieckie koszary. 
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Pewnym, acz drobnym, uzupełnieniem okresu powstańczego oraz niewoli mo-
gą być równieŜ relacje byłych powstańców i jeńców zgromadzone w Archiwum 
Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (np. Władysława Wo-
jewódzkiego „Kaszuba” czy Jerzego Jabrzemskiego „Wojtka”, który opisuje 
działania „Radwana” jako dowódcy grupy jeńców-oficerów w Fallingbostel). 

Wspominając podkomendnego Tadeusza Zarzyckiego, moŜna sięgnąć do 
wydanej przez niego ksiąŜki pt. Pierwszy i ostatni dzień (Londyn 1974),  
w której kilkukrotnie przywołuje nazwisko „Radwana”.  Warto równieŜ  
skorzystać z monografii Zgrupowania AK „Chrobry II” Katarzyny Utrac- 
kiej (Warszawa w 2002) oraz Generałów Polski Niepodległej, Tadeusza Kry-
ski-Karskiego i Stanisława śurakowskiego (Warszawa 1991).   

Widoczna jest równieŜ niekonsekwencja w stosowaniu cudzysłowu w okre-
śleniu zgrupowań AK. Zamiast poprawnego „Chrobry II”, czy „Chrobry I”, po-
jawia się niejednokrotnie Chrobry II i Chrobry I, czasem występuje w tym sa-
mym zdaniu, gdzie określenia innych zgrupowań są w cudzysłowie.  

Niewielkie niedociągnięcia i potknięcia autora nie obniŜają jednak warto-
ści tej publikacji, która posiada solidną podstawę źródłową, opartą na kwe-
rendach z polskich i zagranicznych placówek. Dotarł on takŜe do potomków 
generała. Kwerendę moŜna by jednak rozszerzyć. W Studium Polski Podziem-
nej w Londynie (dalej: SPP) warto skorzystać równieŜ z: kolekcji nr 13 gen. 
Tadeusza Pełczyńskiego (zwłaszcza szereg materiałów dot. Koła AK, Koła Ge-
nerałów i Pułkowników, Sądu KoleŜeńskiego AK, 5. Pułku Piechoty oraz ko-
respondencji generała) oraz z kolekcji nr 8 płk. Przemysława Kraczkiewicza 
(równieŜ materiały dot. Koła AK i innych organizacji AK). O Pfeifferze wspo-
mina równieŜ Jan Kozielewski „Karski” w swoim raporcie politycznym z 1943 r. 
Badając sprawę sporu między „Radwanem” a Tadeuszem Zawadzkim-śenczy-
kowskim moŜna skorzystać z korespondencji T. śenczykowskiego i Jana No-
waka-Jeziorańskiego (obie kolekcje przechowywane są w Dziale Rękopisów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu). 

DuŜym plusem publikacji jest zwięzła i klarowana narracja. Następnym 
jest dobry poziom edytorski, solidna szata graficzna: twarda oprawa, staran-
ny skład, dołączony materiał ikonograficzny. Korzystanie z ksiąŜki ułatwia 
bibliografia, a zwłaszcza indeks osób, których zamieszczanie niestety nie jest 
jeszcze regułą w tego typu wydawnictwach.  

Autor z niewątpliwą sympatią odnosi się do Pfeiffera (wielokrotnie pisze  
o nim „nasz bohater”). Nie oznacza to jednak bezwzględnego gloryfikowania 
wszelkich jego zachowań i decyzji. Podchodzi do sprawy z rzeczową krytyką. 
Kilkukrotnie zwraca uwagę, Ŝe generał „w swoich relacjach niekiedy przeina-
czał fakty i zmieniał własną w nich rolę”. Doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe  
„obok wielu wspaniałych cech miał bowiem pewne słabości”. Prostuje dość 
liczne jego nieścisłości, ewidentne rozmijanie się z faktami, zbyt daleko idące 
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wnioski i stwierdzenia, czy przesadę w formułowaniu opinii na temat innych 
osób i siebie samego. Dystansuje się od tego rodzaju autokreacji, nie przece-
niając wielokrotnie roli „Radwana”. Uwagi te odnoszą się zarówno do okresu 
wojennego, jak i emigracyjnego. Zwraca równieŜ uwagę na pełne sprzeczności 
zachowanie „Radwana” na emigracji. Mówiąc o dąŜeniu do jedności, jednocze-
śnie „nie mógł sobie znaleźć miejsca” w wielu organizacjach. Wpisał się teŜ 
niestety, w niechlubną „modę” emigracyjną, stając się uczestnikiem wielu 
konfliktów. Cechowała go „zdolność” zdobywania sobie kolejnych wrogów.  

PrzybliŜania takich aspektów Ŝyciorysu „Radwana” autor nie unika, wy-
chodząc ze słusznego załoŜenia, Ŝe „biograficzne ujęcie wymaga podjęcia pew-
nych wątków – takŜe tych kontrowersyjnych i dwuznacznych”. Swoją krytykę 
jednak znacząco tonuje. Liczne konflikty i rozłamy, w których brał udział  
„Radwan”, kładzie na karb jego bezkompromisowości. Podkreśla, Ŝe w ostat-
nich latach Ŝycia bardzo złagodniał. Kończy nieco patetyczną nutą stwierdza-
jąc, Ŝe wspomniane wyŜej wady E. Pfeiffera  

 
„[...] w Ŝadnym wypadku nie mogą przesłonić najwaŜniejszego rysu tej 

postaci. Bohaterstwo na polu walki i niestrudzona praca społeczna moty-
wowane gorącym patriotyzmem stawiają go w szeregu wielkich, choć moŜe 
nie najgłośniejszych bohaterów naszej historii. Krytyczne oceny niektórych 
podejmowanych przez niego decyzji czy zwykłe ludzkie wady nie mogą tego 
podwaŜyć”.  
 
Posługując się cytatem z pośmiertnego wspomnienia o „Radwanie” autor 

dodaje, Ŝe bohater jego ksiąŜki powinien być zapamiętany jako „niezłomny ry-
cerz”. Uhonorowaniem jego zasług było czterokrotne odznaczenie go KrzyŜem 
Walecznych, dwukrotnie orderem Virtuti Militari, KrzyŜem Niepodległości  
i Złotym KrzyŜem Zasługi. Krótko przed śmiercią mianowano go równieŜ ge-
nerałem. 

Ukazanie nietuzinkowej postaci gen. E. Pfeiffera „Radwana” w tej publika-
cji wychodzi poza dotychczasowy, prosty schemat i dzięki temu wiemy o nim 
więcej, niŜ tylko to, Ŝe był jednym z dowódców Powstania Warszawskiego. 

 
Piotr Stanek 
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Jerzy Fularski, Według gwiazd na wschód. Moja uciecz-
ka z oflagu i inne wojenne przeŜycia, spisał i zredagował 
Władysław Wróblewski. Wydawnictwo: Drukarnia Między-
chód, Międzychód 2009, 103 s. + il. 

 
 
W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 2 września 

2009 r. w Dobiegniewie odsłonięto Pomnik Woldenberczyka upamiętniający 
pobyt jeńców w Oflagu II C Woldenberg – jednym z największych obozów je-
nieckich dla polskich oficerów. Z tej okazji po raz pierwszy zaprezentowano 
najnowszą publikację dotyczącą historii tego obozu, a konkretnie wojennych 
losów Jerzego Fularskiego. Wspomnienia zatytułowane Według gwiazd na 
wschód. Moja ucieczka z oflagu i inne wojenne przeŜycia spisał i zredagował 
Władysław Wróblewski – autor reportaŜy poświęconych kulturze i historii 
okolic Gorzowa i Zielonej Góry oraz licznych bajek dla dzieci.  

Na opublikowane wspomnienia składają się fragmenty wywiadów, jakich 
J. Fularski udzielił W. Wróblewskiemu oraz zapisy rozmów J. Fularskiego  
z Jarosławem Palickim, historykiem gorzowskiej delegatury Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Fakt ten ma decydujący wpływ na formę publikacji. Tworzą ją 
wyjątki ze wspomnień, ułoŜone przez redaktora w chronologiczno-tematycznej 
kolejności. Wypowiedzi te uzupełnione są w pierwszym, tytułowym rozdziale 
relacjami jego współtowarzysza z obozu, Jana Mickunasa, zawodowego ofice-
ra artylerii konnej i trenera jeździectwa w okresie powojennym, zaczerpnięty-
mi z odrębnej publikacji oraz z wywiadów, jakich udzielił W. Wróblewskiemu 
jego syn Wojciech1.  

Zainteresowanie W. Wróblewskiego losami J. Fularskiego nie budzi zdzi-
wienia czytelnika. Opisana historia dowodzi, Ŝe bohater wspomnień jest czło-
wiekiem odwaŜnym. Młodzieńcza brawura nie pozwoliła mu biernie poddać 
się losowi, dzięki czemu w jego Ŝyciorysie znalazły się najwaŜniejsze etapy 
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walki Polaków w czasie II wojny światowej. Był on uczestnikiem kampanii 
wrześniowej i jeńcem wojennym, działał w konspiracji, został aresztowany 
przez gestapo, powierzono mu równieŜ misję kuriera. Zaskakująca jest takŜe 
kolejność wydarzeń: historia zatoczyła koło, gdyŜ pobyt w niewoli zakończył  
w 1945 r. marszem ewakuacyjny z obozu, z którego podjął pierwszą udaną 
próbę ucieczki na początku 1940 r. 

Recenzowana ksiąŜka podzielona została na dziesięć rozdziałów, których 
tytuły w większości zaczerpnięto z wypowiedzi J. Fularskiego. Rozdział 
pierwszy poświęcony jest jego i J. Mickunasa ucieczce z Oflagu II C Wolden-
berg. Uciekinierzy poznali się w czasie pobytu w Oflagu XVIII A Lienz2, nie 
podano niestety jak długo w nim przebywali, ani kiedy trafili do Oflagu II C 
Woldenberg. JuŜ w austriackim obozie zrodził się pomysł ucieczki. Niestety,  
z powodu górzystego połoŜenia obozu plan ten mógł zostać zrealizowany do-
piero w czasie pobytu w Woldenbergu. Zarówno J. Fularski, jak i J. Mickunas 
barwnie i ze szczegółami opisują moment wydostania się z obozu, a następnie 
trwającą niemal miesiąc ucieczkę przed pościgiem i dalszą drogę, która dopro-
wadziła ich do Warszawy. Od tej chwili drogi wspomnianych bohaterów się 
rozeszły. Na uwagę zasługują, oprócz opisu ucieczki z obozu, wspomnienia do-
tyczące pomocy udzielanej im przez przypadkowo spotykanych Polaków. Atu-
tem tej części publikacji jest równieŜ zabieg uzupełnienia wypowiedzi główne-
go bohatera ksiąŜki relacją drugiego uciekiniera. Daje on nie tylko pełniejszy 
obraz rzeczywistości, ale równieŜ czyni wspomnienia J. Fularskiego bardziej 
wiarygodnymi.  

W kolejnym rozdziale, wbrew temu, co sugerowałby jego tytuł Miałem kon-
flikty z nauką, opisującym historię rodziny J. Fularskiego, lata spędzone  
w szkole i przynaleŜność do harcerstwa opowiedziano nie tylko o czasach mło-
dości, ale takŜe zapoznano czytelnika z późniejszymi wydarzeniami. NaleŜy 
do nich moment poznania przyszłej Ŝony oraz losy bohatera i jego rodziny po 
wojnie ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej. Po ślubie z Marią 
Miłobędzką J. Fularski zamieszkał w Piasecznie, następnie przenosił się ko-
lejno do Kielc, Łodzi i Sandomierza, w którym mieszka do dziś. W tym czasie 
kilkakrotnie zmieniał pracę. Początkowo zajmował się głównie handlem. Nie-
stety, nie wiemy, kiedy rozpoczął pracę w spółdzielni ogrodniczej, w której po-
został do przejścia na emeryturę w 1977 r. Wydarzenia zawarte w tej części 
pracy związane są bezpośrednio z bohaterem. Na podstawie fragmentu doty-
czącego lat przedwojennych, moŜna odtworzyć jednak system wartości wpaja-
nych młodemu pokoleniu Polaków. Dzięki niemu poznajemy takŜe warunki 
Ŝycia klasy średniej. Trzeci rozdział to ponowna retrospekcja – wspomnienia 
związane z nauką w podchorąŜówce i słuŜbie w 86. pułku piechoty. Uwagę 
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czytelnika przyciągają opisy miesięcy spędzonych przez niego w Szkole Pod-
chorąŜych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Szkoda jedynie, Ŝe nie znajduje-
my w publikacji Ŝadnej fotografii pochodzącej z tamtego okresu. Być moŜe ani 
J. Fularski, ani redaktor wspomnień nie dysponowali stosownym materiałem 
ikonograficznym lub względy techniczne sprawiły, Ŝe przekazu nie urozmaico-
no.    Kolejna część zapisu wspomnieniowego – to wydarzenia kampanii wrze-
śniowej, w których uczestniczył ułoŜona w chronologicznym porządku. Oprócz 
relacji z walk (86. pp w składzie Armii „Prusy” dowodzonej przez gen. Stefana 
Dęba-Biernackiego), znajdujemy w nim osobistą ocenę przygotowania i wypo-
saŜenia armii polskiej w 1939 r. oraz fakt przesłania fałszywej informacji o je-
go śmierci J. Fularskiego w czasie kampanii wrześniowej przekazaną rodzi-
nie. Tego rodzaju dowody dezinformacji związane z walkami odwrotowymi  
i często w okrąŜeniu pojawiają się takŜe we wspomnieniach innych podchorą-
Ŝych3. 

Opis losów J. Fularskiego w niewoli, a takŜe nawiązanie do zrelacjonowa-
nej wcześniej ucieczki, znajdujemy w rozdziale Marzłem jak pies. Redaktor 
opracowania opatrzył wprawdzie cytowane fragmenty wspomnień przypisa-
mi, w których podaje pełne nazwy obozów, brakuje jednak daty dostania się 
do niewoli oraz dokumentu potwierdzającego pobyt bohatera w obozach – co 
wydaje się uzasadnione biorąc pod uwagę bogaty materiał ilustracyjny w po-
zostałych częściach publikacji. Informacje te moŜna było uzyskać w Biurze In-
formacji i Poszukiwań PCK. W archiwum biura znajduje się jego oryginalna 
karta jeniecka, na której widnieje data dostania się do niewoli: 19 września 
1939 r. Wspomnienia zamieszczone w następnym rozdziale pt. Chcę do armii 
czynnej opisują próby zaciągnięcia się bohatera do Armii Polskiej na Wscho-
dzie. Przytoczono w nim m.in. spotkanie z mjr. Janem Rzepeckim, później-
szym szefem Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajo-
wej (dalej: AK), który odradził J. Fularskiemu powrót do domu rodzinnego,  
a takŜe prace dorywcze, których podejmował się autor wspomnień. Istotny 
fragment rozdziału opisuje moment zranienia w trakcie jednej z jakŜe licz-
nych w biografii bohatera ucieczek. Po kolejnej z nich J. Fularski wrócił do 
Warszawy, gdzie spotkał się z gen. Stefanem Roweckim, dowódcą AK. Otrzy-
mał od niego zadanie odszukania gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewi-
cza, zastępcy dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie, i oddania się do jego dys-
pozycji. To właśnie z tego powodu starał się przedostać na Bliski Wschód, co 
zilustrowane zostało w rozdziale Ciągle marzyłem o wojsku. W czasie długiej 
drogi przez Tatry, Słowację, Węgry, Jugosławię, Bułgarię, Grecję, Turcję i Au-
strię był wielokrotnie aresztowany, podejmował teŜ – zwykle zakończone suk-
cesem – liczne próby ucieczki. Ostatnie aresztowanie w Austrii doprowadziło 
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go ponownie do Oflagu II C Woldenberg. Co ciekawe, niemiecka załoga obozu 
nie mogła odszukać jego nazwiska na liście jeńców. Dowodzi to faktu, iŜ, 
prawdopodobnie z obawy przed konsekwencjami, ucieczka dwóch polskich ofi-
cerów w czerwcu 1940 r. została utajniona4. Jednym z ciekawszych elemen-
tów przedstawionych w tym najbardziej rozbudowanym rozdziale jest odnale-
zienie kupionego w czasie pierwszego pobytu w obozie egzemplarza Pana Ta-
deusza. Krzepiące są takŜe fragmenty, w których J. Fularski wspomina nie-
znanych sobie Polaków, których milczenie i brak reakcji na jego obecność po-
zwoliły mu uniknąć kolejnego aresztowania. 

Dalszy pobyt w Oflagu II C Woldenberg został opisany w rozdziale pt. Pie-
niądzem obiegowym była nesca. Poruszone są w nim róŜne aspekty Ŝycia je-
nieckiego, takie jak wyŜywienie, Ŝycie sportowe, oświatowe i religijne, warun-
ki zakwaterowania i Ŝycia w baraku zamieszkałym w większości przez jeńców 
pochodzenia, do którego trafił J. Fularski oraz pomoc ze strony jego miesz-
kańców. Autor podkreśla takŜe zmiany, jakie nastąpiły w obozie w okresie, 
kiedy był poza nim. Bezsprzecznie walorem tej części publikacji są reproduk-
cje listów, jakie J. Fularski otrzymywał od bliskich w czasie pobytu w niewoli 
oraz interesujący opis płatnej łaźni zorganizowanej przez jeńców.  

                  
Kolejny rozdział Wiele widziałem po drodze przedstawia marsz ewakuacyj-

ny jeńców, wyzwolenie ich przez oddziały Armii Czerwonej, a wreszcie powrót 
do Warszawy i spotkanie z rodziną. Dla bohatera wspomnień był to trudny 
etap, w czasie którego był świadkiem ostrzelania z czołgu stodoły, w której 
przebywali polscy jeńcy wojenni. Na swojej drodze widział takŜe rzeszę cywil-
nych uchodźców niemieckich zbombardowanych przez artylerię lub czołgi. 
Jest to ostatnia część publikacji poświęcona J. Fularskiemu.  

Rozdział zamykający ksiąŜkę opisuje losy J. Mickunasa, przedwojennego 
uczestnika konkursów hipicznych oraz Ŝołnierza kampanii wrześniowej. Po 
ucieczce z niewoli niemieckiej pracował on legalnie pod przybranym nazwi-
skiem dowodząc równocześnie oddziałem Armii Krajowej w okolicach Lubar-
towa. Wkrótce po ujawnieniu się w 1944 r. został aresztowany i osadzony naj-
pierw w więzieniu na Majdanku, a następnie wywieziony do obozu riazań-
skiego nr 178 w pobliŜu Diagilewa, skąd uciekł. Po amnestii w 1947 r. rozpo-
czął pracę jako pedagog w gimnazjum ogólnokształcącym w Sompolnie,  
a w 1957 r. został dyrektorem Technikum Rachunkowości Rolnej w Zieleńcu. 
Na początku lat 60. poświęcił się przedwojennej pasji – jeździectwu, był. m.in. 
trenerem polskiej kadry. Zmarł w 1973 r. Na rozdział ten składają się wypo-
wiedzi syna Jana – Wojciecha oraz fragmenty artykułu wspomnieniowego na-
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pisanego przez Witolda Domańskiego – jeńca Oflagu II C Woldenberg, dzien-
nikarza sportowego i działacza Polskiego Związku Jeździeckiego, który po 
wojnie współpracował z J. Mickunasem. 

Omawiana pozycja jest bez wątpienia warta uwagi, nie tylko ze względu 
na interesującą treść zawartą we wspomnieniach, ale takŜe z powodu bogate-
go materiału ilustracyjnego. Poprzez swoją wartość poznawczą wzbogaca  
z pewnością literaturę przedmiotu. Niewątpliwym atutem jest takŜe biblio-
grafia źródłowa, z której korzystał redaktor. Podnosi ona wartość naukową 
wydawnictwa, a zainteresowanemu czytelnikowi pozwala na dotarcie do ko-
lejnych pozycji uzupełniających losy J. Fularskiego. Mankamentem pracy jest 
jednak jej poziom edytorski. Pomimo zastosowania kolorowego wydruku 
zdjęć, dobrej jakości papieru czy przedruku oryginalnych listów, zaobserwo-
wać moŜna brak niektórych podstawowych informacji o wydawnictwie, takich 
jak data i miejsce wydania publikacji. Napotykamy teŜ usterki stylistyczno-
językowe, które być moŜe są spowodowane chęcią wiernego oddania wypowie-
dzi bohatera ksiąŜki, jednak wskazana byłaby delikatna korekta językowa, 
która nie zmieniając treści wypowiedzi sprawiłaby, iŜ odbiór wspomnień był-
by przyjemniejszy dla czytelnika. Mało przejrzysty jest równieŜ format przy-
pisów (ten przyjęty na początku rozdziału Chcę do armii czynnej jest czytel-
niejszy, choć i tam odstępy między linijkami są zbyt duŜe w stosunku do tych 
w tekście).  

Ponadto dla czytelnika, który po raz pierwszy sięga po tę publikację, nieja-
sny moŜe być układ rozdziałów. Nie wiemy, czy rozpoczęcie ksiąŜki od opisu 
ucieczki było wyłącznie zamysłem redaktora, czy teŜ wpływ na taki układ 
miał bohater wspomnień. W tym przypadku wskazane byłoby jednak uzasad-
nienie przyjętej konstrukcji we wstępie. Brakuje takŜe wytłumaczenia 
umieszczenia na końcu ksiąŜki rozdziału poświęconego J. Mickunasowi – po-
za opisem wspólnej ucieczki nie ma nawiązań do ich znajomości ani kontak-
tów po wojnie. Mankamentem jest takŜe nieadekwatność tytułu do treści 
ksiąŜki. Czytelnik moŜe spodziewać się opisu wydarzeń, które miały miejsce 
wyłącznie w latach II wojny światowej. Tymczasem jest to portret człowieka 
od wczesnych lat dziecięcych aŜ po Ŝycie rodzinne i pracę zawodową po zakoń-
czeniu wojny.  

Zebrane wspomnienia uzupełnione zostały przed redaktora wydawnictwa 
licznymi przypisami. Jest to niewątpliwy atut tej ksiąŜki, gdyŜ zawierają one 
cenne informacje na temat osób, które J. Fularski spotykał na swojej drodze, 
a takŜe precyzują informacje pojawiające się we wspomnieniach. Stanowi to 
duŜe ułatwienie dla czytelnika i podnosi jeszcze wiarygodność tego świadec-
twa. Brakuje jedynie wyjaśnienia kilku pojęć, takich jak kenkarta czy aus-
weis, które dla mniej zorientowanego czytelnika mogą być niezrozumiałe. 
Przydatne byłyby takŜe informacje dotyczące daty urodzenia J. Fularskiego  
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i nadanych mu numerów jenieckich. Tak bogate opracowanie redakcyjne  
z pewnością powinno je uwzględnić. 

Mimo wymienionych mankamentów jest to jednak praca warta polecenia, 
gdyŜ nie tylko poszerza katalog wspomnień jenieckich, ale równieŜ utrwala 
pamięć o człowieku duŜej odwagi. 

 
Magdalena Kruk-Kuchcińska 
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Oliver Clutton-Brock, Footprints on the Sands of 
Time. RAF Bomber Command Prisoners of War in Ger-
many 1939–1945 / Ślady stóp na piaskach czasu, London 
2003, 528 s. 

 
 
Wiosną 2009 r. zbiory biblioteczne Centralnego Muzeum Jeńców Wo-

jennych w Łambinowicach-Opolu wzbogaciły się o publikację autorstwa 
Olivera Clutton-Brocka pt. Footprints on the Sands of Time. RAF Bomber 
Command Prisoners of War in Germany 1939–1945. Praca, która ma cha-
rakter monograficzny, ukazała się na brytyjskim rynku wydawniczym  
w 2003 r. Stanowi próbę całościowego ukazania losów Ŝołnierzy słuŜących 
w Lotnictwie Bombowym Królewskich Sił Powietrznych, którzy jako  
jeńcy znaleźli się w obozach jenieckich w Niemczech w latach II wojny 
światowej.  

Autor ksiąŜki jest pasjonatem badań z zakresu historii brytyjskiego 
lotnictwa bombowego w czasie II wojny światowej. Poświęcił temu zagad-
nieniu swą pierwszą pracę pt. Massacre over the Marne (Masakra nad 
Marną), opublikowaną w 1994 r. Obydwie pozycje są wynikiem jego dłu-
goletnich badań, chociaŜ w notkach biograficznych autor skromnie pod-
kreśla, Ŝe nie jest zawodowym historykiem. Jego zdaniem, decydujący 
wpływ na zainteresowanie historią lotnictwa, a w szczególności na po-
wstanie omawianej publikacji, wywarło dzieciństwo, które spędził w mia-
steczku Lincoln (w hrabstwie Linconshire). Przez 17 lat dorastał w pobli-
Ŝu – dzisiaj juŜ nieuŜywanych – lotnisk polowych Królewski Sił Powietrz-
nych, skąd startowały brytyjskie bombowce lecące nad III Rzeszę.     

Wyjątkowość publikacji O. Clutton-Brocka polega na próbie przedsta-
wienia losów jeńców, lotników z eskadr bombowych RAF-u, trafiających 
w róŜnych okolicznościach do niemieckiej niewoli. Mimo iŜ w ciągu ostat-
niego dziesięciolecia o brytyjskich jeńcach pisało bardzo wielu autorów, 
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to jego zamiarem było skierowanie uwagi czytelników na tę właśnie część je-
nieckiej społeczności. Jest to cenne tym bardziej, Ŝe dotąd w publikacjach eks-
ponowano zupełnie inne wątki badawcze. W optyce historyków znajdowały się 
konkretne obozy, jak choćby osławione Oflag IV C Colditz, czy nie mniej zna-
ny Stalag Luft III Sagan. Z drugiej strony o lotnikach brytyjskich w niewoli 
niemieckiej powstało zaledwie kilka zwartych opracowań, zwłaszcza  
w kontekście Ŝagańskiej „Wielkiej ucieczki”, a niniejsza praca jest właściwie 
pierwszą, w której podjęta została próba opisania specyficznej sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się piloci bombowców, zestrzeleni nad III Rzeszą i terytoriami 
okupowanymi. Załogi samolotów Bomber Command, to przecieŜ najliczniejsza 
grupa jeńców tego rodzaju wojsk, porównywalna ilościowo jedynie z jeńcami 
wojsk lądowych przebywających w niewoli niemieckiej.  

Omawiana ksiąŜka, jest obszerną monografią liczącą 528 strony, która 
dzieli się na dwie wyraźne odmienne części. W pierwszej, liczącej 231 stron, 
autor stara się omówić losy lotników Sił Bombowych Królewskich Sił Po-
wietrznych w obozach jenieckich w Niemczech w latach 1939–1945. AŜ 12  
z 19 rozdziałów to krótkie, uporządkowane chronologicznie charakterystyki 
25 obozów, do których w kolejnych latach wojny przybywali lotnicy brytyjscy. 
Uzasadnieniem dla takiego ujęcia był fakt, iŜ lotnicy brytyjscy przebywali  
w róŜnych obozach, zwłaszcza w początkowym okresie wojny. Zmieniło się to 
dopiero w 1942 r., kiedy zdecydowano o tworzeniu specjalnych obozów dla lot-
ników – obozów luft.  

Ze względu na chronologiczne ujęcie tej części pracy, charakterystyczną ce-
chą poszczególnych rozdziałów są historyczne wprowadzenia, które mają wy-
jaśniać czytelnikowi wpływ  wydarzeń na frontach II wojny światowej na sy-
tuację lotników w obozach. Następnie autor przechodzi do opisu wyglądu po-
szczególnych obozów, warunków bytowych i codzienności obozowej jeńców. 
Rekonstruuje to odwołując się do licznych wspomnień i relacji przebywają-
cych w nich jeńców. Okazuje się, Ŝe nie sposób wyodrębnić z tych świadectw 
jedynie relacji lotników. Stanowili oni przecieŜ tylko 8% jenieckiej społeczno-
ści Ŝołnierzy armii brytyjskiej, poza tym przez większość czasu przybywali  
w obecności i w takich samych warunkach jak Ŝołnierze reprezentujący inne 
formacje wojskowe. Dlatego nie sposób pominąć relacji Ŝołnierzy piechoty, jak 
choćby w rozdziale 3, przy opisie Stalagu VIII B/344 Lamsdorf, gdzie przyto-
czono relację nowozelandzkiego lekarza Johna Borrie.  

Autor ksiąŜki starał się szczególnie duŜo miejsca poświęcić kwestiom obo-
zowych ucieczek. Jest to temat opisywany juŜ wielokrotnie w literaturze 
przedmiotu, i chociaŜ autor bardzo dokładnie przedstawia ich przebieg, oraz 
towarzyszące im konspiracyjne przygotowania, nie wnosi swymi ustaleniami 
niczego nowego w tym zakresie. Z drugiej strony stara się ukazywać w zindy-
widualizowany sposób, niemal kaŜdy przejaw oporu wobec władz obozowych  
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i dokumentować moralne zwycięstwa jeńców nad nieludzkim i zbrodniczym 
systemem.  

Kolejne siedem rozdziałów części pierwszej pracy ma charakter problemo-
wy. Zaprezentowano w nich obszernie wybrane zagadnienia, które warte są 
szerszego omówienia w tym miejscu. Na uwagę zasługuje ewakuacja obozów 
jenieckich, prowadzona od lipca 1944 r. Gdy niemieckie władze podjęły decy-
zję o jej rozpoczęciu, cały proces trwał nieprzerwanie przez kilka następnych 
miesięcy. Jednocześnie autor nie zapomina przedstawić okoliczności, w któ-
rych zmuszano jeńców do zmiany miejsca pobytu. Warunki atmosferyczne, 
zaniedbania aprowizacyjne, wyczerpujący marsz, a takŜe podróŜ w przepeł-
nionych wagonach i ładowniach okrętów. Przy okazji omawiania okoliczności, 
w jakich dochodziło do exodusu jeńców – błyskawiczne tempo ofensywy Armii 
Czerwonej na froncie wschodnim – badacz zwraca uwagę na międzyalianckie 
rozmowy i podejmowane decyzje, co do zasad repatriacji Ŝołnierzy brytyjskich, 
którzy znaleźli się po radzieckiej stronie linii frontu. Pozostali, wyzwoleni 
przez alianckie oddziały wracali do domów dopiero po poddaniu się drobiazgo-
wej lekarskiej diagnostyce, podczas której oceniano ich fizyczny i psychiczny 
stan zdrowia.  

Kolejny temat podjęty w rozdziale pt. Ranni 1939–1945, przedstawia funk-
cjonowanie medycznego zaplecza niemieckiego systemu obozowego. W tym ce-
lu ze zgromadzonego materiału wyodrębnił kilka obozowych lazaretów i na 
tych przykładach scharakteryzował postawy niemieckiego personelu medycz-
nego wobec rannych i chorych jeńców. Opisał m. in. Lazaret Kuranstalt Hohe-
mark, Lazaret 1249 działający w Stalagu IXC Obermassfeld, Lazaret Kloster 
Haina, Lazaret IX B Bad Soden. Na podstawie wybranych źródeł przedsta-
wiono kilka indywidualnych przypadków medycznych, których leczenia podej-
mowano się w obozowych warunkach.      

Kontynuacją wcześniejszego rozdziału jest następny pt. Reatriacje, 1943–
1945, gdzie szczegółowo omówiona została kwestia dwustronnej, aliancko-nie-
mieckiej wymiany cięŜko rannych i chronicznie chorych jeńców, zwłaszcza  
gdy ich stan zdrowia był zagroŜony lub nie rokował poprawy. W ciągu dwóch 
ostatnich lat wojny dokonano czterech wymian, a nad przygotowaniem  
i sprawnym przeprowadzeniem całej operacji czuwał Komitet Repatriacyjny. 
Warto dodać, Ŝe początkowo repatriacji podlegać miało jedynie 1400 jeńców 
niemieckich z obozów alianckich, a z obozów III Rzeszy ponad 4000 aliantów. 
Do wymiany wyznaczone zostały trzy porty w szwedzkim Göteborgu, turec-
kiej Smyrnie i tunezyjskim Oranie. Po kilku miesiącach przygotowań opera-
cja ruszyła z dniem 21 października 1943 r., w wyniku której 4149 Brytyjczy-
ków i 13 Amerykanów powróciło do kraju. Autor wymienia m.in. szpital Sta-
lagu VIII B/344 Lamsdorf, z którego 20 października pociągiem szpitalnym 
ewakuowano chorych i rannych, niestety nie podając liczby jeńców.  
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Powodzenie repatriacji spowodowało przeprowadzenie drugiej, której ter-
min wyznaczono między 17–18 maja 1944 r. Objęła on kilka tysięcy Ŝołnierzy 
z obu stron, w tym równieŜ brytyjskich Ŝołnierzy z Lamsdorf. Wymiany doko-
nano tym razem w hiszpańskiej Barcelonie. Jak podaje autor, według doku-
mentów przewozowych na stacji w Berlinie znalazło się aŜ 15 wagonów z jeń-
cami ze Stalagu VIII B Lamsdorf, Stalagu XXI D Posen i szpitala obozowego 
w Neu Stettin. Trzecią wymianę jeńców zaplanowano na wrzesień 1944 r.  
i chociaŜ trwały w tym czasie walki we Francji, nie przeszkodziło to w jej  
realizacji. Ostatnia, czwarta repatriacja, wyznaczona na 29 grudnia 1944 r. 
objęła 1756 rannych i chorych jeńców brytyjskich, personel medyczny oraz  
440 Amerykanów, a takŜe 850 cywilów. W tej części autor pokrótce omówił 
równieŜ trzy repatriacje włosko-angielskie.  

Kolejny rozdział pt. Zdrajcy i kolaboranci, poświęcony jest procesom osób, 
które po wojnie władze brytyjskie uznały za zdrajców, i które brytyjskie sądy 
wojskowe skazały na karę śmierci. Opisywane tu przykłady współpracy jeń-
ców brytyjskich z wywiadem niemieckim, a nawet przypadkami działalności 
szpiegowskiej na rzecz nazistów (przypadek jeńca z oddziału roboczego E3, 
Stalagu VIII B/344 Lamsdorf) zestawione zostały z treścią następnych dwu 
rozdziałów, które dotyczą zbrodni wojennych popełnionych na jeńcach wojen-
nych w latach 1939–1945 przez Niemców. Oliver Clutton-Brock omówił wiele 
nowych, dotąd nieznanych przypadków zbrodni wojennych, dokonywanych na 
lotnikach brytyjskich zestrzelonych nad terytorium III Rzeszy. RównieŜ i on 
zauwaŜył, Ŝe wielu ze sprawców nigdy nie zostało ukaranych. Zwłaszcza, gdy 
mowa jest o morderstwach dokonywanych na lotnikach, nie tylko przez od-
działy SS, Wehrmacht, ale takŜe niemiecką ludność cywilną.   

Ostatni, 19 rozdział, stanowi wprowadzenie do opracowanej przez autora 
listy jeńców wojennych z Lotnictwa Bombowego Królewskich Sił Powietrz-
nych. Tworzy ją liczące 10 999 zestawienie nazwisk lotników Sił Bombowych 
RAF-u. Powstało ono na podstawie karty strat Sił Bombowych RAF-u, oraz 
inne dokumenty zdeponowane w londyńskim National Archive. Autor zazna-
cza, Ŝe niestety nie jest ona pełna. Licząca 210 stron lista otwiera drugą cześć 
publikacji, która złoŜona jest z 14 załączników. Kolejny załącznik dostarcza 
podstawowej wiedzy na temat systemu jenieckiego wraz z podaniem listy obo-
zów jenieckich w poszczególnych okręgach wojskowych i ich lokalizacją. Na-
stępne załączniki, w formie diagramów obrazują liczbę lotników w obozach je-
nieckich w poszczególnych latach, oraz straty Lotnictwa Bombowego RAF-u 
poniesione w trakcie działań wojennych. WaŜnym elementem publikacji jest 
załącznik nr 10, gdzie autor podaje nazwiska 34 lotników RAF-u, którym po-
wiodła się ucieczka z niewoli niemieckiej, w tej grupie, aŜ 15 było jeńcami 
Stalagu VIII B/344 Lamsdorf. W kolejnych załącznikach porównano brytyj-
skie i niemieckie stopnie wojskowe, ukazano kampanię propagandową prze-
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ciwko lotnikom, jaką stosowały władze niemieckie w obozach, załącznik 13 
dotyczy nazistowskich słuŜb bezpieczeństwa, a ostatni 14 znaczenia paczek 
czerwonokrzyskich. Publikacja opatrzona została odpowiednimi ilustracjami, 
aneksem zawierającym przypisy, zdefiniowane skróty, oraz indeksem geogra-
ficzno-osobowym.  

Warto wspomnieć, Ŝe autor poświęcił tę ksiąŜkę pamięci sierŜ. Kennetha 
Earla Clifford Slacka z Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych, który 
zginął 8 maja 1945 r. w wieku 21 lat. W dzień zakończenia II wojny światowej 
oddał swoje Ŝycie próbując uratować niemieckiego straŜnika tonącego w rzece 
Elbie, w pobliŜu miasteczka Schönebeck. KsiąŜkę poświęcił takŜe pamięci je-
go kolegów, którzy wszyscy powinni byli wrócić do domu.  

*   *   * 
Pomimo to iŜ głównym celem pracy miało być omówienie losów lotników  

i to jedynie Lotnictwa Bombowego RAF-u, to autor – co zrozumiałe – nie był 
w stanie odseparować ich od sytuacji Ŝołnierzy brytyjskich w niewoli niemiec-
kiej w ogóle. W treści poszczególnych rozdziałów, takŜe tych o charakterze 
problemowym, nie znajdziemy jakichś szczególnych róŜnic w warunkach byto-
wych lotników na tle reszty jenieckiej społeczności. Z tego powodu praca jest 
właściwie poświęcona jeńcom brytyjskim wszystkich rodzajów słuŜb. Recen-
zując rozdział 14. Ranni, 1939–1945, zauwaŜamy, Ŝe autor dokonał wyboru 
omawianych lazaretów, do których trafiali brytyjscy lotnicy, oraz opisu me-
dycznych zagadnień. Nie wiemy, na podstawie jakich przesłanek przeprowa-
dzona została ta selekcja, m.in. z pominięciem waŜnego obozowego szpitala 
przy Stalagu VIII B/344 Lamsdorf. Autor skupiając swą uwagę na spektaku-
larnych przykładach oporu wobec Niemców, jakimi były ucieczki, pomija inne, 
równie waŜne dla jenieckiej codzienności aspekty, takie jak Ŝycie kulturalno-
oświatowe. Nie zauwaŜa zmian, jakie zachodziły w warunkach bytowych jeń-
ców na przestrzeni sześciu lat trwania wojny. Dość oczywistym postulatem 
badawczym wydaje się być próba porównania poszczególnych obozów, w któ-
rych przebywali lotnicy RAF-u, a której równieŜ w niniejszej pracy zabrakło. 
Wydaje się, Ŝe moŜna byłoby wyeksponować te wątki kosztem opisów sytuacji 
na frontach II wojny światowej. Tym bardziej, Ŝe zbyt obszerne ich wpro- 
wadzenie do kolejnych rozdziałów często dominuje nad częścią zasadniczą. 
Niestety, autor nie ustrzegł się od prozaicznych błędów w nomenklaturze obo-
zowej. I tak zamiast Oflagu VI B Dössel pisze o Oflagu VI B Warburg, a oma-
wiając Stalag XXI D Posen mówi o jego części – Forcie VIII – jako o właści-
wym obozie.   

Temat, którego podjął się autor, to w rzeczywistości bardzo trudne zagad-
nienie monograficzne, które, moim zdaniem, wymagało nieco innego rozłoŜe-
nia akcentów. Nie jest moŜliwe opracowanie tej kwestii z pominięciem losów 
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innych formacji. Jednak charakter pracy wymaga, by większość omawianych 
zagadnień oparta była na doświadczeniach, relacjach i archiwaliach dotyczą-
cych Ŝołnierzy Bomber Command Royal Air Force. Jest to tym trudniejsze, Ŝe 
przez kilka pierwszych lat wojny nie istniały specjalne obozy dla lotników,  
a zatem wszyscy Ŝołnierze Brytyjskich Sił Zbrojnych dzielili podobny los.  

Jednak niewątpliwą zasługą autora jest omówienie dziejów kilku waŜnych 
obozów, zwłaszcza z obszaru dzisiejszych ziem polskich. I tak, prócz cieka-
wych informacji na temat funkcjonowania Stalagu VIII B/344 Lamsdorf, wie-
le nowych, cennych wiadomości dotyczy Stalagu Luft VII Bankau, na temat 
którego w polskiej historiografii istniały jedynie wzmianki. Na szczególną 
uwagę zasługuje bogata baza źródłowa, na której oparł się autor opracowując 
tę monografię. Dominują w niej wspomnienia, ale takŜe nieobecne dotąd w li-
teraturze przedmiotu oficjalne dokumenty brytyjskie, jak chociaŜ w kwestii 
repatriacji byłych jeńców ze Związku Radzieckiego. Z tych powodów wydana 
w Wielkiej Brytanii pozycja spotkała się z szerokim zainteresowaniem czytel-
ników równieŜ w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Nowej Zelandii i Au-
stralii. Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe omówiona publikacja to godna pole-
cenia i wartościowa pod wieloma względami synteza losów brytyjskich Ŝołnie-
rzy w niewoli niemieckiej.   

 
Anna Wickiewicz 
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Sesja edukacyjna pt. „Jeśli nie pamięć, to co?  
Edukacja w miejscach pamięci narodowej” 

Łambinowice, 28 maja 2009 r. 
 
 
 
28 maja 2009 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) zorganizowało po raz piąty se-
sję edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci na-
rodowej”. W obradach, które odbyły się w siedzibie muzeum w Łambinowi-
cach, udział wzięły 53 osoby. Byli to m.in. pracownicy muzeów martyrologicz-
nych, nauczyciele, studenci Uniwersytetu Opolskiego (dalej: UO), laureaci 
konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno” oraz pracownicy 
łambinowickiego muzeum.  

Celem zasadniczym sesji było poznanie moŜliwości edukacyjnych miejsc 
pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Miejsca Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach. Ponadto organizatorzy dąŜyli do wypracowania nowych rozwią-
zań dydaktyczno-metodycznych dotyczących edukacji historycznej i regional-
nej. Sesja podzielona została na dwie części. W czasie pierwszej z nich uczest-
nicy zwiedzili tereny Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz wy-
słuchali referatów przedstawicieli innych muzeów-miejsc pamięci i kadry uni-
wersyteckiej. Po przerwie obiadowej przeprowadzono warsztaty oraz ogłoszo-
no wyniki konkursu na projekt edukacyjny.  

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał dyrektor CMJW w Łambinowicach-
Opolu dr hab. Edmund Nowak, który przywitał uczestników i krótko przed-
stawił dzieje Łambinowic, podkreślając ich szczególną rolę w historii regionu. 
Dalszą część obrad prowadziła zastępca dyrektora muzeum, dr Violetta Rez-
ler-Wasielewska.  

Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Zenon Jasiński (UO). W swoim wy-
stąpieniu nt. „Jak odpowiedzialnie i interesująco uczyć o II wojnie światowej  
i jej skutkach” starał się odpowiedzieć na pytanie, czemu ma słuŜyć edukacja 
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w miejscach pamięci narodowej. Podkreślił jednocześnie, iŜ jej celem z pewno-
ścią nie powinno być szerzenie nacjonalizmu i ksenofobii. Następnie wymienił 
i omówił zadania, jakie stoją przed współczesną edukacją historyczną. Są to 
m.in. dostarczanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie uczuć patriotycznych, w 
tym poszanowania zarówno dla historii swojego kraju, jak i dla innych. Zwró-
cił takŜe uwagę na trudności w przekazywaniu prawdy, poniewaŜ subiektyw-
ne relacje świadków historii i nieobiektywny sposób przekazywania wiedzy, 
mogą wpływać na róŜne interpretowanie  historii. W podsumowaniu uwypu-
klił szczególną rolę wycieczek dydaktycznych. PołoŜył takŜe nacisk na zróŜni-
cowanie oferty miejsc pamięci kierowanej do zwiedzających. Jego zdaniem, 
powinna mieć interesującą formę dostosowaną do wieku, róŜnych moŜliwości 
finansowych oraz stopnia zainteresowania odbiorcy. Za interesujące uznał 
takŜe lekcje muzealne czy przedsięwzięcia takie jak „Noc Muzeów”. 

Kolejną prelegentką była mgr Marta Grudzińska z Państwowego Muzeum 
na Majdanku, która wygłosiła referat nt. „Dni Otwarte w archiwum jako for-
ma pracy z młodzieŜą w Państwowym Muzeum na Majdanku”. Swoje wystą-
pienie rozpoczęła od przedstawienia historii obozu oraz zasobu archiwalnego 
Państwowego Muzeum na Majdanku. PosłuŜyła się przy tym bogatym mate-
riałem fotograficznym. Następnie przeszła do omówienia Dni Otwartych orga-
nizowanych przez muzeum od 2007 r. Opisując proponowane formy pracy 
z młodzieŜą podkreśliła, Ŝe zawsze zachęca zwiedzające grupy do zapoznania 
się z archiwaliami przed ich udaniem się na tereny byłego obozu. MłodzieŜ, 
która ma okazję samodzielnie analizować oryginalne dokumenty, jej zdaniem, 
jest lepiej przygotowana do odbioru informacji o miejscu pamięci. Posługując 
się konkretnymi przykładami M. Grudzińska pokazała, jak waŜny w pracy  
z młodzieŜą jest dobór interesującego materiału dokumentacyjnego.  

Nowatorską formę przekazywania wiedzy o miejscu pamięci zaprezento-
wał mgr Piotr Tarnowski – dyrektor Państwowego Muzeum Stutthof w Sztu-
towie, który wystąpił z referatem pt. „Komiks próbą popularyzacji wiedzy  
o obozie Stutthof”. Wyjaśnił, Ŝe celem projektu realizowanego przez muzeum, 
jest dotarcie do szerszego grona osób, w tym przede wszystkim do młodzieŜ li-
cealnej. Prace rozpoczęto od zbierania relacji świadków historii i analizy juŜ 
posiadanych wspomnień. Za szczególnie warte wykorzystania uznano te 
pierwsze, nagrane w formie filmu, w których świadkowie wspominają nie tyl-
ko swój pobyt w obozie, ale takŜe późniejsze losy. Kolejnym krokiem było wy-
branie formy przekazu – został nią komiks przedstawiający losy jednego czło-
wieka: Felicjana Łady, byłego więźnia i osoby propagującej historię regionu,  
z którą muzeum nadal utrzymuje kontakt. Za główny problem opóźniający 
prace nad komiksem prelegent uznał wysokie koszty wydawnicze.  

Jako ostatni wystąpił mgr Jacek Jakubiak, dyrektor Muzeum Martyrologii 
Alianckich Jeńców w śaganiu. Swój referat pt. „Nowości w ofercie edukacyj-
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nej Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców w śaganiu” rozpoczął od krót-
kiego przedstawienia dziejów tamtejszych obozów jenieckich. Następnie 
stwierdził, Ŝe celem muzeum jest dotarcie do jak największego grona odbior-
ców i Ŝe sposobem na to jest wyszukanie pozytywnych elementów w historii 
przedstawianego miejsca pamięci. Za taki uznano m.in. ucieczkę grupy jeń-
ców brytyjskich ze Stalagu Luft III w 1944 r., która odpowiada potrzebom 
równieŜ ze względu na zainteresowanie mediów oraz popularność filmu opo-
wiadającego o tych wydarzeniach pt. Wielka ucieczka. Dla celów edukacyj-
nych ekspozycja została wzbogacona o część interaktywną: w zbudowanej re-
plice baraku wystawiono m.in. przygotowane przez Ŝagańską młodzieŜ makie-
ty. Zwiedzający mogą dzięki temu przekonać się, jakie były warunki Ŝycia  
w obozie. Wśród propozycji skierowanych do młodzieŜy jest takŜe zwiedzanie 
terenów poobozowych według utworzonego systemu szlaków pieszych i rowe-
rowych. Na całym terenie postawiono tablice informacyjne oraz zbudowano 
makietę tunelu w miejscu, w którym wykopali go jeńcy. Przygotowano takŜe 
prezentację multimedialną oraz wydawnictwa dostosowane do róŜnych grup 
wiekowych i zasobów finansowych zwiedzających.  

Po ostatnim wystąpieniu rozpoczęła się krótka dyskusja. Liczne pytania 
dotyczące realizacji projektu skierowano do P. Tarnowskiego. Dyskusję pod-
sumowała prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (UO), która poparła tezy prezen-
towane przez prelegentów i podkreśliła znaczenie interesującej formy przeka-
zu w nauczaniu historii.  

Po przerwie obiadowej odbyły się warsztaty, w których udział wzięli wszy-
scy obecni. W czasie warsztatu pt. „Katyń – upadek wartości?” prowadzonego 
przez dr Renatę Kobylarz, jego uczestnicy dokonali wyboru wartości uniwer-
salnych, jakimi powinien kierować się kaŜdy człowiek. Oceniając postawy pol-
skich jeńców przebywających w niewoli radzieckiej stwierdzili, Ŝe dochowali 
oni wierności tym zasadom. Warsztat pt. „Kiedy ksiąŜka dawała wolność” pod 
kierunkiem dr Iwony Konopnickiej poświęcony był z kolei terapeutycznej roli 
ksiąŜki w obozach jenieckich. Według ustaleń uczestników warsztatu ksiąŜka 
była i jest oknem na wolność. Natomiast wspomnienia pisane po wojnie uzna-
li oni natomiast za dobry sposób na wyzwolenie emocji związanych z trudny-
mi przeŜyciami w niewoli (jako przykład posłuŜyła publikacja Kiry Gałczyń-
skiej pt. Zbierz w sercu całą moc...). Ostatni warsztat pt. „Komputerowe gry 
edukacyjne” przeprowadzony został przez dr Violettę Rezler-Wasielewską.  
W jego trakcie starano się wyszukać zalety i wady proponowanych gier edu-
kacyjnych: puzzli, krzyŜówek i quizów.   

Po zaprezentowaniu efektów pracy przez uczestników warsztatów ogło- 
szono wyniki konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”.  
Jego laureaci i ich opiekunowie otrzymali nagrody oraz wyróŜnienia. Mieli 
równieŜ sposobność zaprezentowania swoich prac uczestnikom sesji. Oficjal-
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nego zamknięcia obrad dokonał dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu,  
dr hab. E. Nowak. 

 
Magdalena Kruk-Kuchcińska 
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6 października 2009 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 65. rocznicę 

przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich do Stalagu 344 
Lamsdorf. Ich częścią była sesja popularnonaukowa pt. „Przystanek Lams-
dorf”. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf. W przedsięwzięciu 
zorganizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) wzięło udział ok. 130 osób. 
Obchody rozpoczęto przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców 
Stalagu 344 Lamsdorf, gdzie zastępca dyrektora CMJW w Łambinowicach-
Opolu, dr Violetta Rezler-Wasielewska przywitała gości: powstańców war-
szawskich, przedstawicieli organizacji kombatanckich, władz samorządo-
wych, słuŜb mundurowych, instytucji kulturalno-oświatowych, nauczycieli, 
studentów, uczniów i mieszkańców Łambinowic. Przypomniała takŜe ideę, 
która towarzyszy corocznym obchodom. Następnie przedstawiciele poszcze-
gólnych grup złoŜyli kwiaty przed pomnikiem, po czym głos zabrał gość hono-
rowy, członek Związku Powstańców Warszawskich (Środowisko śołnierzy 
Zgrupowania AK „Chrobry II”), były jeniec Lamsdorf, Henryk Łagodzki. Przy-
był on na uroczystości z małŜonką Ireną, równieŜ uczestniczką powstania 
warszawskiego. Ze środowiska powstańców warszawskich-byłych jeńców 
Lamsdorf obecny był takŜe Romuald Malinowski. W czasie swojego przemó-
wienia Henryk Łagodzki podzielił się swoimi wspomnieniami z pobytu w Sta-
lagu 344 Lamsdorf, który w jego pamięci zapisał się jako jeden z najgorszych 
momentów na szlaku jenieckim. 

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów ich uczestnicy udali się do sie-
dziby muzeum w Łambinowicach, gdzie rozpoczęła się sesja popularnonauko-
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wa. Jej zasadniczym celem było zaprezentowanie sylwetek wybranych posta-
ci, reprezentantów środowisk wojskowych, kulturalnych i intelektualnych 
Warszawy, którzy po kapitulacji powstania warszawskiego jako jeńcy wojenni 
trafili do Stalagu 344 Lamsdorf. Dr V. Rezler-Wasielewska otwierając obrady 
podkreśliła, Ŝe dla zdecydowanej większości powstańców warszawskich, któ-
rzy trafili do Lamsdorf, obóz ten był tytułowym przystankiem w drodze do 
obozów w głębi Rzeszy. 

Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Janusz Wójcik. Podzielił się z uczestnikami reflek-
sją o II wojnie światowej i jednym z jej końcowych akordów, jakim było Po-
wstanie Warszawskie. Swoje wystąpienie poświęcił fragmentom wiersza po-
ety serbołuŜyckiego Beno Budara, który opiewał zbrojny wysiłek Polski pod-
czas II wojny światowej, w tym takŜe walkę na ulicach Warszawy. Podkreślił, 
Ŝe uznanie poety wzbudzało bohaterstwo narodu polskiego, który mimo nie-
wielkich szans na zwycięstwo, zdecydowanie walczył o niepodległość. 

Jako kolejna wystąpiła dr V. Rezler-Wasielewska z referatem dotyczącym 
sytuacji powstańców warszawskich w Stalagu 344 Lamsdorf: męŜczyzn, ko-
biet i dzieci, od momentu ich przybycia z OŜarowa aŜ do wywiezienia do in-
nych obozów lub wyzwolenia. Przedstawiła realia panujące w obozie, tj. wa-
runki, w jakich powstańcy musieli Ŝyć, z jakimi problemami się borykali i jak 
organizowali wolny czas. Wskazała takŜe na róŜne formy Ŝycia kulturalnego, 
oświatowego i religijnego powstańców w Lamsdorf. 

Następnie pracownicy muzeum zaprezentowali sylwetki 11 powstańców 
warszawskich – byłych jeńców Stalagu 344 Lamsdorf: Jana Rzepeckiego, 
Aleksandra Gieysztora, Witolda Pileckiego, Jerzego Skoryny, Wacława Zagór-
skiego, Jadwigi Beaupré, Stefana Bałuka, Stanisława Płoskiego, Antoniego 
Szymanowskiego, Romana Bratnego i Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego. 

Mgr Wojciech Szwed przedstawił postaci dwóch oficerów Jana Rzepeckiego 
i Aleksandra Gieysztora, których łączyło zamiłowanie do historii. Realizowali 
je poprzez pracę naukową i dydaktyczną na wyŜszych uczelniach. Jan Rzepec-
ki jeszcze przed wojną wykładał w WyŜszej Szkole Wojennej. Z kolei Aleksan-
der Gieysztor swoją karierę naukową i dydaktyczną rozpoczął równolegle  
z działalnością konspiracyjną. W kampanii wrześniowej był dowódcą 8. pp Le-
gionów, Rzepecki zaś był szefem Oddziału III sztabu Armii Kraków. Po prze-
granych walkach przeszli do konspiracji, gdzie pracowali w Biurze Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Rzepecki jako szef biura był 
przełoŜonym Gieysztora. Po upadku Powstania Warszawskiego obaj trafili do 
Stalagu 344 Lamsdorf. Spędzili tam zaledwie niecałe dwa tygodnie, po czym 
przewieziono ich do róŜnych oflagów. Ich losy rozeszły się po wojnie. Rzepecki 
w przeciwieństwie do Gieysztora po wyzwoleniu zdecydował się na powrót do 
konspiracji. Prelegent podkreślił niejednoznaczną rolę, jaką Rzepecki odegrał 
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do aresztowaniu go przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Jednocześnie 
wysoko ocenił wkład, jaki do nauki wnieśli obaj bohaterowie: Gieysztor jako 
badacz początków państwa polskiego, a Rzepecki jako autor wielu prac z hi-
storii wojskowości. 

Kolejną zaprezentowaną postacią był rtm. Witold Pilecki. Jego biogram 
przygotowała mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska, a wygłosiła dr Anna 
Wickiewicz. Pilecki to postać legendarna, doceniona za swoje bezprzykladne 
bohaterstwo po ok. 50 latach od śmierci. Był uczestnikiem I wojny światowej, 
wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej w 1939 r. Walczył z Niem-
cami w szeregach 41. DP. Po jej rozbiciu włączył się w Ŝycie konspiracyjne. 
We wrześniu 1940 r. pozwolił się aresztować, by trafić do KL Auschwitz i ze-
brać tam informacje o warunkach panujących w obozie, a następnie zorgani-
zować ruch oporu. Po ucieczce z Auschwitz w 1943 r. otrzymał awans na rot-
mistrza. W walkach w powstaniu warszawskim dowodził jednym z oddziałów 
Zgrupowania AK „Chrobry II”. Po upadku powstania został wywieziony do 
Stalagu 344 Lamsdorf. Prelegentka podkreśliła, Ŝe o jego krótkim pobycie  
w tym obozie nie zachowały się Ŝadne relacje. Po zakończeniu wojny powrócił 
do konspiracji. Aresztowany w maju 1947 r. został oskarŜony o działalność 
wywiadowczą na rzecz Rządu RP na Uchodźstwie i rozstrzelany. UniewaŜnie-
nie wyroku nastąpiło dopiero w październiku 1990 r.  

Następny prelegent, mgr Piotr Stanek, przybliŜył postaci Jerzego Skoryny 
i Wacława Zagórskiego, członków Podziemnego Państwa Polskiego, uczestni-
ków Powstania Warszawskiego i jeńców wojennych, którzy po wojnie wybrali 
trudny los emigranta. Wacław Zagórski w 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK i zorga-
nizował tajną drukarnię. Brał takŜe udział w wielu akcjach zbrojnych, m.in. 
likwidacji komórki Abwehry w Warszawie, czy organizowaniu pomocy dla śy-
dów, za co po wojnie uhonorowano go medalem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata. Z kolei Jerzy Skoryna działał w konspiracji od 1941 r. Najpierw w ra-
mach Narodowych Sił Zbrojnych, potem w szeregach AK. W powstaniu war-
szawskim obaj trafili do Zgrupowania AK „Chrobry II”. Pierwszym obozem  
jenieckim, do jakiego trafili, był Stalag 344 Lamsdorf. Autor referatu podkre-
ślił, Ŝe w zasobie archiwalnym muzeum znajduje się dziennik Skoryny, w in-
teresujący sposób dokumentujący pobyt w niewoli. Po wojnie obaj bohate- 
rowie osiedli na emigracji: Zagórski w Londynie, Skoryna w Meksyku. Tam 
aktywnie włączyli się w nurt Ŝycia Polonii, popularyzując polską kulturę i hi-
storię. Piotr Stanek zaznaczył, Ŝe ich decyzja o pozostaniu na emigracji wyni-
kała z braku akceptacji komunistycznego modelu państwa. 

W przeciwieństwie do nich dwie kolejne postaci, zaprezentowane przez 
mgr Magdalenę Kruk-Kuchcińską, mieszkały po wojnie w kraju, mimo iŜ ich 
losy były całkowicie odmienne. Jadwiga Beaupré, absolwentka medycyny, 
przez cały okres wojny pracowała w swoim zawodzie, początkowo w szpitalu 
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Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Krakowie. Podczas powstania nadzorowała 
grupę łączniczek, a następnie opiekowała się jednym z rannych dowódców.  
W niewoli otrzymała zadanie zajęcia się kobietami-powstańcami warszawski-
mi. Prelegentka podkreśliła, Ŝe Beaupré była niezwykle odwaŜną reprezen-
tantką kobiet w Stalagu 344 Lamsdorf. Ostatnim obozem na jej szlaku jeniec-
kim był obóz w Zeithain, gdzie oprócz opieki medycznej organizowała takŜe 
Ŝycie kulturalno-oświatowe. Po wyzwoleniu wróciła do Polski i do zawodu  
lekarza. Szczególnie duŜo uwagi poświęciła kwestii macierzyństwa, zakłada-
jąc m.in. jedną z pierwszych w Polsce Poradni Światowego Macierzyństwa  
i pisząc wiele prac naukowych z tego zakresu. Losy Stefana Bałuka, jak za-
uwaŜyła prelegentka, były charakterystyczne dla tej grupy Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, która po wydostaniu się z okupowanej Polski trafiła ostatecznie do 
Wielkiej Brytanii i została przeszkolona na elitarnym kursie dla tzw. cicho-
ciemnych. Bałuk po odbyciu tego kursu w kwietniu 1944 r. zrzucony został do 
okupowanego kraju. W szeregach AK zajmował się podrabianiem dokumen-
tów i pracą w wywiadzie. Walcząc na ulicach Warszawy stał się takŜe jednym 
z fotografów regularnie niszczonej przez wojska niemieckie stolicy. Po kapitu-
lacji trafił najpierw do Stalagu 344 Lamsdorf, a później do Oflagu II D Gross 
Born. Z niewoli wydostał się uciekając podczas marszu ewakuacyjnego na po-
czątku 1945 r. W Warszawie kontynuował działalność konspiracyjną, za co 
został aresztowany w listopadzie 1945 r. Po zwolnieniu z więzienia zajął się 
swoją pasją, fotografowaniem. W wydanych albumach fotograficznych i wspo-
mnieniach popularyzował wysiłek zbrojny Polaków podczas II wojny świato-
wej, w tym przede wszystkim losy cichociemnych. Od niedawna, jak wspo-
mniała prelegantka, Stefan Bałuk współpracuje z CMJW w Łambinowicach-
Opolu, które otrzymało od niego kopie niezwykle cennych, archiwalnych zdjęć 
oraz dwa tomy oryginalnego czasopisma „Za drutami”, wydawanego przez 
polskich jeńców wojennych w Oflagu II B Arnswalde. 

Biogramy dwóch historyków, których losy do momentu zakończenia II woj-
ny światowej były bardzo podobne, przedstawiała dr Renata Kobylarz. Antoni 
Szymanowski i Stanisław Płoski naleŜeli do wąskiego grona seminarzystów 
wybitnego historyka, a później członka AK, prof. Marcelego Handelsmana. 
Swoje kariery naukowe rozpoczęli przed II wojną światową. Płoski specjalizo-
wał się w historii powstań narodowych, a Szymanowski interesował się epoką 
Karolingów. Z chwilą wybuchu wojny, zainspirowani przez swojego promoto-
ra, podjęli działalność konspiracyjną w Biurze Informacji i Propagandy KG 
AK. Włączyli się takŜe aktywnie w nurt Ŝycia politycznego. Po kapitulacji 
Warszawy znaleźli się 8 października 1944 r. w Stalagu 344 Lamsdorf. Jak 
zauwaŜyła prelegentka, obaj starali się jak najlepiej wykorzystać czas spędzo-
ny w niewoli, uczestnicząc aktywnie w Ŝyciu kulturalnym i prowadząc dzia-
łalność naukową. Jej efektem była pierwsza monografia walk powstańczych 
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napisana w Oflagu II D Gross Born przez Stanisława Płoskiego i Aleksandra 
Gieysztora. Niewola skończyła się dla nich w obozie w Lubece. Obaj byli zde-
cydowani zwolennikami powrotu do kraju, takŜe z uwagi na lewicowe poglądy 
społeczno-polityczne. Szymanowski odszedł od pracy naukowej i pracował  
w słuŜbie dyplomatycznej PRL. Płoski, rozczarowany powojenną Polską, po-
święcił się dokumentowaniu zbrodni hitlerowskich. Był równieŜ kierowni-
kiem Zakładu Historii II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN. 

Kolejna prelegentka, dr V. Relzer-Wasielewska zaprezentowała postaci 
dwóch literatów, Romana Bratnego (wł. Romana Mularczyka) i Stanisława 
Ryszarda Dobrowolskiego. Jej wystąpienie rozpoczęło się od odtworzenia  
z płyty piosenki Warszawskie dzieci, której autorem był Dobrowolski. Jak 
podkreśliła, okupacyjne Ŝycie obu bohaterów zdominowała twórczość poetyc-
ka. Roman Bratny w tym okresie współpracował z czasopismem „Kuźnia”, po-
tem został redaktorem pisma „Dźwigary”. Dobrowolski poza powszechnie 
znaną piosenką, stworzył takŜe dramat pt. Spartakus. Po powstaniu obaj tra-
fili do Lamsdorf, a w drugiej połowie października 1944 r. przewieziono ich do 
Oflagu II D Gross Born. Tu ich drogi się rozeszły. Bratny przewieziony został 
do Stalagu X B Sandbostel, a następnie do Lubeki, gdzie odzyskał wolność. 
Na krótko wyjechał do Francji. Po powrocie do kraju powrócił do pisania i był 
redaktorem pism: „Pokolenie”, „Nowa Kultura” i „Kultura”. Dobrowolski do-
czekał uwolnienia w Gross Born. Powrócił natychmiast do Polski i akceptując 
powojenny system w kraju wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie peł-
nił funkcję oficera politycznego. Został takŜe korespondentem wojennym. Był 
takŜe członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich, redaktorem 
pism: „Polska Zbrojna”, „Nowiny Literackie”.      

Jako ostatni wystąpił mgr Przemysław Jagieła, który przedstawił sylwetki 
dwóch kobiet, sióstr i pisarek, Joanny świrskiej i Józefy Radzymińskiej. Ich 
twórczość jest w głównej mierze odzwierciedleniem doświadczeń i przeŜyć 
czasu wojny i okupacji. Od początku wojny brały udział w działalności konspi-
racyjnej. świrska była komendantką grupy łączności „Latawiec” KG AK. Ra-
dzymińska za działalność kolporterską osadzona została na Pawiaku. Uczest-
niczyły takŜe w podziemnym Ŝyciu kulturalnym. W czasie Powstania War-
szawskiego świrska będąc oficerem (porucznikiem) pełniła funkcję komen-
dantki patrolu sanitarnego na Śródmieściu. Radzymińska była łączniczką  
w batalionie „Iwo” w stopniu plutonowego podchorąŜego. Po kapitulacji po-
wstania siostry trafiły do Stalagu 344 Lamsdorf. Miejsce to szczególnie nega-
tywnie zapisało się w ich pamięci, trafiając takŜe, jak podkreślił prelegent, na 
karty ich ksiąŜek. Ostatnim obozem, w którym przebywały był Stalag VI C 
Oberlangen. Po wojnie świrska wyjechała do ParyŜa i Brukseli, wkrótce po-
wróciła do kraju. Radzymińska pozostała dłuŜej na emigracji. Z Argentyny, 
gdzie osiadła, przyjechała do Polski dopiero w 1962 r. Obydwie współpraco-
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wały z wieloma czasopismami polskimi (krajowymi i emigracyjnymi), a takŜe 
zagranicznymi (przede wszystkim Radzymińska). NaleŜały do Związku Lite-
ratów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Światowego Związku śoł-
nierzy Armii Krajowej. 

Sesję podsumowała oŜywiona dyskusja, podczas której swoje wspomnienia 
z pobytu w Lamsdorf przywołał Henryk Łagodzki. Poruszono takŜe problemy 
związane z oceną kontrowersyjnych wyborów, jakich po wojnie dokonali po-
wstańcy warszawscy i jeńcy Lamsdorf. Ich udział w Ŝyciu politycznym PRL, 
kariery naukowców i pisarzy wywoływał niejednokrotnie kontrowersje. Tym 
bardziej, jak zostało zauwaŜone, Ŝe było to sprzeczne z wcześniejszymi działa-
niami. W dyskusji pojawiały się takŜe pytania o to, czy Pilecki był rzeczywi-
ście, jak to się podkreśla w publikacjach i przemowach, „ochotnikiem do Au-
schwitz”. Organizatorzy sesji, odpowiadając na pytania i wątpliwości, podkre-
ślali, iŜ ich celem było zaprezentowanie interesujących postaci, niezaleŜnie od 
ich politycznych wyborów. Ich ocenę natomiast pozostawiają, jak zauwaŜyła 
dr V. Rezler-Wasielewska, uczestnikom sesji. Kończąc obrady zastępca dyrek-
tora podziękowała wszystkim obecnym za aktywny udział w uroczystości. 

 
Przemysław Jagieła 
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Międzynarodowa konferencja naukowa  
„W niewoli i na wolności. Losy jeńców  

wojennych w latach II wojny światowej 
i po jej zakończeniu” 

Łambinowice, 3–4 grudnia 2009 r. 
 
 
W ramach obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej Central-

ne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW  
w Łambinowicach-Opolu) i Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. „W nie-
woli i na wolności. Losy jeńców wojennych w latach II wojny światowej i po  
jej zakończeniu”. Odbyła się ona 3–4 grudnia 2009 r. w siedzibie muzeum  
w Łambinowicach. Wzięło w niej udział ok. 60 osób, w tym naukowcy, nauczy-
ciele akademiccy i szkolni, przedstawiciele środowisk kombatanckich, muze-
alnicy i studenci.  

Głównym celem, jaki postawili sobie organizatorzy konferencji, była pre-
zentacja najnowszych ustaleń dotyczących losów jeńców róŜnych narodowości 
w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Tym samym nawiązali oni 
do wcześniejszych przedsięwzięć muzeum, które popularyzowały wiedzę za-
równo na temat sytuacji jeńców w niewoli, jak i po wyzwoleniu obozów i po-
wrocie do ojczyzn. To właśnie duŜe zainteresowanie konferencjami, jakie od-
były się w Łambinowicach w 2002 r. i 2006 r. oraz fakt, Ŝe wiele problemów 
wówczas poruszanych wymagało uzupełnienia lub całościowego opracowania, 
zadecydowały o organizacji tego przedsięwzięcia. Zgodnie z koncepcją tematy 
dotyczące Ŝołnierzy róŜnych narodowości w niewoli niemieckiej i radzieckiej 
przedstawili referenci z Austrii, Francji, Niemiec i Polski. Wprowadzeniem do 
właściwej części obrad była dyskusja na temat wyników badań naukowych, 
która odbyła się 3 grudnia podczas uroczystej kolacji w Opolu. 
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Otwarcia  konferencji w dniu następnym dokonali dyrektor CMJW w Łam-
binowicach-Opolu dr hab. Edmund Nowak i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
CMJW w Łambinowicach-Opolu prof. dr hab. Danuta Kisielewicz, która prze-
wodniczyła obradom. Przedstawiła ona ideę przedsięwzięcia i jego program,  
a następnie poprosiła o zabranie głosu pierwszego referenta prof. dr. hab. Zbi-
gniewa Karpusa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem je-
go wystąpienia były losy jeńców bolszewickich w niewoli polskiej po 1920 r.  
i jeńców polskich w niewoli sowieckiej w latach II wojny światowej w świetle 
współczesnej historiografii polskiej i rosyjskiej. Swój wykład rozpoczął on  
od stwierdzenia, iŜ w duŜym uproszczeniu prezentowane zagadnienie doty- 
czy problemu Katynia i tzw. anty-Katynia. Tym mianem określono w rosyj-
skiej historiografii niewolę Ŝołnierzy bolszewickich internowanych w latach  
1914–1922 przez Polaków, m.in. w Tucholi, Strzałkowie, Brześciu Litewskim. 
Zabieg ten miał być propagandową odpowiedzią na polskie próby wyjaśnienia 
zbrodni popełnionej na polskich jeńcach wojennych przez Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – NKWD), 
której symbolem jest Katyń. Referent zwrócił uwagę, Ŝe poszukiwaniem wy-
darzenia, które byłoby swoistym usprawiedliwieniem dla tego mordu, zajęły się 
po 1992 r. waŜne instytucje naukowe w Rosji z Rosyjską Akademią Nauk na 
czele. Miało to bezpośredni związek z ujawnieniem faktów dotyczących zbrod-
ni katyńskiej w latach 1990–1992, co przyniosło efekt w postaci setek artyku-
łów, publikacji zwartych i opracowań dokumentów. Następnie prof. Z. Karpus 
omówił działalność polsko-rosyjskiej komisji archiwalnej, wskazując na rze-
telność wykonanych przez nią prac, takŜe w zakresie badań nad losem jeńców 
bolszewickich w polskich obozach. Ich rezultatem jest zbiór dokumentów  
wydany w 2004 r., w którym uznano za nieprawdziwe opinie o tragicznych 
warunkach w tych obozach, a takŜe podwaŜono szacunki dotyczące ofiar 
śmiertelnych, podawane przez niektórych historyków rosyjskich (40–60 tys.). 
ZauwaŜył, Ŝe sporym utrudnieniem w prowadzeniu badań pozostaje brak do-
stępu do części dokumentacji obozowej, przechowywanej najprawdopodobniej 
w archiwum rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podsumowując 
swoje wystąpienie stwierdził, Ŝe w 2010 r. z uwagi na 90. rocznicę Bitwy War-
szawskiej i 70. rocznicę zbrodni katyńskiej naleŜy oczekiwać wielu publikacji 
dotyczących trudnych relacji polsko-rosyjskich. 

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Adam Suchoński, który w intere-
sujący sposób omówił problem jeńców wojennych podczas II wojny światowej  
i po jej zakończeniu w zagranicznych podręcznikach szkolnych. Swoje wystą-
pienie rozpoczął od zaakcentowania waŜnej roli, jaką we współczesnym świe-
cie odgrywa podręcznik szkolny. Jest on traktowany – jak podkreślił kilka-
krotnie prof. A. Suchoński – jako dokument polityczny, nad którego treścią 
kontrolę sprawują najwyŜsze władze państwowe, jak np. w przypadku progra-
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mu oświatowego w Rosji lub podręcznika polsko-izraelskiego. Następnie 
przedstawił aktualne tendencje w pisarstwie podręcznikowym, zwracając 
uwagę na takie cechy jak ograniczenie opisu konfliktów militarnych i wątków 
politycznych na rzecz kulturowych, czy podkreślanie tych elementów i wy- 
darzeń w historii, które łączyły państwa i narody. Jako przykład wskazał 
podręczniki szwajcarskie. W kolejnym punkcie wypowiedzi omówił sposób 
prezentowania problemu wojny oraz niewoli przez dydaktyków niemieckich, 
austriackich, japońskich. Posługując się fragmentami z rozmaitych podręczni-
ków zagranicznych i polskich udowodnił, Ŝe sprawa zbrodni katyńskiej była 
ewidentnym narzędziem polityki historycznej, którą eksponowano lub wyci-
szano zaleŜnie od aktualnej sytuacji politycznej. Jego zdaniem, we współcze-
snym pisarstwie podręcznikowym za szczególnie interesujące naleŜy uznać 
próby pokazywania Ŝycia codziennego jeńców w obozach, a takŜe problemów 
adaptacji po powrocie z niewoli. 

Dr hab. E. Nowak w swoim wystąpieniu skoncentrował się na wynikach 
najnowszych badań dotyczących historii obozów jenieckich w Lamsdorf w la-
tach II wojny światowej, które przeprowadził w rosyjskich archiwach. Na 
wstępie przypomniał, Ŝe w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej 
(Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracyi, w skrócie: GARF) znajduje 
się bardzo obszerny zbiór dokumentów obozowych, w tym np. cenne archiwa-
lia z oddziałów roboczych, które dokumentują katorŜniczą pracę jeńców w ślą-
skiej gospodarce. Materiały te, jak równieŜ ustalenia Nadzwyczajnej Komisji 
Polsko-Radzieckiej, która pracowała przy ekshumacjach masowych grobów 
jeńców radzieckich w Łambinowicach na przełomie 1945/1946 r., miały być 
wykorzystane podczas procesu w Norymberdze. Ostatecznie jednak kwestia 
zbrodni na jeńcach radzieckich w Lamsdorf nie znalazła się w akcie końco-
wym oskarŜenia. Następnie referent wskazał na konkretne obszary badaw-
cze, które moŜna zbadać lub uzupełnić wykorzystując dokumentację zgroma-
dzoną w rosyjskich archiwach. Za takie uznał kwestię śmiertelności jeńców 
radzieckich, szykan i represji wobec nich, problem samobójstw w obozach, 
ucieczek oraz kontaktów z miejscową ludnością. Podsumowując zwrócił uwa-
gę na rzetelność dokumentacji stworzonej przez wspomnianą komisję polsko-
radziecką w Łambinowicach. MoŜe być ona – zdaniem referenta – źródłem 
waŜnych informacji na temat warunków Ŝycia jeńców w obozach jenieckich  
w Lamsdorf.  

Tematyką kolejnego referatu był problem pamięci o losach francuskich 
jeńców wojennych w oflagach II D Gross Born, II B Arnswalde i XXI B Szu-
bin, zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim. Doświadczenia i plany sto- 
warzyszenia (L’Amicale de l’Oflag II D-II B- XXI B) działającego na rzecz 
upamiętnienia pobytu Francuzów w tych obozach przedstawił jego aktywny 
członek i znawca zagadnienia Etienne Jacheet. Zaprezentował on kolejne  
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etapy upamiętnienia, tj. ufundowanie tablicy poświęconej jeńcom francuskim 
w Choszcznie w 2001 r., odsłonięcie pomnika oficerów francuskich – jeńców 
Oflagu II D Gross Born i II B Arnswalde w 2003 r. oraz pomnika jeńców Ofla-
gu II B Arnswalde w 2005 r. Wskazał takŜe na inne formy dokumentowania  
i popularyzowania losów Ŝołnierzy francuskich na Pomorzu Zachodnim w la-
tach II wojny światowej, które zostały zrealizowane przy współpracy polsko- 
-francuskiej. Zaliczył do nich artykuły w prasie polskiej, wystawy czasowe  
i konferencje organizowane w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie. Za szczególnie 
istotne uznał urządzenie Muzeum-Izby Pamięci Oficerów Oflagu II B Arns-
walde w Choszcznie oraz uruchomienie polsko-francuskiej strony interneto-
wej, przy której redakcji – jak podkreślił – pomocy udziela pracownik CMJW 
w Łambinowicach-Opolu mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska. W podsumowa-
niu podkreślił duŜą rolę polskich współpracowników, których pasja historycz-
na i Ŝyczliwość pozwala na tak aktywną współpracę. 

Po krótkiej przerwie głos zabrał dr Reinhard Otto (Miejsce Dokumentacji 
Stalagu 326 Senne, Dokumentationsstätte Stalag 326 Senne), który przedsta-
wił temat „Jeńcy radzieccy w niewoli niemieckiej w Finlandii 1941–1944”. 
Punktem wyjścia jego uporządkowanego i interesującego wystąpienia było 
stwierdzenie, iŜ sytuacja jeńców radzieckich w obozach Wehrmachtu w Fin-
landii przedstawiała się odmiennie niŜ na innych obszarach. Świadczy o tym 
niŜszy poziom śmiertelności. W dwóch stalagach 309 i 322 na terenie Laponii 
zmarło ok. 11% czerwonoarmistów, podczas gdy w innych obozach dla jeńców 
radzieckich umierało ok. 50% z nich. W dalszym wywodzie dr R. Otto udo-
wadniał, Ŝe o wiele lepsze warunki bytowe i rezygnacja z szykan wobec jeń-
ców spowodowane były celową polityką niemieckich władz wojskowych. Po-
raŜki armii niemieckiej na froncie wschodnim, konieczność wykorzystania ta-
niej i wydajnej siły roboczej sprawiły, Ŝe sytuacja jeńców radzieckich znacznie 
się poprawiła. Po 1942 r. zorganizowano w Finlandii sprawnie funkcjonujący 
system zatrudniania jeńców, którzy w cięŜkich warunkach budowali drogi, 
mosty, linie kolejowe. Za waŜny czynnik odmiennego traktowania czerwono-
armistów w tych obozach referent uznał surowy klimat i krajobraz, które jeń-
ców zniechęcały do organizowania ucieczek. Aby przetrwać w takich warun-
kach obydwie strony, zarówno władze niemieckie, jak i jeńcy zmuszone były 
do współpracy. Dla tych ostatnich oznaczało to niejednokrotnie kolaborację, 
której przejawem było wstępowanie do jednostek pomocniczych Wehrmachtu. 
    Do wystąpienia dr R. Otto nawiązał kolejny referent, Harald Knoll z Insty-
tutu Badania Skutków Wojny im. Ludwiga Boltzmanna w Grazu (Ludwig 
Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung), który przedstawił problem 
losów jeńców austriackich w latach II wojny światowej, deportowanych przez 
Finlandię do ZSRR. Przypomniał, Ŝe stereotyp nazisty Austriaka, który był 
obecny przez długi czas w Finlandii, miał swoje konkretne podłoŜe. Na ten 
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północny plan wojny kierowani byli Ŝołnierze Wehrmachtu, pochodzący z gór-
skiej części Austrii. Podczas odwrotu, który odbywał się w trudnych warun-
kach jesienią 1944 r., popełnili na tym terenie wiele przestępstw wojennych, 
stosując tzw. taktykę spalonej ziemi. Finowie zgodnie z treścią rozejmu podpi-
sanego z ZSRR we wrześniu 1944 r. podjęli się usunięcia wojsk niemieckich 
ze swojego obszaru. W toku walk do niewoli fińskiej dostało się ok. 3–4 tys. 
Ŝołnierzy Wehrmachtu, którzy zostali przekazani stronie radzieckiej. H. Knoll 
zwrócił uwagę na duŜy procent Austriaków w tej grupie (85%) i wysoką 
śmiertelność jeńców w ZSRR (ok. 25–30%). W podsumowaniu przedstawił ich 
skomplikowany powrót do ojczyzny wskazując, iŜ ostatni Austriacy z frontu 
lapońskiego zostali repatriowani w 1955 r.  

Jako kolejna głos zabrała dr Dorota Sula, reprezentująca Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy. Swoje wystąpienie poświęcone pobytowi jeńców włoskich 
na Dolnym Śląsku w czasie II wojny światowej rozpoczęła od przypomnienia 
przepisów dotyczących ich traktowania, które zostały wydane przez niemiec-
kie władze wojskowe. Postrzegani jako zdrajcy, określani w dokumentach 
Wehrmachtu nie jako jeńcy, lecz internowani włoscy wojskowi (Italienische 
Militärinternierte, tzw. IMI), byli obok obywateli ZSRR najgorzej traktowaną 
grupą jeniecką. Zmuszano ich do zrzeczenia się statusu jeńca, a tych, którzy 
odmawiali spotykały dodatkowe represje. Zapotrzebowanie na tanią siłę robo-
czą sprawiło, Ŝe szeregowców skierowano do pracy, w tym takŜe nieduŜą gru-
pę na teren Dolnego Śląska. Referentka zwróciła uwagę, Ŝe włoscy jeńcy trafi-
li nie tylko do Stalagu VIII A Görlitz, lecz równieŜ do obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen. Zatrudniano ich w rolnictwie, przemyśle górniczym, budowla-
nym m.in. przy realizacji projektu „Riese” w Górach Sowich. Przytaczając in-
teresujące wspomnienia byłych jeńców dr D. Sula przybliŜyła cięŜkie warunki 
bytowe i represje, jakich Włosi doświadczyli w niewoli niemieckiej. 

Losy Brytyjczyków w Stalagu Luft 3 Bankau przedstawiła następna refe-
rentka dr Anna Wickiewicz. Swoje wystąpienie rozpoczęła od prezentacji ma-
terialnych śladów pobytu jeńców brytyjskich w obozie, zwracając uwagę, Ŝe do 
współczesnych czasów zachowało się ich niewiele. Ten fakt, jak i skromny za-
sób dokumentów dotyczących Stalagu Luft 3 Bankau w polskich archiwach, 
sprawiają, Ŝe konieczne jest sięgnięcie po literaturę zagraniczną. Prezentując 
poszczególne publikacje, wydane w przewaŜającej mierze w Wielkiej Brytanii, 
dr A. Wickiewicz podkreśliła, Ŝe ich podstawą są dokumenty przechowywane 
w Archiwum Narodowym w Londynie (National Archives in London). Pozwa-
lają one na zrekonstruowanie warunków bytowych i Ŝycia codziennego lotni-
ków brytyjskich, których liczba oscylowała przez cały czas funkcjonowania 
obozu wokół 2 tys. Charakteryzując ich pobyt w obozie referentka wskazała 
na ewolucję w zabudowie obozu i warunkach zakwaterowania, które na uległy 
znaczącej poprawie w końcu 1944 r. i przez inspektorów Międzynarodowego 
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Komitetu Czerwonego KrzyŜa (MKCK) uznane zostały za wzorcowe. Mimo 
krótkiego pobytu w tym obozie jeńcom udało się takŜe zorganizować Ŝycie kul-
turalno-oświatowe. Podsumowując swoje wystąpienie dr A. Wickiewicz stwier-
dziła, Ŝe opracowanie dziejów obozu wymaga dalszych prac badawczych. 

Jako ostatnia wystąpiła mgr M. Kruk-Kuchcińska z tematem „Jeńcy fran-
cuscy na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej. Stan badań”. Na 
wstępie zwięźle przedstawiła pobyt francuskich Ŝołnierzy w siedmiu obozach 
jenieckich na Pomorzu Zachodnim. Uwzględniła charakterystyczne dla tej 
grupy jenieckiej zagadnienia, jak  przyznawanie Francuzom tzw. złagodzone-
go statusu oraz sposób traktowania Ŝołnierzy wojsk kolonialnych. Przypo-
mniała, Ŝe głównym celem niemieckich władz wojskowych było wykorzystanie 
jak największej liczby jeńców francuskich w gospodarce III Rzeszy. W drugiej 
części swojej wypowiedzi przedstawiła stan badań nad tym zagadnieniem. 
Skoncentrowała się przede wszystkim na polskiej i francuskiej literaturze 
przedmiotu wskazując, Ŝe w przypadku tej pierwszej brakuje całościowych 
opracowań poświęconych wyłącznie Francuzom.  Następnie scharakteryzowa-
ła materiały zgromadzone w archiwach państwowych w Szczecinie, Koszali-
nie i Poznaniu oraz w Archiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu. Jak za-
uwaŜyła, mogą być one pomocne przy opracowywaniu takich zagadnień, jak 
stosunek władz niemieckich do jeńców francuskich, zatrudnianie ich w róŜ-
nych gałęziach gospodarki i pomoc ze strony organizacji charytatywnych. Za 
bardzo cenne źródło dokumentujące Ŝycie codzienne Francuzów w oflagach  
II D Gross Born i II B Arnswalde mgr M. Kruk-Kuchcińska uznała prasę obo-
zową wydawaną w obydwu obozach. 

Po wystąpieniach wszystkich referentów prof. dr hab. D. Kisielewicz po-
dziękowała im za interesujące wystąpienia i zaprosiła zebranych do udziału  
w dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. A. Suchoński, który pozy-
tywnie ocenił koncepcję konferencji i szerokie spektrum poruszanych spraw. 
Pozytywnie odniósł się do faktu przedstawienia losów jeńców róŜnych narodo-
wości, zwłaszcza gdy pozwala to spojrzeć na problem niewoli z perspektywy 
dwóch stron konfliktu, jak w przypadku obydwu referatów dotyczących Fin-
landii. Odnosząc się do wystąpienia prof. dr hab. Z. Karpusa zauwaŜył, Ŝe 
kontrowersje towarzyszące problemowi Katynia nie przeminą tak szybko. 
Jednocześnie przypomniał, Ŝe polska strona miała moŜliwość zaprezentowa-
nia swojego punktu widzenia na historię stosunków polsko-rosyjskich, w tym 
takŜe zbrodnię katyńską, w europejskim podręczniku historii. Jednak tę 
szansę zaprzepaszczono. Następnie głos zabrał płk Stefan Szelka (Prezes Wo-
jewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Opolu), którego zainteresował sposób traktowania w nie-
woli Ŝołnierzy polskich walczących w szeregach armii francuskiej. Odpowia-
dając na jego pytanie mgr M. Kruk-Kuchcińska stwierdziła, Ŝe informacje  
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dotyczące Polaków w armii francuskiej, na które się natknęła, nie są liczne. 
Najczęściej byli jednak oni traktowani podobnie jak pozostali jeńcy francuscy, 
chociaŜ istnieją takŜe inne relacje na ten temat. Waldemara Ociepskiego, 
członka Stowarzyszenia „Blechhammer 44”, zainteresowała szczególnie kwe-
stia odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w obozach nazistowskich w Sła-
więcicach i Blachowni oraz problem jeńców amerykańskich w Stalagu Luft 3 
Bankau. Odnosząc się do jego pierwszego pytania dr hab. E. Nowak stwier-
dził, iŜ nie są mu znane fakty, które odnoszą się do procesów przeciwko nie-
mieckim władzom tych obozów czy teŜ straŜnikom. Z kolei dr A. Wickiewicz 
zauwaŜyła, Ŝe w dostępnych jej źródłach nie pojawiają się informacje o pobycie 
w Bankau amerykańskich jeńców wojennych. Następne pytanie, Izabeli Go-
mułkiewicz (Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku), dotyczyło wydania 
drukiem materiałów pokonferencyjnych. W odpowiedzi na nie dr hab. E. No-
wak stwierdził, Ŝe muzeum rozwaŜa taką ewentualność. Kolejna interlokutor-
ka, Barbara Grzegorczyk (wieloletnia dyrektor Muzeum Regionalnego w Gło-
gówku), rozpoczęła dyskusję dotyczącą dydaktyki historii. Krytycznie odnio-
sła się do współczesnych tendencji, zmierzających do ograniczenia faktografii 
w podręcznikach historii, które dobrze ocenił w swoim wystąpieniu prof. A. Su-
choński. Jej zdaniem podręcznik powinien przekazywać informacje o wyda-
rzeniach politycznych, gdyŜ bez tego młodzi ludzie nie są w stanie zrozumieć 
współczesności. Do jej wypowiedzi odnieśli się R. Otto i dr Adriana Dawid 
(Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego). Pierwszy dyskutant pozytywnie 
ocenił współczesną dydaktykę, zwracając uwagę, Ŝe niemieckie podręczniki 
historii przekazują liczne informacje na temat historii sąsiednich państw,  
w tym takŜe losów Polski. Dr A. Dawid zauwaŜyła, Ŝe jej zdaniem prof. A. Su-
choński słusznie podkreślał konieczność ograniczenia faktografii w podręczni-
kach historii na korzyść analizy procesów i wydarzeń historycznych. Zwróciła 
takŜe uwagę, Ŝe dydaktyka historii to nie tylko kwestia podręcznika szkol- 
nego, lecz takŜe efekt działalność edukacyjnej takich instytucji jak CMJW  
w Łambinowicach-Opolu.  

Obrady zakończyła prof. dr hab. D. Kisielewicz dziękując za interesującą 
dyskusję. Następnie zaprosiła zebranych na poczęstunek w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Rekreacji, który był ostatnim akcentem konferencji.  

 
Renata Kobylarz 
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Rozstrzygnięcie konkursu na projekt  
edukacyjny „Póki nie jest za późno”,  

Łambinowice, 28 maja 2009 r. 
 
 
16 styczniu 2009 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) ogłosiło konkurs na pro-
jekt edukacyjny „Póki nie jest za późno”, skierowany do uczniów i nauczycieli 
wszystkich typów szkół w całym kraju. Ideą tego przedsięwzięcia było rozbu-
dzenie zainteresowania nauczycieli i uczniów historią oraz współczesnym sta-
nem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami związa-
nych z nimi świadków historii. Organizatorom zaleŜało takŜe na zmotywowa-
niu nauczycieli do szukania nowych, ciekawych rozwiązań dydaktyczno-
metodycznych. Praca nad projektami miała uczniom umoŜliwić rozwijanie tak 
waŜnych umiejętności jak poszukiwanie i badanie róŜnorodnych źródeł histo-
rycznych oraz przedstawianie historii w interesującej i twórczej formie. 
Wreszcie nie bez znaczenia były wychowawcze cele przedsięwzięcia, wśród 
których za najwaŜniejsze organizatorzy uznali zajmowanie odpowiedzialnej 
postawy wobec rzeczywistości, prowadzenie dialogu, radzenie sobie z uprze-
dzeniami i stereotypami. Uwzględniając te cele jury konkursu oceniało mery-
toryczno-faktograficzną poprawność prac, ich oryginalny charakter i interesu-
jącą formę, unikalność źródeł i ich twórcze opracowanie, a takŜe osadzenie 
pracy w szerszym kontekście historycznym. 

Ostatecznym efektem był projekt przygotowany przez uczniów indywidual-
nie lub zespołowo, samodzielnie bądź pod opieką nauczyciela. Termin składa-
nia prac upłynął 4 maja 2009 r. Do konkursu zgłoszono 70 projektów z całego 
kraju. Wśród nich znalazło się 36, które nie spełniły wymogów formalnych, tj. 
zazwyczaj nie były związane z tematem konkursu. Prace zakwalifikowane do 
konkursu dotyczyły miejsc, obiektów i znaków pamięci w Polsce oraz świad-
ków historii XX w., w tym powstań narodowych, walk w czasie I i II wojny 
światowej, pobytu w więzieniach, obozach koncentracyjnych i jenieckich, 
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wreszcie powojennych represji. Wśród zastosowanych form znalazły się opra-
cowania, tj. relacje, reportaŜe, kroniki, przewodniki i sprawozdania, a takŜe 
bardzo popularne prezentacje mulimedialne, filmy i strony internetowe. Au-
torami prac były osoby indywidualne, zespoły złoŜone z kilku lub kilkunastu 
osób oraz całe klasy. Zazwyczaj  uczniowie szkół podstawowych, na szczeblu 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Większość uczniów pracowała pod kie-
runkiem nauczycieli. 

Jury konkursu miało trudny wybór. Wiele prac reprezentowało wysoki po-
ziom merytoryczny, budziło uznanie dojrzałymi spostrzeŜeniami i wnioskami, 
urzekało oryginalnością środków przekazu. Wszystkie te cechy są dowodem 
zaangaŜowania uczestników w przygotowanie prac, ich wytrwałości i kre-
atywności, a nade wszystko duŜej świadomości historycznej młodzieŜy. Wy-
stawiają one dobre świadectwo nauczycielom, którzy byli opiekunami projek-
tów. 

Ostatecznie w wyniku obrad jury zdecydowało przyznać nagrodę I (w wy-
sokości 1000 zł), II (w wysokości 700 zł) i III stopnia (w wysokości 500 zł) oraz 
dwa wyróŜnienia (obydwa o wartości 300 zł). Fundatorami nagród byli: Sto-
warzyszenie Przyjaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu i CMJW w Łambino-
wicach-Opolu, Opolski Kurator Oświaty, Wojewoda Opolski, Zarząd Sejmiku 
Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez  
III Rzeszę. Oddział Opole, Wójt Gminy Łambinowice. Za najlepszą pracę 
uznany został projekt mgr Małgorzaty Wojtkiewicz i mgr Marioli Glinieckiej, 
które wraz z uczniami klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Radawnicy usiłowały odpowiedzieć na pytanie „Co naprawdę wydarzyło  
się w Grudnej”. Dotyczył on zapomnianego pomnika poświęconego polskim 
Ŝołnierzom walczącym o przełamanie Wału Pomorskiego. Nagroda II stopnia 
przypadła uczennicom I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Agacie Waw-
rzyniak i Joannie Meller, autorkom projektu pt. „Śladami zbrodni” – więzie-
nia i obozy pracy przymusowej w okresie okupacji hitlerowskiej w powiecie  
rawickim”. Przygotowały one film i prezentację multimedialną, które doku-
mentują martyrologię Polaków w powiecie rawickim. Projekt filmowy pt.  
„Dotknąć ręką śmierci” dotyczący Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowi-
cach otrzymał nagrodę III stopnia. Przygotowało go aŜ 21 uczniów z Publicz-
nego Gimnazjum nr 8 im. Józefa Piłsudskiego w Opolu. Byli wśród nich:  
Denis Gad, Krzysztof Kotysz, Grzegorz Nosal, Krzysztof Nowak, Grzegorz  
Olchowski, Robert Piechaczek, Paweł Senderski, Michał Smreczak, Katarzy-
na Rosińska, Magdalena Drozd, Iwo Garstecki, Marek Janeczek, Agata Koco-
rek, Agnieszka Kowalczyk, Hanna Kurzyca, Mikołaj Łysiak, Joanna Ornoch, 
Emilia Prochownik, Agata Wieczorek, Przemysław Reding i Karolina Bile-
wicz. WyróŜnienia przypadły Magdalenie Skórze i Juliuszowi Bojarczukowi ze 
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie za pracę projekt 
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pt. „Kultura – to ona trzymała nas przy Ŝyciu”. Poświęcona ona została więź-
niom obozu koncentracyjnego na Majdanku, podejmującym dramatyczne pró-
by zachowania człowieczeństwa w nieludzkich warunkach. Jego przejawem 
było prowadzenie działalności kulturalnej w obozie. Drugie wyróŜnienie 
otrzymał Piotr Gutowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu 
Ząbkowickim za projekt pt. „Oflag VIII B w Srebrnej Górze”. Stworzył intere-
sujący materiał filmowy dotyczący jednego z wątków historii srebrnogórskiej 
twierdzy, tj. funkcjonowania w czasie II wojny światowej w tym miejscu obo-
zu jenieckieckiego o zaostrzonym rygorze dla polskich oficerów. 

Opiekunowie laureatów i osób wyróŜnionych otrzymali nagrody rzeczowe 
w wysokości 100 zł. Znaleźli się wśród nich: Władysław J. Biliński (opiekun 
pracy pt. „Dotknąć ręką śmierci”), Henryk Duda (opiekun pracy pt. „Śladami 
zbrodni” – więzienia i obozy pracy przymusowej w okresie okupacji hitlerow-
skiej w powiecie rawickim), Waldemar Wieja (opiekun pracy pt. „Oflag VIII B 
w Srebrnej Górze”) i Dorota Kotnarowska (opiekunka pracy pt. „Kultura – to 
ona trzymała nas przy Ŝyciu”). 

Autorów wszystkich pozostałych zakwalifikowanych do konkursu prac 
uhonorowano dyplomami. Niektórzy z nich z uwagi na stworzenie interesują-
cych, wymagających duŜego nakładu pracy i pomysłowości projektów, zasłu-
Ŝyli na wymienienie. Z wysoką oceną jury spotkały się aŜ trzy prace poświęco-
ne powstaniu wielkopolskiemu: „27 grudnia 1918 – Powstanie Wielkopolskie – 
zapomniane zwycięstwo” (autorka: Kinga Graf) i „Dzieje Pomnika Powstań-
ców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim” (Milena Szymanowska, Inez 
Kocemba, Kamila Walczak), „Mauzoleum powstańców wielkopolskich w Brzo-
zie” (Justyna Barkowska, Natalia Bentkowska). Za ciekawe uznane zostały 
prace dotyczące wydarzeń z okresu II wojny światowej, które miały miejsce 
na ziemiach polskich, tj. „Nieznane szlaki Marszów Śmierci wiodące z Au-
schwitz przez Czechy do Gross Rosen” (Patrycja Wieja), „Pamięć nie umiera. 
śycie ludzkie skarbem. Prezentacja multimedialna na temat więzienia znaj-
dującego się w Łodzi (Radogoszcz)” (Aleksandra Mielczarek), „Bitwa pod 
Szczytnem 11–12 września 1939 r.” (Adam Makowiecki, Jarosław Rzeczkow-
ski). Część z nich związana była z losami waŜnych świadków historii, jak 
np. „Maksymilian CięŜki – biografia” (Agnieszka Becela) lub dotyczyła miejsc 
upamiętnionych w konkretnych miastach, jak np. „Śladami historii – Sie-
niawka i okolice” (Zuzanna Hantke, Aleksandra Michalska) i „Pomniki oraz 
tablice pamiątkowe w Szamotułach i okolicach” (Filip Nadolny). Spośród po-
zostałych projektów wysoko ocenione przez jury konkursu zostały następujące 
prace: „Historia pewnego pomnika” (Norbert Pogorzelski), „ZwycięŜyć strach, 
pokonać zło” (Wojciech Kamiński), „Póki nie jest za późno…” – Szkolna Izba 
Pamięci i Tradycji Narodowej (Paulina Reszka, Dominika Pałęta, Wioletta 
Szywacz), „Ocalić od zapomnienia” (Urszula Wójcik), [Brak tytułu] (Mariusz 
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Gilewicz, Krzysztof Wojsławski) oraz „Póki nie jest za późno” – pamiętamy  
i będziemy pamiętać (Marcin Zambrzycki). 

W świetle powyŜszych informacji naleŜy ocenić konkurs jako udaną inicja-
tywę, która pozwoliła jego uczestnikom ludziom na aktywne, wielowymiarowe 
i samodzielne poznawanie przeszłości. Jego efektem były niejednokrotnie bar-
dzo dojrzałe refleksje, bez których nie jest moŜliwe zrozumienie przeszłości  
i odpowiedzialne kształtowanie przyszłości. Same prace, przechowywane  
w Archiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu, posłuŜą z pewnością jako waŜ-
ny materiał do pracy edukacyjnej i naukowej. 

 
Renata Kobylarz 
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Kalendarium łambinowickie 
(styczeń – grudzień 2009) 

 
 

Styczeń 

19 stycznia                 –  Dyrektor muzeum, dr hab. Edmund Nowak, uczestni-
czył w Uroczystej Inauguracji Komitetu Honorowego 
Obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej  
w Warszawie. 

Luty 

10 lutego                     –  W siedzibie muzeum w Opolu odbyło się spotkanie  
z Waldemarem Ociepskim – pasjonatem historii i współ-
załoŜycielem grupy historycznej „Blechhammer 44”, 
która zajmuje się dokumentowaniem losów jeńców 
wojennych i robotników przymusowych, zatrudnio-
nych podczas II wojny światowej na terenie Kędzie-
rzyna-Koźla, a takŜe lotników 15 Armii Powietrznej 
USA, biorących udział w bombardowaniach miejsco-
wych zakładów chemicznych. 

16 lutego                     –  Ukazała się publikacja muzeum pt. Dzieci – Ŝołnierze 
w wojnach i konfliktach zbrojnych pod redakcją  
E. Nowaka. Są to materiały z konferencji naukowej 
pod tym samym tytułem, która odbyła się 11 grudnia 
2007 r. w Opolu. 

Marzec 

17 marca                     –  Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 
złoŜono kwiaty w ramach obchodów 64 rocznicy wy-
zwolenia obozów jenieckich w Lamsdorf. 
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19 marca                     – Ukazał się 31 tom „Łambinowickiego Rocznika Muze-
alnego” pod redakcją naukową Violetty Rezler-Wasie-
lewskiej. 

31 marca                     – W siedzibie muzeum w Opolu został przeprowadzony 
finał wojewódzki IV edycji Regionalnego Konkursu 
Wiedzy Historycznej pt. „Obozy w Lamsdorf/Łambi-
nowicach (1870–1946). Historia i współczesność” zor-
ganizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty w Opolu 
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Łam-
binowicach-Opolu. Patronat nad konkursem objął 
Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.  
W finale wzięło udział 9 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z województwa opolskiego. Nagrodę I stopnia 
otrzymała Magdalena Sitko z Zespołu Szkół Ogól- 
nokształcących im. A. Mickiewicza w Głubczycach,  
II stopnia – Emilia Razik z I Liceum Ogólnokształcą-
cego (dalej: LO) w Prudniku, III stopnia – Marcin Ma-
lecko z LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opol-
skich. WyróŜnienie otrzymała Martyna Warowy z LO 
im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie.  

                                    – Ukazała się niemieckojęzyczna wersja monografii 
obozów w Lamsdorf/Łambinowicach Lager In Lams-
dorf/Łambinowice (1870–1946) pod redakcją E. No-
waka. 

Kwiecień 

3 kwietnia                  – W Łambinowicach odbył się finał XVII edycji Konkur-
su Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pa-
mięci” zorganizowany we współpracy ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu. Patronat honorowy 
nad konkursem sprawował Marszałek Województwa 
Opolskiego Józef Sebesta, a patronat medialny – Te-
lewizja Polska S.A. Oddział w Opolu oraz Radio Opo-
le S.A. W konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych województwa opolskiego. Jury przyznało dzie-
więć nagród, sześć wyróŜnień i trzy nagrody specjalne 
za dobór repertuaru: I nagroda – szkoły podstawowe: 
Anna Ganowska, Publiczna Szkoła Podstawowa (da-
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lej: PSP) nr 15 w Opolu; gimnazja: Jonasz Kuszewicz, 
Publiczne Gimnazjum (dalej: PG) nr 5 w Opolu; szko-
ły ponadgimnazjalne: Klaudia Wasielewska, I LO w 
Brzegu; II nagroda – szkoły podstawowe: Dawid Mal-
czewski, PSP w Jastrzębiu; gimnazja: Paulina Mora-
wiec, PG w Walcach; szkoły ponadgimnazjalne: Ase-
nata Chrobak, Publiczne Liceum Plastyczne w Opolu; 
III nagroda – szkoły podstawowe: Joanna Cymbała, 
PSP w Graczach; gimnazja: Anna Maria Podyma, PG 
w Leśnicy; szkoły ponadgimnazjalne: Emilia Popiela, 
LO w Strzelcach Opolskich; wyróŜnienia – szkoły pod-
stawowe: Estera Horodyska, PSP nr 2 w Głuchoła-
zach i Anna Wiśniewska, PSP nr 29 w Opolu; gimna-
zja: Karolina Nowak, PG w Strzelcach Opolskich oraz 
Oskar Korzeniowski, PG w Graczach; szkoły ponad-
gimnazjalne: Marta Czech, III LO w Opolu i Domini-
ka Milczarek, VI LO w Opolu; nagrody specjalne – 
szkoły podstawowe: Małgorzata Schlee, PSP w Leśni-
cy; gimnazja: Karolina Lenkiewicz, PG w Łambinowi-
cach; szkoły ponadgimnazjalne: Patryk Kulig, III LO 
w Opolu. 

16 kwietnia                 – W siedzibie muzeum w Opolu uroczyście otwarto wy-
stawę Muzeum Historycznego m.st. Warszawy pt. „Wy-
pędzeni z Warszawy 1944 – Losy dzieci”. 

24 kwietnia                 – W Opolu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, która 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności 
muzeum w roku 2008 oraz plan pracy na rok 2009. 

 

Maj 

8 maja                       –  W Łambinowicach odbyły się uroczyste obchody 64 
rocznicy zakończenia II wojny światowej: w kościele 
parafialnym w Łambinowicach została odprawiona 
msza święta w intencji ofiar II wojny światowej  
a przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 
złoŜono kwiaty dla uczczenia 63 rocznicy zakończenia 
II wojny światowej. Imprezami towarzyszącymi były: 
Sztafeta Zwycięstwa oraz koncert patriotyczny. 

12–14 maja                –  W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach od-
bywał się IV Plener Plastyczny, w którym uczestniczy-
ło 20 uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształ-
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cenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Zajęcia 
prowadzone były pod kierunkiem artystów plastyków: 
Beaty Pizoń-Jeziorowskiej, Katarzyny Ostrowskiej 
oraz BoŜeny Szwajkowskiej-Krauze. MłodzieŜ rysowa-
ła z natury zachowane obiekty historyczne za pomocą 
róŜnych technik malarskich. Podsumowaniem warsz-
tatów artystycznych było utworzenie wystawy pt.  
„Łambinowice ołówkiem i pędzlem dzieci”. 

15 maja                      –  W siedzibie muzeum w Opolu zorganizowano II Noc 
Muzeów. Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę  
„Wypędzeni z Warszawy 1944 – Losy dzieci” i obejrzeć 
trzy filmy dokumentalne: Łambinowice/Lamsdorf. 
Dzieje obozów. Muzeum. Miejsce Pamięci wg scena-
riusza Edmunda Nowaka; Konspiratorki w reŜyserii 
Paula Meyera oraz Matki i córki w reŜyserii Ignacego 
Szczepańskiego Dzieci i młodzieŜ wzięły udział w za-
jęciach plastycznych pt. „Noc w historii”. 

24–25 maja                –  Muzeum uczestniczyło w 7 Opolskim Festiwalu Na-
uki organizowanym przez Uniwersytet Opolski: na 
Pikniku Naukowym zaprezentowano wydawnictwa 
muzeum oraz wystawę pt. „Łambinowice ołówkiem  
i pędzlem dzieci”; w siedzibie muzeum w Opolu moŜ-
na było zwiedzić wystawę „Wypędzeni z Warszawy 
1944 – Losy dzieci”. 

28 maja                       – W Łambinowicach zorganizowano po raz piąty sesję 
edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja  
w miejscach pamięci”. Uczestniczyli w niej nauczycie-
le róŜnych typów szkół, studenci, pracownicy placó-
wek metodycznych i muzeów. Jej celem było poznanie 
moŜliwości edukacyjnych miejsc pamięci ze szczegól-
nym uwzględnieniem Miejsca Pamięci Narodowej  
w Łambinowicach, wymiana doświadczeń oraz wypra-
cowanie nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycz-
nych dotyczących edukacji historycznej i regionalnej. 
Na sesji wystąpili: prof. dr hab. Zenon Jasiński (Uni-
wersytet Opolski), mgr Marta Grudzińska (Państwo-
we Muzeum na Majdanku w Lublinie), mgr Piotr Tar-
nowski (Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie), 
mgr Jacek Jakubiak (Muzeum Martyrologii Alianc-
kich Jeńców w śaganiu). W drugiej części sesji trady-
cyjnie odbyły się warsztaty historyczne. 
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                                    – Podczas sesji ogłoszono wyniki konkursu na projekt 
edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”, na który zo-
stało zgłoszonych 70 prac. Nagrodę I stopnia otrzyma-
ły mgr Małgorzata Wojtkiewicz i mgr Mariola Gli-
niecka wraz z uczniami klasy V ze Szkoły Podsta- 
wowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy za projekt 
pt. „Co naprawdę wydarzyło się w Grudnej”; nagrodę 
II stopnia – Agata Wawrzyniak i Joanna Meller  
z I LO w Rawiczu za projekt pt. „«Śladami zbrodni» – 
więzienia i obozy pracy przymusowej w okresie oku-
pacji hitlerowskiej w powiecie rawickim”, nagrodę  
III stopnia – Denis Gad, Krzysztof Kotysz, Grzegorz 
Nosal, Krzysztof Nowak, Grzegorz Olchowski, Robert 
Piechaczek, Paweł Senderski, Michał Smreczak, Ka-
tarzyna Rosińska, Magdalena Drozd, Iwo Garstecki, 
Marek Janeczek, Agata Kocorek, Agnieszka Kowal-
czyk, Hanna Kurzyca, Mikołaj Łysiak, Joanna Or-
noch, Emilia Prochownik, Agata Wieczorek, Przemek 
Reding i Karolina Bilewicz z PG nr 8 im. J. Piłsud-
skiego w Opolu za projekt pt. „Dotknąć ręką śmierci”. 
WyróŜnienia otrzymali: Adrianna Kłębukowska, Mag-
dalena Skóra i Juliusz Bojarczuk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie za projekt 
pt. „Kultura – to ona trzymała nas przy Ŝyciu” oraz 
Piotr Gutowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kamieńcu Ząbkowickim za projekt pt. „Oflag VIII 
B w Srebrnej Górze”. Ponadto Jury postanowiło uho-
norować autorów wszystkich pozostałych zakwalifi- 
kowanych do konkursu prac dyplomami za udział  
w konkursie, a w szczególności za ciekawość histo-
ryczną, dostrzeganie rzeczy dla innych obojętnych 
oraz wytrwałość w poszukiwaniu informacji i ich 
twórczą prezentację. 

 

Lipiec 

25 lipca–8 sierpnia     – W Łambinowicach zorganizowano Polsko-Niemiecko-
Ukraiński Obóz MłodzieŜowy, podczas którego mło-
dzieŜ uczestniczyła w pracach porządkowych na Sta-
rym Cmentarzu Jenieckim. Zakończyło go tradycyj-
nie „Święto Pamięci”. 
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Sierpień 

1 sierpnia                   – Przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeń-
ców Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach złoŜono 
kwiaty dla upamiętnienia 65 rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 

 

Wrzesień 

1 września                  – W Łambinowicach odbyły się wojewódzkie obchody  
70 rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowa-
ne przez Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskie-
go oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa 
Sebestę. Uroczystości uświetnił spektakl plenerowy 
pt. „śyć za wszelką cenę” w reŜyserii Andrzeja Czer-
nika i wykonaniu aktorów Teatru Eko Studio, który 
odbył się w autentycznej scenerii poobozowej w Łam-
binowicach. 

17 września                – W Muzeum Śląska Opolskiego otwarto wystawę cza-
sową pt. „Portrety jeńców”. Ideą wystawy było ukaza-
nie losów polskich jeńców w niewoli niemieckiej i ra-
dzieckiej na podstawie sześciu biografii: Józefa Czap-
skiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława KrzyŜania-
ka, Zofii KsiąŜek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego  
i Zbigniewa Wajszczuka. Uroczystość uświetniła obec-
ność i wystąpienia Zofii KsiąŜek-Bregułowej, Stani-
sława KrzyŜaniaka, Henryka Łagodzkiego oraz rodzi-
ny Zbigniewa Wajszczuka. Dodatkową atrakcją towa-
rzyszącą wystawie była projekcja filmu dokumental-
nego pt. „PodróŜ do zielonych cieni” z udziałem reŜy-
serki Alicji Schatton oraz bohaterki tego dokumen-
tu – powstańca warszawskiego, jeńca obozów nie-
mieckich, aktorki i poetki, Zofii KsiąŜek-Bregułowej. 

19 września                – W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w Łambi-
nowicach zorganizowano wycieczkę rowerową pod ha-
słem „Łambinowice. Śladami dawnej zabudowy poli-
gonowej”, podczas której zwiedzano zabudowę tzw. 
obozu I, byłego Stalagu VIII B/344 Lamsdorf, pozosta-
łości nieistniejącej wsi Klucznik oraz byłego Stalagu 
318/VIII F (344) Lamsdorf, a takŜe strzelnicy wojsko-
wej. 
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Październik 

6 października            – W ramach 65 rocznicy przybycia pierwszego transpor-
tu powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lams-
dorf, przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – 
Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf złoŜono kwiaty w obec-
ności gości honorowych – powstańców warszawskich: 
Henryka Łagodzkiego i jego Ŝony oraz Romualda Ma-
linowskiego. Później, w siedzibie muzeum w Łambi-
nowicach, moŜna było uczestniczyć w sesji popularno-
naukowej pt. „Przystanek Lamsdorf. Powstańcy war-
szawscy w Stalagu 344 Lamsdorf”. Na sesji zaprezen-
towano biogramy trzynastu znanych, a nierzadko wy-
bitnych powstańców warszawskich, którzy po kapitu-
lacji stolicy trafili do Stalagu 344 Lamsdorf (Jana 
Rzepeckiego, Aleksandra Gieysztora, Witolda Pilec-
kiego, Wacława Zagórskiego, Jerzego Koryny, Stefana 
Bałuka, Jadwigi Beaupré, Stanisława Płoskiego, An-
toniego Szymanowskiego, Stanisława Ryszarda Do-
browolskiego, Romana Bratnego, Józefy Radzymiń-
skiej i Joanny świrskiej). Oprócz gości honorowych,  
w sesji wzięli udział pracownicy muzeum, przedstawi-
ciele środowisk kombatanckich i samorządu woje-
wództwa opolskiego oraz młodzieŜ. 

Listopad 

23–27 listopada          – W siedzibie muzeum w Łambinowicach zorganizowa-
no IV Dni Otwarte pod hasłem „Dotknij historii”. 
Podczas pięciu dni ok. 540 uczniów z 13 szkół woje-
wództw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego miało 
niepowtarzalną okazję uczestniczyć w cyklu bezpłat-
nych prelekcji, lekcji muzealnych, wykładów, projek-
cji filmów oraz warsztatów historycznych prowadzo-
nych przez pracowników muzeum. Całość przedsię-
wzięcia była wzbogacona ekspozycjami czasowymi 
pt. „Portrety jeńców” oraz specjalnie przygotowaną 
wystawą, złoŜoną z najnowszych, unikatowych pa-
miątek przekazanych do muzeum przez rodziny by-
łych jeńców z Polski, Wielkiej Brytanii i Rosji. Pod-
czas prelekcji pt. „Świat archiwaliów” zaprezentowa-
no m.in. dokumenty, które w 2009 r. poddano konser-
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wacji. Prace te zrealizowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dzie-
dzictwo Kulturowe, priorytet 2 „Rozwój instytucji mu-
zealnych”. 

Grudzień 

3 grudnia                    – „Prawda i mity. Jeńcy bolszewiccy w polskich obozach 
jenieckich i jeńcy polscy w obozach bolszewickich  
w 1920 r.” to temat spotkania z prof. dr. hab. Zbignie-
wem Karpusem, wybitnym znawcą tematyki obozów 
jeńców i internowanych w Polsce, dziejów politycznej 
emigracji rosyjskiej i ukraińskiej w tym okresie, zor-
ganizowanego w siedzibie muzeum w Opolu. 

3–4 grudnia                – W łambinowickiej siedzibie muzeum odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa pt. „W niewoli  
i na wolności. Losy jeńców wojennych w latach II woj-
ny światowej i po jej zakończeniu”, której organizato-
rem, oprócz muzeum, było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu. Zasadniczym celem konferencji była pre-
zentacja najnowszych ustaleń dotyczących wojennych 
i powojennych losów jeńców róŜnych narodowości. 
Wyniki swoich badań przedstawili: prof. dr hab. Zbi-
gniew Karpus (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu), prof. dr hab. Adam Suchoński (Uniwer-
sytet Opolski), dr hab. Edmund Nowak, prof. UO 
(Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu), Etienne Jacheet (L’Amicale de l’Oflag 
II D-II B-XXI B, Francja), dr Reinhard Otto (Doku-
mentationsstätte Stalag 326 Senne, Niemcy), Harald 
Knoll (Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-
Forschung, Graz, Austria), dr Dorota Sula (Muze- 
um Gross-Rosen w Rogoźnicy), dr Anna Wickiewicz  
i mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska (Centralne Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu). 

7 grudnia                    – W Opolu odbyło się spotkanie z Tomaszem Łubień-
skim, pisarzem, tłumaczem i krytykiem literatury 
pięknej, autorem ksiąŜki pt. 1939. Zaczęło się we 
wrześniu. 

11 grudnia                  – W Łambinowicach zorganizowano spotkanie świątecz-
no-noworoczne pracowników i emerytów muzeum. 
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14 grudnia                  – Podczas otwarcia pokonkursowej wystawy fotogra-
ficznej pt. „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowi-
cach w obiektywie” zaprezentowano wyniki II edycji 
Konkursu Fotograficznego ogłoszonego przez muzeum 
i Oddział Opolski Dolnośląskiego Okręgu Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Jury przyznało trzy 
równorzędne nagrody: dla Piotra Kalsztyna za zestaw 
fotografii „Zatrzymajcie się, pomyślcie, nie zapomnij-
cie”, Zygfryda Mazura za zestaw „40 000” i Sławomira 
Mielnika za zestaw „Spektakl «śyć za wszelką cenę»”. 
WyróŜnienia otrzymali: Rafał Lerche za zdjęcia „Den 
Toten”, „Kontrast nadziei” i „W like War” oraz Pauli-
na Sara za zdjęcia „Historia w krzyŜach boleści” i „By 
pamiętać”. 

W 2009 r. muzeum kontynuowało współpracę z Fundacją „Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie”, następcą Fundacji Ośrodka KARTA, w ramach progra-
mu objętego patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pt. „Straty osobowe i ofiary represji pod okupa-
cją niemiecką”. Celem programu jest utworzenie komputerowej bazy danych 
obywateli polskich represjonowanych w czasie II wojny światowej pod okupa-
cją niemiecką oraz ich imienne upamiętnienie. Dane wchodzą do ogólnodo-
stępnego portalu internetowego www.straty.pl. Dzięki dofinansowaniu otrzy-
manemu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Progra-
mu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Tworzenie zasobów cyfrowych dzie-
dzictwa narodowego” muzeum, realizując zadanie pn. „Tworzenie bazy da-
nych w ramach programu »Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją nie-
miecką«”, mogło przekazać do bazy kolejne 43 tys. rekordów zawierających in-
formacje dotyczące polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej (ogółem, 
w ciągu trzech lat realizacji projektu, muzeum przekazało 96 500 rekordów). 

Od stycznia do grudnia 2009 r. w łambinowickiej siedzibie muzeum były 
eksponowane cztery wystawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jenieckie 
w Lamsdorf/Łambinowicach 1870–1945”, „Radzieccy jeńcy wojenni w Stalagu 
318/VIII F (344) Lamsdorf”, „W niewoli niemieckiej” oraz pięć wystaw czaso-
wych własnych: „Miejsce Pamięci w Łambinowicach 2007”, „Dotknij histo-
rii”, „Łambinowice ołówkiem i pędzlem dzieci”, „Wystawa fotografii Sławoja 
Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «śyć za wszelką cenę»”  
i „Portrety jeńców”. Jedna wystawa czasowa własna była eksponowana  
w Opolu: „Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej 
1939–1945”. W Opolu równieŜ prezentowano jedną wystawę czasową obcą:  
„Wypędzeni z Warszawy 1944 – Losy dzieci”. 
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Na terenie całego kraju w róŜnych ośrodkach i instytucjach prezentowano 
czternaście wystaw czasowych: „«Bóg się rodzi, moc truchleje…» Święta BoŜe-
go Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny świato-
wej”, „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Wczo-
raj i dziś”, „Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych  
w niemieckiej niewoli w latach 1939–1945”, „Gieorgij Iwanowicz Daniłow. 
Szkice portretowe”, „Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli 
niemieckiej 1939–1945”, „KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych na 
terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”, „Łambinowice ołów-
kiem i pędzlem dzieci”, „Malarstwo jeńców wojennych”, „Miejsce Pamięci Na-
rodowej w Łambinowicach w czterech porach roku”, „Miejsce Pamięci Narodo-
wej w Łambinowicach w obiektywie”, „Portrety jeńców”, „Wystawa fotografii 
Sławoja Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «śyć za wszelką ce-
nę»” „śołnierze polscy w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny 
światowej”, „śycie sportowe Ŝołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 
1939–1945”. 

 
Iwona Biegun 
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w Łambinowicach-Opolu 

Sławomir Kalbarczyk              –  dr, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 
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nika w Toruniu 
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w Łambinowicach-Opolu  
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Anna Wickiewicz                      –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  
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Warunki przyjmowania prac do druku  
w ,,Łambinowickim Roczniku Muzealnym’’ 

 
1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza au-

torskiego (40 tys. znaków, margines 4 cm, odstęp między linijkami 1,5). 
2. Artykuły muszą odpowiadać wymogom stawianym tekstom naukowym. 

Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu naleŜy zamieszczać 
w przypisach na dole strony. 

3. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” naleŜy 
załączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych. 

4. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archi-
wum” oraz „Wspomnienia i relacje” mogą być wzbogacone odpowiednio 
opisanym materiałem ilustracyjnym. Autor powinien zaznaczyć w tek-
ście miejsce, w którym materiał ten ma się znaleźć. 

5. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to myśli autora – po-
prawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełnia-
nia oraz dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do konwencji 
przyjętej w roczniku. 

6. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane. Po zamieszczeniu 
w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości 
bądź części pracy nie moŜe nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

7. Materiały naleŜy nadsyłać na dysku CD-ROM (edytor Word) bądź pocz-
tą elektroniczną wraz z wydrukiem komputerowym. Redakcja zapewnia 
zwrot przysłanych nośników danych, fotografii i diapozytywów. 

8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i zawierać  
informację o stopniu lub tytule naukowym oraz instytucji, którą autor  
reprezentuje, a takŜe podawać numer telefonu, faxu czy e-mailu. 

9. Wymaga się ponadto załączenia do tekstu informacji dla Urzędu Skar-
bowego. Powinna ona obejmować: imiona rodziców, datę i miejsce uro-
dzenia autora, numery PESEL i NIP, adres zamieszkania, adres właści-
wego Urzędu Skarbowego oraz nazwę banku i numer konta osobistego. 

10.  Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja do kolej-
nego tomu odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza. Prace wytypo-
wane do druku są recenzowane. 

11.  Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
12.  Autorzy mają teŜ zagwarantowany jeden autorski egzemplarz rocznika. 
13.  Wydawnictwo nie zapewnia honorariów za publikacje.  



Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej 
www.cmjw.pl 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu 

 
OFERUJE 

szerokiemu gronu Czytelników swoje publikacje: 
 
•   Maciej A l e k s a n d r o w i c z, Grzegorz H e b d a, Violetta R e z l e r - W a s i e l e ws k a 
Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. ŚcieŜka historyczno-przyrodnicza, 
Opole 2006, 32 s. + il.  

     Zwięzły przewodnik po Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Niezastąpiona pomoc w zwiedzaniu 
dydaktycznej ścieŜki historyczno-przyrodniczej, która istnieje tam od 2005 r. Interesujące teksty zostały wzbo-
gacone przez czytelne plany oraz cenne fotografie archiwalne i barwne zdjęcia współczesne.  

•   Gerhard B a r t o d z i e j,  Edmund N o wa k:  Ofiary upamiętnione na cmentarzu Obozu 
Pracy w Łambinowicach (1945–1946)/Die unvergessenen Opfer vom Friedhof des  
Arbeitslagers in Łambinowice (1945–1946), Opole 2002, 48 s. + il.  

     Publikacja zawiera listę ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946), których nazwiska umieszczone 
zostały w 2002 r. na cmentarzu tego obozu na marmurowych tablicach upamiętniających. 

•   RóŜa B e d n o r z:  Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych w niewoli 
Wehrmachtu 1939–1945, Opole–Częstochowa 1989, 228 s. + il.  

     Autorka ukazała róŜne formy pomocy świadczone polskim jeńcom wojennym w latach II wojny światowej. 
Publikacja, mimo naukowego charakteru, jest łatwa w odbiorze ze względu na przystępny i sugestywny język. 

  

•   Tadeusz D u b i c k i :  Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939 – VI 1944), 
Opole 1997, 128 s. + il.  

     KsiąŜka z serii wydawniczej ,,Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty. Dokumenty. Sylwetki” pod red. Czesława 
Wawrzyniaka. Przedstawia wojenne losy płk. Józefa Becka, czołowego męŜa stanu i ministra spraw zagra-
nicznych II Rzeczypospolitej, internowanego w latach 1939–1944 na terenie Rumunii. 

 

•   Dzieci-Ŝołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji naukowej, 
Opole, 11 grudnia 2007,  pod red. E. Nowaka, 127 s. + il. 

     Publikacja jest rodzajem apelu o przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w wojnach i konfliktach zbroj-
nych, przeciwko czynieniu z nich sprawców i ofiar. W kolejnych odsłonach poznajemy status dziecka w świe-
tle międzynarodowego prawa humanitarnego, losy dzieci-Ŝołnierzy w niektórych wojnach i konfliktach zbroj-
nych wieku XX i początków wieku XXI, a takŜe róŜnorakie skutki udziału dzieci w tych wydarzeniach. 

•   Kira G a ł c z yń s k a:  Konstanty Ildefons Gałczyński – Kriegsgefangener 5700, Opole  
1993, 55 s. + il. 

     Publikacja zapoczątkowała serię wydawniczą ,,Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty. Dokumenty. Sylwetki” pod 
red. Czesława Wawrzyniaka. Autorka, córka wybitnego polskiego poety, pokazała w sposób bardzo przystęp-
ny, sugestywny i interesujący jenieckie losy K. I. Gałczyńskiego, który w latach ostatniej wojny przebywał  
w niewoli niemieckiej. Publikacja polecana szczególnie młodzieŜy szkolnej.  

•   Kira G a ł c z yń s k a:  Zbierz w sercu całą moc... (Hanka Ordonówna w latach wojny), 
Opole 1996, 91 s. + il. 

     KsiąŜka z serii wydawniczej „Jeńcy wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki„ pod red. Czesława 
Wawrzyniaka. Przedstawia wojenne i powojenne losy Anny Marii Tyszkiewiczowej-Ordonówny, piosenkarki, 
tancerki i gwiazdy przedwojennych kabaretów aresztowanej zarówno przez hitlerowców jak i NKWD. 

•   Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu) ,  Opole 1999, 53 s. + il. 

     Publikacja jest pierwszą pozycją z serii ,,Katalog Zbiorów”, pod red. Czesława Wawrzyniaka. Zawiera 78 
szkiców portretowych, wykonanych głównie ołówkiem przez jeńca Stalagu 318/VIII F Lamsdorf Gieorgija 
Iwanowicza Daniłowa. 

•   Norbert H o n k a:  śycie religijne Ŝołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej 
podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s. + il.            

     Autor podjął trudną, a zarazem niezwykle interesującą problematykę Ŝycia religijnego w niemieckich i ra-
dzieckich obozach jenieckich w latach II wojny światowej. Jest to temat jak dotąd mało zbadany. 



•  Małgorzata K l a s i c ka:  Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–
1945), Opole 2008, 216 s. + il.  

     KsiąŜka została poświęcona interesującemu i dotychczas mało znanemu tematowi, jakim są losy kobiet-
Ŝołnierzy, które po kapitulacji Powstania Warszawskiego trafiły do niewoli niemieckiej. Autorka przedstawia 
ich udział w Powstaniu Warszawskim, drogę do niewoli, Ŝycie codzienne w izolacji aŜ do momentu wyzwole-
nia obozów i zakończenia II wojny światowej.  

•  Renata K o b y l a r z , Violetta R e z l e r - W a s i e l e ws k a: Jeńcy polscy w ZSRR, Opole 
2008, 24 s. + il.  

     Publikacja jest informatorem do wystawy stałej prezentowanej w muzeum w Łambinowicach. 
•  Roman Kwaśn iewsk i :  Roman Horoszkiewicz – Ŝycie i dzieło, Opole 2003, 74 s. + il. 
     KsiąŜka jest kolejną pozycją z serii ,,Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty. Dokumenty. Sylwetki” pod red. Cze-

sława Wawrzyniaka. Stanowi biografię Romana Horoszkiewicza – jeńca obozów w Hadamar i Gross Born, 
historyka, publicysty, animatora Ŝycia kulturalnego na Śląsku Opolskim. 

•  Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946),  wissenschaftliche Redaktion: Edmund 
Nowak, Opole 2009, 355 s. + il. 

     Publikacja jest niemieckojęzycznym wydaniem pracy Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). 

•  Malarstwo jeńców wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu) ,  wstęp i opracowanie: Joanna Filipczyk, Beata Madej, Opo-
le 2007, 68 s. + il. 

     Jest to kolejna publikacja z serii „Katalog Zbiorów”. Przedstawia ponad sto prac malarskich jeńców (olej, 
akwarela, gwasz) i prac w technikach z pogranicza malarstwa i rysunku (pastel, kolorowane rysunki), które są 
przechowywane w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Prezentację zbioru po-
przedza zwięzły, ale wyczerpujący wstęp w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Zawiera 
on interesującą charakterystykę prac oraz wyjaśnia ich wyjątkowość. 

•  Edmund N o wa k:  Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy  
w Łambinowicach 1945–1946, Opole 1991, 200 s. + il. 

     Autor ukazuje historię powojennego obozu w Łambinowicach, stanowiącego do końca lat osiemdziesiątych 
XX w. temat tabu w polskim piśmiennictwie naukowym i publicystycznym oraz jedną z ,,białych plam”  
w historiografii śląskiej.  

•  Edmund N o wa k:  Lager im Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager in Po-
len (1945-1950). Geschichte und Implikationen, Opole 2003, 386 s. + il.  

     Publikacja jest niemieckojęzycznym wydaniem pracy Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych 
obozów w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje. 

•  Edmund N o wa k:  Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Pol-
sce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002, 414 s. + il. 

     Tematem tej ksiąŜki, wydanej wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, jest historia obozów na Śląsku Opolskim 
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, ich rola i miejsce, jakie zajmowały  w systemie po-
wojennych obozów w Polsce, a takŜe róŜnorakie, w tym współczesne, skutki istnienia tych obozów. 

•  Edmund N o wa k:  Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der Ge-
schichte des Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945-1946, wyd. 1: Opole  
1994, wyd. 2: Opole 2005, 192 s. + il. 

     KsiąŜka jest niemieckojęzycznym wydaniem publikacji Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obo-
zu Pracy w Łambinowicach 1945–1946. 

•  Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946) ,  pod red. Edmunda Nowaka, Opole 
2006, 362 s.+ il. 

     Nowatorska próba całościowego przedstawienia historii wszystkich obozów jenieckich i dla ludności cywil-
nej, jakie istniały w Lamsdorf/Łambinowicach od 1870 r. (pruski obóz dla Ŝołnierzy francuskich) po rok 1946 
(polski obóz pracy dla ludności uznawanej za niemiecką). Dzieje obozów prezentowane są w układzie chrono-
logicznym w oddzielnych szkicach, napisanych na podstawie najnowszych ustaleń przez kilku autorów. Po-
przedza je zarys historii wsi oraz poligonu, na którym tworzono obozy.  

•  Wojciech P ó ł c h ł o p e k:  Wychowanie fizyczne i sport Ŝołnierzy polskich w obozach 
jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.  

     Praca ukazuje działalność sportową jeńców polskich w obozach niemieckich i radzieckich w latach II wojny 
światowej jako sposób na przetrwanie niewoli. 



•   Przeciwko przemocy. Wybór wierszy, w opracowaniu Harry’ego Dudy, Opole 2001,  
167 s. 

      KsiąŜka jest wyborem wierszy poetów tworzących współcześnie i piszących po polsku. Teksty poetyckie od-
noszą się do róŜnych form przemocy, jakie odcisnęły się na historii XX w. Publikacja szczególnie polecana 
nauczycielom i uczniom. 

•   Violetta R e z l e r - W a s i e l e ws k a: Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców 
wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole  
2001, 264 s. + il.   

      Publikacja dotyczy rozległej i waŜnej sfery aktywności intelektualnej polskich jeńców wojennych w niemiec-
kich i radzieckich obozach w latach II wojny światowej. Pracę cechują przystępny język i duŜe walory po-
znawcze. 

 

•   Violetta R e z l e r - W a s i e l e ws k a: Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomniki / 
The Site of Remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łambinowice. 
Denkmäler, wyd. 2: Opole 2006, 32 s., il. 

      Bogato ilustrowany przewodnik po Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Źródłem informacji o tra-
gicznej historii tego miejsca jest szczególna forma upamiętnienia – pomniki, które znajdują się na cmenta-
rzach wojennych i terenach poobozowych. Tekst równoległy w trzech językach: polskim, angielskim i nie-
mieckim.   

•   Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod 
red. Edmunda Nowaka, z. 2, Opole 2000, 184 s. + il.; Opole 2007, z. 3, 136 s. + il. 

      Publikacja stanowi kontynuację serii wydawniczej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu, na którą składają się róŜnorodne materiały dotyczące historii wszystkich obozów w Lams- 
dorf/Łambinowicach, tj. od wojny prusko-francuskiej (1870–1871) po dzieje obozu pracy (1945–1946). 

 
 

Ponadto w sprzedaŜy znajdują się: 
 

•   „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (ukazuje się od 1974 r., wydano 30 tomów). 
•   Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf, autorstwa Edmun-

da Nowaka i Violetty Rezler-Wasielewskiej, w wersjach językowych: polsko-angiel-
skiej i polsko-niemieckiej. 

•   Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach-Opolu, autorstwa Iwony Biegun, Ryszardy Mrzygłockiej, Krzysztofa Sznotali. 

•   Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Beaty Madej.  

•   Film wideo: Łambinowice/Lamsdorf. Dzieje obozów. Muzeum. Miejsce pamięci, we-
dług scenariusza Edmunda Nowaka, w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, nie-
mieckiej. 

•   Informatory, widokówki. 
 

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA 
•    w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

     (takŜe za pobraniem pocztowym) 
     45-017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax 077 453 78 72, 077 453 92 16  

     e-mail: cmjw@cmjw.pl 
     48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, tel./fax 077 434 34 75  

     e-mail: lambinowice@cmjw.pl 
•   w księgarniach 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

 

oferuje: 
 

•  zwiedzanie wystaw stałych w Łambinowicach,  

•  zwiedzanie wystaw czasowych w Łambinowicach i Opolu, 

•  zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 

•  projekcję filmu dokumentalno-oświatowego, 

•  wydawnictwa (publikacje naukowe i popularnonaukowe, katalogi, przewodniki 
i informatory oraz film), 

•  udostępnianie zbiorów muzealnych i bibliotecznych w celach naukowych 
i oświatowych, 

•  udział w konferencjach, sesjach i seminariach naukowych, 

•  usługi przewodnickie, 

•  pokoje gościnne w Łambinowicach (30 miejsc),  

•  sale seminaryjne w Łambinowicach (50 miejsc) i Opolu (35 miejsc), 

•  wynajem samochodu lub rowerów w celu zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej 
w Łambinowicach. 

 

W specjalnej ofercie edukacyjnej  

dla szkół i placówek kulturalno-oświatowych  

znajdują się: 
 

•  odczyty, lekcje i prelekcje w muzeum lub u zainteresowanych, 

•  1–3-dniowe ścieŜki edukacyjne w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 

•  warsztaty historyczne i artystyczne w muzeum i miejscu pamięci,  

•  wypoŜyczanie wystaw czasowych. 
 

Wystawy są czynne: 

Wstęp do muzeum bezpłatny 

Zapraszamy 

w Łambinowicach w Opolu 

  w godz.   9.00–16.00  od wtorku do piątku 
  w godz. 10.00–17.00  w soboty, niedziele  

i święta 

w godz. 9.00–15.00 w dni powszednie 
 



zaprasza do zwiedzania 
 

– wystaw stałych w Łambinowicach: 

 
• W niewoli niemieckiej,  

• Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambino-
wicach 1870–1945, 

• Jeńcy polscy w ZSRR, 

• Radzieccy jeńcy wojenni w Stalagu  

   318/VIII F (344) Lamsdorf,  

 
– terenów poobozowych i cmentarzy wo-

jennych, które znajdują się przy trasie 
ścieŜki historyczno-przyrodniczej. 

 
*** 

 

Muzeum jest czynne: 

w godz.   9.00–16.00  od wtorku do piątku 
w godz. 10.00–17.00  w soboty, niedziele  

i święta 
 

*** 

Dla wycieczek wygłaszane są prelekcje  
i wyświetlane filmy o tematyce jenieckiej, 
a takŜe organizowane warsztaty historycz-
ne i artystyczne oraz spotkania z byłymi 
jeńcami, ludźmi kultury i nauki. Istnieje 
moŜliwość zakupu wydawnictw muzeum, 
wynajmu samochodu lub rowerów w celu 
zwiedzania ścieŜki historyczno-przyrod-
niczej. 

Zgłaszanie wycieczek 

Dział Oświatowo-Wystawienniczy 
48-316 Łambinowice 
ul. Muzealna 4 
tel./fax 077 434 34 75 
e-mail: lambinowice@cmjw.pl 

Dojazd 

Łambinowice leŜą przy linii kolejowej 
Opole–Nysa. Odległość od stacji PKP do 
muzeum wynosi 1,5 km.  
Dojazd takŜe autobusem PKS z Opola, 
Niemodlina, Nysy i Korfantowa. 

Wstęp do muzeum bezpłatny 

Zapraszamy 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu 



XVIII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI JENIECKIEJ 
„Nie traćmy pamięci” 

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR 
1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.  
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu. 

II. CEL KONKURSU 
1. Popularyzacja problematyki jenieckiej. 
2. Kultywowanie sztuki Ŝywego słowa poprzez rozwijanie zainteresowań, wraŜliwości  
estetycznej oraz indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich. 

3. Kształtowanie wraŜliwości na cierpienia ofiar nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi 
broniących swojej godności oraz odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs adresowany jest do młodzieŜy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych województwa opolskiego. KaŜda szkoła w drodze eliminacji powinna wy-
typować wyłącznie jednego recytatora, z wyjątkiem zespołów szkół, z których dyrekcja 
moŜe wytypować dwóch uczestników. 

2. Warunkiem udziału jest zaprezentowanie przez recytatora dwóch utworów poetyckich 
powstałych w hitlerowskich lub stalinowskich obozach jenieckich, bądź utworów współ-
czesnych o tej tematyce. 

3. Szkoła powinna przesłać na adres organizatora konkursu wypełnioną kartę uczestnika 
(pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem). 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 
1. Ostateczny termin zgłaszania udziału upływa 24 marca 2010 r. 
2. Konkurs odbędzie się w siedzibie muzeum w Łambinowicach 16 kwietnia 2010 r. (piątek). 
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 13.30.  
4. W dniu konkursu organizatorzy przewidują zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej  
w Łambinowicach. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu. 

V. NAGRODY 
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatora Jury.  
2. W kaŜdej grupie wiekowej wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróŜnienia. 
3. Najlepszym recytatorom Jury przyzna atrakcyjne nagrody. 

VI. INFORMACJE 
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowo-Wystawienniczy 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4,  
48-316 Łambinowice, tel./fax 077 434 34 75; e-mail: a.wickiewicz@cmjw.pl  

    Osoba Odpowiedzialna za organizację konkursu: dr Anna Wickiewicz. 
2. Nauczycielom, którzy wraz z kartą uczestnika prześlą organizatorowi swoje dane (imię  
i nazwisko), będą wydawane zaświadczenia potwierdzające przygotowanie uczniów do 
konkursu. 

3. Organizator nie zwraca kosztów podróŜy.  

Proponowana literatura: 
– Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945. Wybór, opracowanie 
i wstęp RóŜa Bednorz, Opole–Częstochowa 1984. 

– Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harry’ego Dudy, Opole 2001. 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY! 



REGIONALNY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ 
Obozy w Lamsdorf /Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność 

(dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych) 
 
VIII. Cel:  

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania historią Śląska Opolskiego w XIX  
i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej i dziejów 
obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz rozumienie ich róŜnorakich współ-
czesnych implikacji. 

2. Inspirowanie do zajęcia czynnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości  
i kształtowania przyszłości z uwzględnieniem bolesnych doświadczeń prze-
szłości. 

3. Rozwijanie wraŜliwości, szacunku, tolerancji i umiejętności prowadzenia 
dialogu oraz radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami.  

VIII. Organizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opo-
lu, Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu. 

VIII. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 

IIIV. Zakres chronologiczny: II połowa XIX w., XX w. i XXI w. 

IIIV. Zakres tematyczny: historia obozów jenieckich w latach 1870–1945 w Lams-
dorf i Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) oraz Miejsca Pamięci Naro-
dowej w Łambinowicach. 

IIVI. Zakres geograficzny: Śląsk Opolski. 

IVII. ZałoŜenia organizacyjne ogólne: 
1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny. 
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie naleŜy przesyłać na adres: 
    Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
    ul. Minorytów 3 
    45-017 Opole 
    fax 77 453 78 72 
    e-mail: p.stanek@cmjw.pl 
    dopisek: konkurs wiedzy 
3. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim 
a) eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone do 20 marca 2010 r. 
b) finał wojewódzki odbędzie się 31 marca 2010 r.  

4. Etap szkolny organizowany jest przez szkołę, etap wojewódzki – przez 
Główną Komisję Konkursową. 

VIII. ZałoŜenia organizacyjne szczegółowe: 
1. W obydwu etapach od uczestników wymagana jest znajomość historii I i II woj-
ny światowej wg programu nauczania (podręczniki) oraz dziejów obozów je-
nieckich Lamsdorf (1870–1945), Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946)  
i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach na podstawie dostępnej lite-
ratury przedmiotu (wykaz na końcu). 



2. Do finału wojewódzkiego kwalifikuje się 2 uczniów z kaŜdej szkoły, któ-
rzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. 

3. Finał wojewódzki odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez komisję. 
4. Zmagania finałowe będą przebiegać dwustopniowo, tj.:  
a) w formie pisemnej (czas trwania: 30 min.) 
b) ustnej (czas trwania: 10 min. – kaŜdy uczestnik). Do części ustnej kon-

kursu zakwalifikowani zostaną zdobywcy największej liczby 
punktów w części pisemnej. 

5. Suma uzyskanych punktów decyduje o zajętym miejscu. W sytuacji remiso-
wej komisja moŜe zadać kolejne pytania w ramach dogrywki. 

6. Przewiduje się trzy nagrody dla laureatów (I, II i III stopnia) i jedno wyróŜ-
nienie. Uhonorowani zostaną takŜe opiekunowie laureatów.  

 
Literatura podstawowa 
• Nowak  Edmund, R e z l e r -Wa s i e l ew s k a Violetta, Przewodnik po terenach poobozo-

wych w Łambinowicach/Lamsdorf / Guide to the Site of the Former Prison Camps at  
Łambinowic/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2005; 

•  Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2006; 
•  Re z l e r -Wa s i e l ew s k a Violetta, Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomniki / The site 

of Remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łambinowice. Denkmäler,  
Opole 2000. 

•  strona internetowa muzeum: www.cmjw.pl  
 
Literatura uzupełniająca  
• A l e k s a nd r ow i c z  Maciej, H e b d a  Grzegorz, Rezler-Wasielewska Violetta, Miej-

sce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. ŚcieŜka historyczno-przyrodnicza, Opole 2006; 
•  Banik Joanna, Ciasnocha Roman, Jeńcy wojenni róŜnych narodowości w obozach je-

nieckich Lamsdorf w latach II wojny światowej. Przyczynek, „Łambinowicki Rocznik Mu-
zealny” 2005, t. 28, s. 71–87; 

•  B a r t o d z i e j  Gerhard, N owak  Edmund, Ofiary upamiętnione na cmentarzu Obozu 
Pracy w Łambinowicach (1945–1946), Opole 2002; 

•  C i a s n o c h a  Roman, Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf w świetle najnow-
szych badań, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2004, t. 27, s. 49–69; 

•  Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu), pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1999; 

•  K l a s i c k a  Małgorzata, Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–
1945), Opole 2008; 

•  Malarstwo jeńców wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu), wstęp i opracowanie: Joanna Fi l ipc zyk  i Beata Madej, Opole 2007; 

•  N owak  Edmund, Łambinowice – miejsce pamięci ze szczególnym historycznym rodowo- 
dem, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1997, t. 20, s. 13–32; 

•  N owak  Edmund, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce
(1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002; 

•  S aw c z uk  Janusz, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939–1945, 
Opole 1974; 

•  Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red.  
Edmunda Nowaka, z. 1: Opole 1998; z. 2: Opole 2000; z. 3: Opole 2007; 

•  T omc z y k  Damian, Nieletni Ŝołnierze powstania warszawskiego w hitlerowskim obozie 
jenieckim w Łambinowicach, Opole 1985. 



REGULAMIN KONKURSU  
na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno 

 
ORGANIZATOR 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu  

ADRESACI 
Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w Polsce.  

CELE KONKURSU 
— rozbudzanie zainteresowania nauczycieli i uczniów historią i współczesnym stanem 

miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami świadków historii zwią-
zanymi z tymi miejscami. Te miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą być związane z woj-
nami i konfliktami zbrojnymi w XX wieku,  

— inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych 
dot. edukacji historycznej, regionalnej i społecznej, 

— mobilizowanie młodzieŜy do aktywnego gromadzenia, badania róŜnorodnych źródeł histo-
rycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie, 

— budzenie wraŜliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen, 
— rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami 

i stereotypami, 
— inspirowanie młodzieŜy do zajęcia odpowiedzialnej i czynnej postawy wobec otaczającej 

rzeczywistości – kształtowanie postaw obywatelskich. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY 
Praca moŜe być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie 
bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Praca moŜe być teŜ przygotowana przez nauczy-
cieli przy pomocy uczniów. Powinna spełniać następujące warunki: 
— mieć własny tytuł adekwatny do zawartości, 
— być twórczym opracowaniem zebranych przez autora samodzielnie źródeł historycznych 

np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii. 
Praca nie moŜe powtarzać w całości istniejących opracowań i innych opublikowanych pro-
jektów (takŜe w internecie); nie moŜe być równieŜ nagrodzona w innym konkursie, 

— dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci*. MoŜe przedstawiać losy ludzi 
z nim związanych, ale związek ten musi być wykazany, 

— mieć interesującą, dowolnie wybraną przez autora formę. Dopuszczalne formy pracy to:  
— praca pisemna (do 25 stron – 40 tys. znaków), 
— zbiór zdjęć z opisem i komentarzem autora (do 25 stron – 40 tys. znaków), 
— audycja radiowa (do 15 min.), 
— film dokumentalny (do 15 min.),  
— strona internetowa (w tym tekst 20–40 tys. znaków),  
— prezentacja multimedialna (w tym tekst 20–40 tys. znaków), 
— praca łącząca kilka z ww. form.  
Nieakceptowane będą tylko formy czysto plastyczne i literackie.   

— prace mogą być wykonane ręcznie lub komputerowo. W przypadku, gdy praca wykonana 
jest na komputerze, naleŜy dołączyć wersję elektroniczną (nośniki: płyta CD lub DVD),  

— do prac muszą być dołączone wypełnione przez autora: formularz zgłoszenia  
    (www.cmjw.pl), 
— wskazane jest podanie źródeł, z których korzystał autor projektu (bibliografia), 
— niekonieczna, ale dodatkowo punktowana będzie zwięzła charakterystyka projektu  

(1 strona – do 1800 znaków ze spacjami), 
— zespół autorski moŜe liczyć dowolną liczbę osób. 



TERMINARZ KONKURSU 
Do 31 grudnia 2009 r.   –  ogłoszenie konkursu w mediach, na stronie internetowej mu-

zeum i poprzez informacje wysłane do szkół.  
Do 23 kwietnia 2010 r.  –  przyjmowanie prac nadesłanych na adres Centralnego Muzeum 

Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 
45-017 Opole, z dopiskiem: „konkurs na projekt edukacyjny”. 

27 maja 2010 r.               –  publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród pod-
czas sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja  
w miejscach pamięci”. 

OCENA PRAC 
Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Centralnego Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 
Komisja weźmie pod uwagę: 
— merytoryczną poprawność prezentowanych problemów, 
— unikalne i samodzielnie zdobyte przez autora źródła historyczne, 
— twórczy charakter pracy, 
— interesującą i oryginalną formę przekazu, adekwatną do prezentowanego zagadnienia, 
— przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym (tj. dzieje re-

gionu na tle dziejów Polski i świata) i wskazanie związków przyczynowo-skutkowych, 
— dokumentację obrazującą proces tworzenia projektu, 
— wzbudzenie zainteresowania projektem w lokalnej społeczności, 
— wykazanie się takimi umiejętnościami jak: praca w zespole, formułowanie własnych opi-

nii, poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z róŜnych źródeł. 
Decyzja Komisji Konkursowej będzie nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarŜeniu.  
NAGRODY 
Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróŜnienia pienięŜne, rzeczowe oraz 
honorowe (dyplomy).  
Laureatom konkursu organizatorzy mogą zaproponować publikację ich prac w formie od-
dzielnego wydawnictwa lub w periodyku muzeum („Łambinowickim Roczniku Muzealnym”). 
PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC 
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i zarchiwizowane 
przez Dział Dokumentacji i Biblioteki Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu. 
Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w róŜnych dziedzi-
nach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej. 
Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, Ŝe została 
ona przygotowana na konkurs. 
Prace naleŜy składać w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole. 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Naukowo-Badawczy Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 
45-017 Opole, tel. 077 453 78 72, email: nauka@cmjw.pl. Informacje dotyczące ewen-
tualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej 
muzeum: www.cmjw.pl 
———————— 
*  MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ to: 
—  teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wydarzenia, 
—  teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej. 

    OBIEKT PAMIĘCI NARODOWEJ to: 
—  budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii państwa i narodu 

polskiego, 
—  cmentarze i groby wojenne oraz ofiar wojen i systemów totalitarnych, takŜe groby wybitnych Polaków. 

    ZNAK PAMIĘCI NARODOWEJ to: 
—  pomnik, krzyŜ pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upa-

miętnienia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego (ustawione  
w miejscach i na obiektach pamięci narodowej). 



Lekcje i prelekcje muzealne 
Rok szkolny 2009/2010 

 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, Ŝe istnieje moŜli-

wość nieodpłatnego korzystania z lekcji i prelekcji muzealnych w roku szkolnym 2009/2010, które 
prowadzone są przez pracowników muzeum i osoby współpracujące z naszą placówką. Lekcje mo-
gą odbywać się w siedzibach muzeum w Opolu i Łambinowicach, a takŜe w samych szkołach bądź 
w innych placówkach oświatowych i kulturalnych województwa opolskiego. Niektóre lekcje i pre-
lekcje połączone są z prezentacją multimedialną, wystawą albo filmem. Oferta obejmuje następu-
jące zagadnienia: 
 
● Zasób archiwalny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
     mgr Iwona Biegun (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu) 
     mgr Wojciech Szwed (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Katyń – prawda i kłamstwo 
     mgr Przemysław Jagieła (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
     mgr Andrzej Prajel (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Straty osobowe ludności polskiej pod okupacją niemiecką i radziecką (1939–1945) 
     mgr Przemysław Jagieła (CMJW w Łambinowicach-Opolu)   
 
● Kobiety i dzieci – jeńcy II wojny światowej 
● Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945) 
     dr Małgorzata Klasicka (Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu) 
 
● On i Ona. Od bezinteresownej pomocy po dozgonną miłość (losy jeńca i „mateczki wo-

jennej”) 
     dr Renata Kobylarz (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Wielkanoc i BoŜe Narodzenie w obozach polskich jeńców wojennych (1939–1945)  
     dr Renata Kobylarz (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
     mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● śycie codzienne w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej 
● Działalność kulturalno-oświatowa jeńców wojennych w latach II wojny światowej 
     mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Niezwykły świat eksponatów. Zbiory muzealne Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-

nych w Łambinowicach-Opolu 
     mgr Beata Madej (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Jeńcy wojenni i X muza – wątek jeniecki w historii kina 
● Józef Czapski i polscy jeńcy w ZSRR w czasie II wojny światowej  
     mgr Dorota Musiał (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Współczesne implikacje funkcjonowania powojennych obozów na Śląsku Opolskim 
● Obóz Pracy w Łambinowicach 1945–1946. Historia i miejsce w relacjach polsko-nie-

mieckich 
     dr hab., prof. UO Edmund Nowak (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 



● Niepokorni. Ucieczki z niemieckich obozów jenieckich (1939–1945)  
mgr Andrzej Prajel (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
mgr Piotr Stanek (CMJW w Łambinowichach-Opolu) 
 

● Sport w obozach polskich jeńców wojennych w latach II wojny światowej 
mgr Andrzej Prajel (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 

 
● KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych w latach II wojny światowej 
● Poeci i prozaicy polscy w niewoli (1939–1945)  

dr Violetta Rezler-Wasielewska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 

● Ignacy Jan Paderewski – niezłomny agitator pomocy polskim jeńcom podczas II woj-
ny światowej 
mgr Joanna Strzelczyk (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 

 
● Jeńcy brytyjscy w Lamsdorf w latach II wojny światowej 
● Praca przymusowa jeńców wojennych w III Rzeszy i na terenach okupowanych 

dr Anna Wickiewicz (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Przywrócona pamięć. Rotmistrz Witold Pilecki – jeniec Lamsdorf 

mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 
● Dzieje obozów w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946) 
● Historyczny rodowód i współczesne przesłanie Łambinowic 
● Losy polskich Ŝołnierzy w latach II wojny światowej 
● Niemiecki i radziecki system jeniecki. Podobieństwa i róŜnice 

Wszystkie wymienione wyŜej osoby 
 
LEKCJE I PRELEKCJE NA WYSTAWACH STAŁYCH W MUZEUM W ŁAMBINOWICACH 
 
● Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1945) 
● Radzieccy jeńcy wojenni w Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf 
● W niewoli niemieckiej 
● Jeńcy polscy w ZSRR 

mgr Dorota Musiał, mgr Andrzej Prajel, dr Anna Wickiewicz, mgr Renata Wilkoszewska-Kra-
kowska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 

 
LEKCJE I PRELEKCJE POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ WYSTAW W SZKOŁACH 

 
● „Bóg się rodzi, moc truchleje …” Święta BoŜego Narodzenia w niewoli niemieckiej  

i radzieckiej podczas II wojny światowej 
● KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupo-

wanych (1939–1945) 
● Portrety jeńców 

mgr Dorota Musiał, mgr Andrzej Prajel, dr Anna Wickiewicz, mgr Renata Wilkoszewska-Kra-
kowska (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
 

Ponadto w Opolu prowadzone są prelekcje na wystawach czasowych. Więcej informacji 
na www.cmjw.pl 
 
Osoba odpowiedzialna za koordynację współpracy w zakresie organizowania lekcji i prelekcji:  
mgr Przemysław Jagieła, tel./fax 4537872, 4539216; e-mail: p.jagiela@cmjw.pl. 



naleŜnego podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu zostało powołane przez sympatyków Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-

nych w Łambinowicach-Opolu. Naszym głównym celem jest wspieranie działalności 

edukacyjnej i naukowo-badawczej muzeum oraz promowanie i popularyzacja historii 

naszego regionu.  
  

Wspierając nasze stowarzyszenie 1% naleŜnego podatku dochodowego nie zwiększasz 

swoich wydatków, a jedynie zmniejszasz naleŜny Urzędowi Skarbowemu podatek.  
 

Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. 
 

1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37). 

2. Oblicz, ile wynosi naleŜny podatek. 

3. Wyliczoną kwotę – 1% podatku – wpisz we właściwym miejscu formularza i wskaŜ 

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu wraz z numerem KRS: 0000224452. 

4. Aby móc odliczyć darowiznę za 2009 r. naleŜy to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia 

2010 r. 

 

Adres kontaktowy naszego stowarzyszenia: 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu 

ul. Minorytów 3,   45-017 Opole,   tel./fax: 077 453 78 72,   e-mail: cmjw@cmjw.pl 

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu 

" Jeśli nie jest Ci obojętna historia i kultura " chciałbyś mieć udział w zachowaniu 

pamięci o wydarzeniach waŜnych i brzemiennych w skutkach " interesujesz się  

historią " wierzysz, Ŝe wiedza i pamięć mają pozytywny wpływ na nasze Ŝycie  

                     " nie jesteś obojętny wobec problemów współczesności 
 

moŜesz mieć swój udział w zachowaniu  

i promowaniu historii!!! 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku 2009 

wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są: 

 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  

• Urząd Wojewódzki w Opolu, 

• Sejmik Województwa Opolskiego, 

• Kuratorium Oświaty w Opolu, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców  

   Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 

• Urząd Gminy Łambinowice, 

• Organizacja Turystyczna Camino z Wielkiej Brytanii, 

• Starostwo Powiatowe w Nysie, 

• Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.  

   Oddział Opole, 

• Rada Miasta Opola, 

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Atra U” w Nysie, 

• Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 

• Urząd Miasta i Gminy w Niemodlinie, 

• Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Inwesdim Sp. z o.o. w Opolu, 

• Urząd Miasta i Gminy w Korfantowie, 

• Urząd Gminy Tułowice, 

• Urząd Miasta i Gminy w Nysie, 

• Wydawnictwo św. KrzyŜa w Opolu, 

• Opolgraf S.A. w Opolu, 

• Wydawnictwo „MS” w Opolu, 

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SEMI”  

   w Łambinowicach, 

• Zakłady Mleczarskie ZOTT w Opolu, 

• Jacek Wrzyszczyński (Kanada) 




