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Violetta Rezler-Wasielewska

Dr hab. Edmund Nowak.  

Sylwetka Dyrektora Muzeum

Edmund Nowak objął stanowisko dyrek-
tora Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu 1 kwietnia 
2002 r. Był to czas trudny zarówno dla nie-
go, jak i dla placówki, którą zdecydował się 
kierować. Długa i ciężka choroba, jaką wcze-
śniej przebył oraz duży wysiłek, związany 
ze zbliżającą się finalizacją pracy habilita-
cyjnej z jednej strony, z drugiej zaś koniecz-
ność zakończenia budowy Cmentarza Ofiar 
Obozu Pracy w Łambinowicach, której cię-
żar spadł na muzeum, oraz szereg pomniej-
szych spraw, z jakimi trzeba było się szybko 
uporać, z pewnością nie ułatwiały startu. 
Nie był to jednak debiut. Edmund Nowak 
znał dobrze tę materię i wiedział, z czym 
oraz, w jaki sposób chce się zmierzyć. 

Pracę w muzeum rozpoczął w 1990 r. jako adiunkt muzealny. Był już 
wówczas człowiekiem dojrzałym (ur. 1944 r.). W muzeum szybko awanso-
wał, zdobywając kolejne stopnie w muzealniczej hierarchii, z najwyższym 
– kustosza dyplomowanego włącznie (ten awans nastąpił niedługo po ob-
jęciu stanowiska dyrektora, jeszcze w 2002 r.). W swej pracy w muzeum 
koncentrował się przede wszystkim na działalności naukowej. Rozpoczął ją, 
potwierdzając swój osobisty życiowy wybór, który ugruntował w 1985 r. zdo-
byciem stopnia doktora nauk historycznych za pracę pt. „Polska w polityce 
wschodniej RFN w latach 70–80”. Początek jego zatrudnienia w muzeum 
nastąpił w czasie bardzo znamiennym, przełomowym we wszystkich dzie-
dzinach życia w naszym kraju, również w nauce i także w funkcjonowaniu 
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samego muzeum. Dokonująca się w Polsce transformacja ustrojowa, stwo-

rzyła nowe możliwości, które w tej placówce zostały szczęśliwie szybko do-

strzeżone. Zaowocowało to później ugruntowaniem dobrej pozycji muzeum. 

Jednak u solidnych podstaw tej pozycji znalazły się sukcesy indywidualnych 

pracowników, przede wszystkim E. Nowaka, który wespół z nowym wów-

czas dyrektorem muzeum, dr. Czesławem Wawrzyniakiem (1990–2002), był 

jednocześnie konstruktorem strategii działania placówki w tym trudnym 

czasie. To właśnie wtedy do obszaru zainteresowań muzeum zostały włą-

czone dwa zagadnienia, dotychczas powszechnie pomijane milczeniem ze 

względów politycznych: losy jeńców polskich w ZSRR, a także historia Obo-

zu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) wraz z upamiętnieniem ofiar tego 

obozu. Trudno było wtedy o lepsze i bardziej brzemienne w skutki decyzje, 

bo czymże po latach można by było wytłumaczyć brak badań, publikacji, 

wydawnictw czy wystaw dotyczących żołnierzy Wojska Polskiego w niewoli 

radzieckiej, w muzeum, które już w nazwie ma zaakcentowany centralny, 

a więc ponadlokalny charakter działalności dotyczącej jeńców wojennych? 

Natomiast pominięcie w pracach placówki faktu istnienia obozu powojenne-

go dla ludności cywilnej w Łambinowicach, mimo że teren po nim znajdował 

się w sąsiedztwie łambinowickiej siedziby muzeum, można było łatwo uza-

sadniać przede wszystkim niejenieckim charakterem obozu. Dobrze jednak, 

że zarządzający muzeum myśleli inaczej i zechcieli sprostać pojawiającym 

się wyzwaniom. Włączając bowiem i ten niechlubny dla Polaków etap w tra-

gicznych dziejach Łambinowic w zakres zadań muzeum, podjęli odważnie 

niemałe ryzyko – wyszli poza ramy przewidziane statutem placówki (zmiany 

te sformalizowane zostały dopiero dziesięć lat później). Spowodowali jednak, 

że stała się ona przykładem bardzo odpowiedzialnego i zobiektywizowanego 

traktowania miejsc pamięci o skomplikowanej przeszłości. Edmund Nowak 

znajdował się w gronie decydentów.

Badaniami nad obydwoma wymienionymi zagadnieniami zajął się już 

w 1990 r. Wtedy też (od 1 września) objął w muzeum kierowanie Działem 

Naukowo-Badawczym. Już w czerwcu 1990 r. udało mu się zorganizować 

sesję naukową, poświęconą 50 rocznicy zbrodni katyńskiej. W 1992 r. zreali-

zował wystawę stałą na ten temat, jedną z pierwszych tego typu ekspozycji 

w Polsce i zaprezentował najnowsze ustalenia naukowców z różnych środo-

wisk w 15 tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” (dalej: „ŁRM”) 

(1992), którego był redaktorem. Dzięki jego inicjatywie, dociekliwości i upo-

rowi oraz otwartości dyrektora Cz. Wawrzyniaka problematyka jeniecka na 

Wschodzie szybko weszła do obowiązkowego kanonu prac Centralnego Mu-

zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i stała się obecna w każ-

dej dziedzinie jego działalności. Były (i nadal są) jej poświęcane lekcje muze-

alne, spotkania z byłymi jeńcami oraz ludźmi zaangażowanymi w jej badanie 
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i popularyzację, seminaria, sesje, konferencje oraz wydawnictwa i wystawy. 
Nie udało się tylko urzeczywistnić idei, by właśnie to muzeum stało się rów-
nież centralnym ośrodkiem dokumentacji losów jeńców polskich w ZSRR 
i by to w jego magazynach, obok muzealiów dotyczących niewoli niemieckiej, 
były przechowywane pamiątki wydobyte z grobów w Charkowie i Miednoje. 
Fakt ten jednak nie rzucał cienia na dobre, a nawet przyjacielskie kontakty 
z ludźmi skupionymi wokół Muzeum Katyńskiego w Warszawie, którego 
działalność była wielokrotnie przez opolską placówkę promowana, m.in. 
na łamach „ŁRM”. Zestawienie obu totalitarnych systemów jenieckich: hi-
tlerowskiego i stalinowskiego stało się natomiast w muzeum możliwe na 
płaszczyźnie naukowej. Ta inicjatywa E. Nowaka doprowadziła do podjęcia 
komparatystycznych badań nad ich podobieństwami i różnicami. Efektem 
w późniejszym czasie stały się zaś rozprawy doktorskie pracowników Działu 
Naukowo-Badawczego muzeum, dotyczące życia religijnego (1998), dzia-
łalności kulturalno-oświatowej (2000) oraz wychowania fizycznego i sportu 
polskich żołnierzy w obozach Wehrmachtu i Ludowego Komisariatu Spraw 
Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – NKWD) (2002). 
Badania te były możliwe dzięki otwarciu archiwów rosyjskich dla zagranicz-
nych naukowców, w tym Wojskowej Komisji Archiwalnej, która przywiozła 
do Polski kopie wielu wartościowych materiałów archiwalnych. W gronie 
pierwszych polskich naukowców, którzy penetrowali wtedy moskiewskie ar-
chiwa, znalazł się również E. Nowak. W 1993 r. przeprowadził on kwerendę 
naukową w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej i Ośrodku Prze-
chowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentacyjnych w Moskwie na temat 
historii obozów jenieckich w Lamsdorf. To, do czego dotarł, nieco później 
opublikował w wydawnictwie zatytułowanym Ocalone dla pamięci (1995).

Równolegle z tymi pracami E. Nowak zajmował się kwestią Obozu Pracy 
w Łambinowicach. Wspólnie z prof. dr. hab. Wiesławem Lesiukiem z Instytu-
tu Śląskiego w Opolu przystąpili w 1990 r. do realizacji projektu badawczego 
na temat obozu powojennego. Tempo prac było imponujące. Już w 1991 r. na 
rynku wydawniczym pojawiła się publikacja autorstwa E. Nowaka pt. Cień 
Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy w Łambinowicach 
1945–1946 (1991). Książkę tę uznano za przełomową w badaniach niemco-
znawczych. W 1994 r. została wydana również jej wersja niemieckojęzyczna 
pt. Schatten von Łambinowice. Po niej E. Nowak wydawał kolejne publika-
cje: w 1998 r. Spis osadzonych i zmarłych w Obozie Pracy w Łambinowicach 
(lipiec 1945 – październik 1946) / Verzeichnis der Inhaftierten und Toten des 

Arbeitslagers in Łambinowice (Juli 1945 – Oktober 1946), a w 2002 r. Obozy 
na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945–1950). 
Historia i implikacje (rozprawa habilitacyjna). Równocześnie z badaniami 
naukowymi jako pracownik muzeum uczestniczył w procesie upamiętnienia 
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ofiar obozu, który placówka ta zainicjowała już w 1991 r., przyczyniając się 

do umieszczenia w miejscu istnienia obozu krzyża i tablicy informacyjnej. 

To E. Nowak z akceptacją dyrektora muzeum sformułował i wytrwale pro-

pagował ideę uczczenia pamięci ofiar, w tym budowy cmentarza, którą sam 

finalizował już w 2002 r. Zanim jednak do tego doszło, w 1995 r. na terenie 

byłego obozu stanął granitowy pomnik w kształcie śląskiego krzyża pokut-

nego, który ufundowała mniejszość niemiecka oraz Konsulat Generalny RFN 

we Wrocławiu. Edmund Nowak brał udział w dyskusji nad sformułowaniem 

napisu inskrypcyjnego pomnika. Jego ustalenia dotyczące hipotetycznego 

miejsca pochówku ofiar obozu, stały się następnie również podstawą sonda-

żowej ekshumacji, którą zrealizowano w kwietniu 2000 r. na podstawie decy-

zji Wojewody Opolskiego. Badacz nie został jednak do tych prac zaproszony. 

Szkoda, że mimo to nie wykazał się wtedy charakterystyczną dla siebie 

charyzmą i nie wywarł żadnego wpływu na przebieg poszukiwań grobów. 

Zakres prac był bowiem niewielki – zakończono je, potwierdzając jedynie 

istnienie niewielkiej kwatery grobów zbiorowych. To musiało wystarczyć 

do wytyczenia granic nekropolii. Później jednak E. Nowak został włączony 

do prac przy tworzeniu cmentarza. Listę ofiar obozu, sporządzoną przez 

niego na podstawie zachowanej, ale niekompletnej dokumentacji, utrwalono 

na tablicach u wejścia na cmentarz. W wyniku długotrwałych konsultacji, 

w których (z powodu ciężkiej choroby), historyk uczestniczył dopiero po dłu-

giej przerwie i w końcowym ich etapie, na sąsiednich tablicach cmentarnych 

umieszczono i inną listę, tzw. niemiecką, przygotowaną na podstawie źródeł 

przechowywanych w Niemczech. 

W polu naukowych oraz popularyzatorskich zainteresowań E. Nowa-

ka i kierowanego przez niego zespołu, i znów z pełną aprobatą dyrektora 

Cz. Wawrzyniaka, przez cały czas znajdowała się również historia Łambino-

wic. Istotne jednak jest to, że była postrzegana całościowo, po raz pierwszy 

w dziejach tej placówki (sprawiedliwie trzeba przyznać, że prekursorem 

takiego jej potraktowania, oczywiście na miarę swoich czasów, był Stefan 

Popiołek, zarządzający muzeum w latach 1966–1978). Objęcie badaniami 

dziejów polskiego obozu powojennego, powrót do wcześniej zaledwie sygna-

lizowanej historii poligonu Lamsdorf, na terenie którego w czasie wojen 

tworzono obozy izolacyjne, a po ich zakończeniu obozy repatriacyjne, dziejów 

tych obozów w okresach poprzedzających II wojnę światową oraz historii 

cmentarzy i pomników, złożyło się nie tylko na rzetelną wiedzę, ale i otwo-

rzyło szeroką perspektywę. Dopiero z tej pozycji można było widzieć całą 

złożoność przeszłości Łambinowic jako miejsca, które ze względu na swe 

przygraniczne położenie stało się, szczególnie w XX w., symbolem tragedii 

kilkusettysięcznej rzeszy ludzi różnych narodowości. W takim to szerokim 

ujęciu historia Łambinowic mogła być i była odtąd przedstawiana. Edmund 
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Nowak miał w tym swój duży udział. Praca popularyzatorska miała dla 

niego istotne znaczenie. Było to widoczne w wielu obszarach, przede wszyst-

kim w dużej sprawności wydawniczej, w której mocną pozycję zyskała, za-

inicjowana w 1998 r. i redagowana przez niego seria naukowych zeszytów 

Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współcze-

sność. Pewne miejsce zajęły tzw. mniejsze formy, tj. przewodniki, informa-

tory, np. Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf 

(współautorstwo), wydany w wersji polsko-niemieckiej (1995, 2003) i polsko-

angielskiej (1997, 2005), ale i film dokumentalno-oświatowy pt. Lamsdorf/

Łambinowice – Dzieje obozów – Muzeum – Miejsce pamięci (1997). Przeja-

wiało się też w nieustannej gotowości do zaciekłych polemik na łamach nie 

tylko lokalnej prasy, w radiu czy telewizji, zawsze wtedy, gdy pojawiały się 

tam półprawdziwe lub wręcz nieprawdziwe czy zniekształcone ignorancją 

swych autorów informacje o przeszłości Łambinowic. Edmund Nowak wsparł 

też dyrektora muzeum Cz. Wawrzyniaka, rzecznika idei zagospodarowania 

przestrzeni łambinowickiej, w zbudowaniu w Łambinowicach „Drogi pa-

mięci”, która połączyła poszczególne obiekty miejsca w całość, unaoczniając 

i podkreślając w ten sposób jego skomplikowaną historię. 

Zatem fakt objęcia stanowiska dyrektora muzeum przez E. Nowaka 

w momencie, gdy Cz. Wawrzyniak przechodził na emeryturę w 2002 r., był 

wydarzeniem właściwie oczywistym, można by powiedzieć naturalnym, bo 

zapewniającym prawidłową ciągłość prac. Edmund Nowak legitymował się 

wtedy dużą wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem, które gwarantowa-

ły dalsze sprawne kierowanie placówką. I takie istotnie było tych osiem lat 

zarządzania przez niego muzeum: sprawne, intensywne, różnorodne, bogate 

w wydarzenia. Swój dalszy bieg miały zasadniczo wszystkie sprawy, na 

których koncentrowała się jego wcześniejsza uwaga. Praca realizowana była 

w już wytyczonych kierunkach. Może zmieniły się nieco niektóre akcenty. 

Po uroczystym otwarciu Cmentarza Ofiar Obozu Pracy we wrześniu 2002 r. 

(wydarzeniu towarzyszyło wydanie pracy Ofiary upamiętnione na cmentarzu 

ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) / Die unvergessenen Opfer 

vom Friedhof des Arbeitslagers in Łambinowice (1945–1946), której E. No-

wak był współautorem), stopniowemu wyciszeniu uległy emocje towarzyszą-

ce sprawie powojennego obozu, ale sama jego historia jako problem badawczy 

i obiekt upowszechniania pozostała obecna w działalności muzeum. Edmund 

Nowak stał się jej niekwestionowanym znawcą i autorytetem, z którym liczą 

się rozmaite środowiska w kraju i zagranicą (w 2003 r. ukazała się niemiec-

ka wersja rozprawy habilitacyjnej: Lager im Oppelner Schlesien im System 

der Nachkriegslager in Polen (1945–1950). Geschichte und Implikationen). 

Nie udało mu się tylko dokończyć dzieła od strony warsztatu muzealnika 

i stworzyć wystawy poświęconej obozowi, choć było to w jego planach. Na-
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ukowe i społeczne wyciszenie spotkało zasadniczo także drugie zagadnienie, 

któremu przez lata poświęcał sporo uwagi, mianowicie losy polskich jeńców 

w ZSRR. Jednak ta problematyka nie zniknęła z obszaru zainteresowania 

muzeum. W 2008 r. została zmodernizowana stała ekspozycja, poświęcona 

temu zagadnieniu. Wystawa uwzględnia nowe ustalenia i formułuje pytania, 

które jeszcze czekają na odpowiedzi. Jest też przygotowana zgodnie z nowy-

mi trendami, jakie pojawiły się w sztuce wystawienniczej. Losy jeńców w ra-

dzieckim systemie przedstawiane są ciągle na różnego rodzaju spotkaniach, 

konferencjach, w publikacjach. Nie pomija się tej problematyki również 

na łamach „ŁRM”. Także historia Łambinowic, której złożoną symbolikę 

E. Nowak niestrudzenie badał i objaśniał, nie przestała (bo i nie może, sko-

ro muzeum istnieje w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach) być 

w centrum zainteresowania tej placówki. W 2006 r. została otwarta wystawa 

stała, której E. Nowak był współautorem, poświęcona wszystkim obozom 

jenieckim Lamsdorf: z lat wojny prusko-francuskiej i obu wojen światowych. 

Zastąpiła wcześniejszą, kilkunastoletnią na ten sam temat. Jej dopełnieniem 

miała być wspomniana osobna wystawa dotycząca powojennego polskiego 

obozu pracy. Wszystkie etapy skomplikowanej historii Łambinowic udało się 

E. Nowakowi przedstawić natomiast w 2006 r. w wieloautorskiej monografii 

Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), która ukazała się pod jego 

naukową redakcją, a w 2009 r. została wydana także w języku niemieckim 

(Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946). Tłem dla historii poszcze-

gólnych obozów są w tej książce dzieje miejscowości i poligonu, na terenie 

którego organizowane były obozy. Trudno o pełniejsze kompendium wiedzy. 

Jest to chyba najważniejsze wydawnictwo muzeum na ten temat. Jego uzu-

pełnieniem są wymieniane już Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambi-

nowicach. Historia i współczesność, seria, którą E. Nowak redagował także 

pełniąc już funkcję dyrektora. 

Te trzy wątki były więc w dalszym ciągu w jego pracy najważniejszymi, 

ale naturalnie nie jedynymi. Pojawiały się też nowe, którym poświęcone 

były ogólnopolskie i międzynarodowe sesje oraz konferencje, także kolejne 

cenne publikacje. Działalność naukowo-badawcza pozostała kwestią naj-

istotniejszą. Z pewnością, choć w mniejszym stopniu niż będąc kierownikiem 

Działu Naukowo-Badawczego, E. Nowak jako dyrektor zabiegał o podnosze-

nie naukowych kwalifikacji pracowników. Przyczyną była zapewne zmiana 

perspektywy. Konieczność objęcia całości działania placówki zmusiła go do 

podjęcia prac również w innych obszarach. Z inicjatywy dyrektora, co jest 

warte podkreślenia, zostały np. rozpoczęte prace nad stworzeniem programu 

edukacyjnego muzeum. W 2004 r. został on opublikowany (był pierwszym 

wydawnictwem tego typu, przygotowanym w polskich muzeach-miejscach 

pamięci), a do stałej praktyki muzeum weszły sesje edukacyjne dla nauczy-
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cieli, będące zaledwie jedną z wielu propozycji w ciągle doskonalonej ofercie 

edukacyjnej muzeum. Szczególnie interesującą realizacją w tym zakresie 

okazało się np. utworzenie w 2006 r. wspólnie z Nadleśnictwem Tułowice 

ścieżki dydaktycznej w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, która 

połączyła wszystkie obiekty na tzw. Drodze pamięci, a dodatkowo została 

wzbogacona o przystanki przyrodnicze. Do jej zwiedzania przy muzeum 

udało się zorganizować wypożyczalnię rowerów. 

Bardzo dużo uwagi dyrektora zaprzątnęły starania o polepszenie stanu 

budynków muzeum, ich wnętrza i otoczenia. Edmund Nowak umiejętnie 

wyzyskał korzystny pod tym względem okres finansowy i konsekwentną pra-

cą doprowadził do zdecydowanej poprawy wizerunku obu siedzib muzeum. 

Udało mu się przede wszystkim przeprowadzić termomodernizację budyn-

ków głównych w Opolu i Łambinowicach, wymienić ich pokrycie dachowe 

i połączyć obydwa skrzydła budynku w Opolu przy ul. Minorytów nowocze-

sną galerią wystawienniczą. 

To dużo, jak na osiem lat zarządzania placówką, a przecież nie wszyst-

ko. Trzeba dodać, choć nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania, 

że oprócz umiejętności organizatorskich w dziedzinie muzealnictwa oraz 

osiągnięć naukowych (ok. 260 publikacji, w tym 8 autorskich książek, 13 ob-

szernych prac zbiorowych pod swoją redakcją naukową, 5 przewodników mu-

zealnych, ponad 100 obszernych artykułów i rozpraw naukowych) E. Nowak 

wykazał się w tym czasie również dużą aktywnością dydaktyczną. Od 1999 r. 

pracuje na Uniwersytecie Opolskim – od 2005 r. jako profesor nadzwyczajny 

w Instytucie Politologii. W latach 2006–2008 pełnił tam funkcję kierow-

nika Zakładu Badań Wschodnich. W latach 2005–2008 był jednocześnie 
zatrudniony jako profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji 
w Opolu. Dotychczas był promotorem ponad 80 prac magisterskich i ponad 
40 licencjackich. Wypromował jednego doktoranta, a obecnie jest opiekunem 
sześciu innych w Instytucie Historii i Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Opolskiego. Dodatkowo w latach 2004–2008 był członkiem Rady Progra-
mowej Radia Opole S.A., a w latach 2007–2008 członkiem Rady Naukowej 
Instytutu Śląskiego.

Za swą wszechstronną działalność został uhonorowany Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Brązowym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” (2008), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1995), 
Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2001, 
2005) oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2005). W re-
gionie również dostrzeżono jego pracę. Otrzymał odznakę honorową „Za 
Zasługi dla Województwa Opolskiego” (2005), Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury (2002), Nagrodę Marszałka Wojewódz-
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twa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania 

i rozwoju edukacji (2005) oraz Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 

(2003). Edmund Nowak wyróżniony został też wieloma odznakami przyzna-

nymi na wniosek organizacji kombatanckich i innych, m.in. medalem „Pro 

Memoria” (2005), Złotą Odznaką „Przyjaciel Radia Opole” (2005) czy „Różą 

Lutra” (2007). W 2003 r. otrzymał natomiast prestiżową nagrodę Porozumie-

nia Wydawców Książki Historycznej KLIO II stopnia w kategorii monografii 

naukowej. Był też dwukrotnie nominowany do nagrody historycznej „Polity-

ki” (1992, 2004) za książki Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów 
Obozu Pracy w Łambinowicach 1945–1946 i Obozy na Śląsku Opolskim 
w systemie powojennych obozów w Polsce. Historia i implikacje.

Na emeryturę zdecydował się przejść 31 marca 2010 r. Okres kierowania 

przez niego Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu z pewnością należy zaliczyć do dobrych rozdziałów w historii tej pla-

cówki, a osobę dyrektora do bardzo wyrazistych postaci nią zarządzających, 

postaci, której także wpływ na „ŁRM” był ogromny, bo w pracach Komitetu 

Redakcyjnego tego periodyku E. Nowak uczestniczył od 1991 r. a w latach 

2002–2010 piastował funkcję przewodniczącego.
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Katyń z perspektywy 70 lat 

W 2010 r. minęło 70 lat od dokonania mordu na wziętych do niewoli 
radzieckiej polskich jeńcach-oficerach, policjantach i urzędnikach II Rzeczy-
pospolitej, nazywanego umownie zbrodnią katyńską. Została ona dokonana 
na obywatelach państwa, które nie było nawet w stanie wojny ze Związkiem 
Radzieckim i dlatego stanowi najbardziej zbrodniczy i nieludzki przykład 
kontynuacji zniszczenia znacznej części elit II Rzeczypospolitej w czasie 
II wojny światowej, wcześniej zapoczątkowanej przez hitlerowskiego oku-
panta, który dokonał agresji na Polskę 1 września 1939 r. 

Na poziomie wiedzy historycznej o zbrodni popełnionej 70 lat temu wiado-
mo niemal wszystko. Geneza, mechanizmy i okoliczności mordu na polskich 
jeńcach w 1940 r. zostały już dostatecznie naukowo zbadane, opracowane 
i opisane zarówno w historiografii polskiej, jak i zagranicznej. Stan naszej 
wiedzy uzupełniają i dopełniają ukazujące się w ostatnich latach wartościowe 
publikacje: polskie, rosyjskie i wspólne polsko-rosyjskie, w tym najnowsze1. 
Dziś postrzeganie poszczególnych faktów nie różni już – z wyjątkiem niektó-
rych szczegółów – poważnych historyków polskich i rosyjskich, zajmujących 
się tą problematyką, w tym pracujących w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trud-
nych. Podobnie też interpretują poszczególne wątki faktograficzne. Obecnie 
nikt spośród czołowych historyków, a także zdecydowanej większości zwy-
kłych Polaków i Rosjan, nie kwestionuje tej podstawowej prawdy, że zbrodni 
tej dokonał Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych, dalej: NKWD) wiosną 1940 r. na rozkaz najwyższych 
władz Związku Radzieckiego. Współczesny świat nie uznaje już alternatyw-
nej prawdy. Ale droga potwierdzająca tę prawdę nie była na przestrzeni tych 
70 lat ani łatwa, ani prosta. Wymagało ciągłego potwierdzania, że to Związek 
Radziecki odpowiada za dokonanie i ukrywanie zbrodni przez pół wieku. Nie-

1 Wymienić można na przykład: W. Abarinow, Oprawcy z Katynia, Kraków 2007; T. A. Ki-
sielewski, Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2009; Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowiec-

kiej w latach 1919–1922. Materiały archiwalne, oprac. Z. Karpus, I. Kostiuszko, W. Rezmer, 
E. Rosowska, Warszawa 2009; Rosja a Katyń, wyd. II uzupełnione, Warszawa 2010. 
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stety, jeszcze dziś w Rosji żyją ludzie, którzy są nadal naznaczeni kłamstwem 

i – wbrew niezbitym dowodom – dalej głoszą „swoją jedyną prawdę” o tym, że 

to Niemcy rozstrzelali polskich oficerów i tzw. jeńców wojennych specjalnej 

kategorii z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Nikt nie jest 

w stanie tego zmienić. Głównym zwolennikiem tej tezy jest Jurij Muchin, któ-

ry przedstawia siebie jako dziennikarza i pisarza. Od kilkunastu lat zatruwa 

on stosunki polsko-rosyjskie publikacjami o Katyniu, w których stara się 

udowodnić, że zbrodni tej dokonali Niemcy. Jest bardzo aktywny w głoszeniu 

swoich przekonań – organizuje konferencje, demonstruje przed ambasadą 

polską w Moskwie, prowadzi stronę internetową. W 2010 r. zorganizował 

również nagonkę na wydawane w Polsce w języku rosyjskim pismo „Nowaja 

Polsza”, którym kieruje prof. Jerzy Pomianowski, członek Polsko-Rosyjskiej 

Grupy ds. Trudnych. W ostatnim czasie działalność J. Muchina przekroczyła 

jednak pewne dopuszczalne granice. W sierpniu 2010 r. moskiewska proku-

ratura podjęła wreszcie kroki, zmierzające do zdelegalizowania neostalinow-

skiego ruchu J. Muchina zarzucając mu ekstremistyczne cele2.

Wróćmy jednak do przeszłości. Już w czasie trwania wojny i przez cały 

okres powojenny zbrodnia na polskich oficerach miała daleko idące implika-

cje i kładła się cieniem na relacjach między Polakami i Rosjanami. Po wojnie 

żadna sprawa w stosunkach polsko-radzieckich, a potem polsko-rosyjskich, 

nie była tak drażliwa i kontrowersyjna, jak sprawa zamordowania polskich 

jeńców wojennych wiosną 1940 r. Z jednej strony Rosjanie konsekwentnie 
zaprzeczali, aby dokonali rozstrzelania polskich oficerów, a z drugiej władze 

Polski Ludowej zaciągnęły nad tragicznymi losami polskich jeńców w niewoli 

radzieckiej szczelną kurtynę milczenia. Tymczasem społeczeństwo polskie 

bezskutecznie domagało się ujawnienia pełnej prawdy o losach polskich jeń-

ców wojennych na terenie ZSRR oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności 

ich śmierci. Dla Polaków zbrodnia katyńska miała znaczenie szczególne. 

Katyń stawał się – co innym narodom było trudno zrozumieć – coraz bardziej 

symbolem narodowej tragedii, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojen-

nej. Zajmował też wyjątkowe miejsce w pamięci i świadomości historycznej 

Polaków, którzy wciąż przypominali, że dokonując tej zbrodni, zadano ol-

brzymie straty polskiej armii i polskiej inteligencji. Nastroje te dobrze odda-

je wypowiedź jednego z tych nielicznych oficerów, którzy ocaleli: 

„Później dowiedzieliśmy się o Katyniu, gdzie Stalin kazał wymordować pol-

skich oficerów. Do tej pory nie mogę wybaczyć Rosjanom tego, co się stało z Pol-

ską, z polskimi oficerami, z polskimi naukowcami”3. 

2 [MAW], „Nie” dla negacjonistów Katynia, „Gazeta Wyborcza” (dalej: „GW”) 2010, nr 196 

z 23 VIII, s. 8. 
3 Cyt. za T. Lane, Ofiary Stalina i Hitlera, Warszawa 2007, s. 151. 
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Szansa na ujawnienie całej prawdy o mordzie katyńskim pojawiła się na 

krótko w Związku Radzieckim w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubie-

głego stulecia, tj. w okresie pierestrojki Michaiła Gorbaczowa. Wówczas to 

zaczęto mówić (chociaż bardzo nieśmiało) o konieczności likwidacji „białych 

plam” w historii stosunków Polska – ZSRR. W 1987 r. powołano nawet pol-

sko-radziecką komisję ds. białych plam. Sprawa Katynia jednak zdecydowa-

ła o niepowodzeniu tych wysiłków z winy strony radzieckiej i M. Gorbaczo-

wa, który w latach osiemdziesiątych XX w. postanowił utrzymać w tajemnicy 

fakty zawarte w dokumentach archiwalnych4. Dopiero w kwietniu 1990 r., 

tj. po 50 latach od chwili rozstrzelania polskich jeńców, władze radziec-

kie oficjalnie przyznały, że zbrodni na polskich jeńcach dokonało w 1940 r. 

NKWD na rozkaz najwyższych władz ZSRR i potwierdziły, że winę za nią 

ponosi Józef Stalin. Wówczas to prezydent ZSRR, M. Gorbaczow przekazał 

prezydentowi Polski, Wojciechowi Jaruzelskiemu listy z nazwiskami 14 589 

rozstrzelanych jeńców. Należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie, tj. 

w 1990 r. tenże M. Gorbaczow polecił poszukiwanie tzw. anty-Katynia, czyli 

takich faktów z historii polsko-radzieckiej, które zniwelowałyby wydźwięk 

zbrodni stalinowskiej na polskich oficerach, a jednocześnie obciążały lub 

oskarżały stronę polską. Posłuszni tym poleceniom archiwiści i historycy 

radzieccy z Rosyjskiej Akademii Nauk znaleźli bardzo szybko taki temat. 

Okazał się nim los czerwonoarmistów, którzy po wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 r. zmarli z różnych przyczyn w niewoli polskiej5. Decyzja M. Gorbaczo-

wa miała daleko idące skutki. Spowodowała bowiem, że od tego momentu, 

gdy w stosunkach polsko-rosyjskich odżywała z różnym natężeniem zbrodnia 

katyńska, niektórzy rosyjscy historycy i pewne środowiska w Rosji, głównie 

nacjonalistyczne i komunistyczne, wysuwały kontrargumenty w postaci 16–

18 tys. zmarłych jeńców bolszewickich w polskich obozach internowania po 

1920 r. Niekiedy padały nawet większe liczby, sięgające do 60 tys. zmarłych. 

W Rosji długo obowiązywała wersja, że mord na polskich jeńcach wojennych 

dokonany przez reżim stalinowski w 1940 r. był odwetem za śmierć jeńców 

bolszewickich, przetrzymywanych w obozach polskich po wojnie polsko-bol-

szewickiej 1920 r. Latem 2008 r. pojawiły się informacje, że w Rosji przygo-

towywany jest nowy podręcznik do historii pt. „Historia Rosji 1900–1945”, 

informujący, że wymordowanie polskich oficerów wiosną 1940 r. było działa-

niem „celowym politycznie”, a także odpowiedzią na zaginięcie wielu tysięcy 

krasnoarmiejców w polskiej niewoli po wojnie 1920 r. Polscy historycy uznali 

to za manipulowanie historią stwierdzając, że nie można porównywać śmier-

4 Patrz szerzej: P. Kowal, Jak to powiedzieć, „Polityka” 2010, nr 14 z 3 IV, s. 82–85. 
5 P. Zychowicz, Zapomniani polscy jeńcy 1920 roku, „Rzeczpospolita” 2009, nr 250 

z 24–25 X, s. A 26. 
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ci 18 tys. bolszewickich jeńców w wyniku różnych chorób z wymordowaniem 

15 tys. oficerów z zimną krwią. Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej 

Skąpski skomentował to wówczas tak: „jedynym pozytywnym akcentem tej 

historii jest to, że przynajmniej nie mówi się już, że naszych jeńców wymor-

dowali Niemcy”6. 

Ostatnio również historycy rosyjscy wykluczyli wersję mówiącą o tym, że 

podejmując w 1940 r. decyzję o wymordowaniu 22 tys. polskich jeńców wo-

jennych i więźniów, przywódcy radzieccy na czele ze Stalinem mścili się na 

Polakach za wymordowanie czerwonoarmistów wziętych do niewoli w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Znany rosyjski historyk i wiceprzewodni-

czący Stowarzyszenia „Memoriał”, Nikita Pietrow, powiedział, że była to fał-

szywa wersja, gdyż o jeńcach bolszewickich nikt w ZSRR wtedy nie pamiętał. 

Jego zdaniem, niektórzy historycy rosyjscy wersję tę ponownie przypomnieli 

niedawno, kiedy powstało „zapotrzebowanie na jakiś «anty-Katyń», którym 

można byłoby odpowiedzieć wam na pretensje dotyczące Katynia” 7. Trzeba 

dodać, że władze Rosji nigdy oficjalnie nie zdementowały wersji, że Katyń 

był odpowiedzią na rzekome polskie zbrodnie z roku 1920 r.

W 2009 r. ukazała się wspólna praca historyków oraz archiwistów pol-

skich i rosyjskich pt. Czerwonoarmiści w niewoli polskiej 1919–1922, która 

została bardzo dobrze przyjęta w Polsce oraz w Rosji i chyba ostatecznie 

wyjaśniła sprawę żołnierzy bolszewickich, którzy trafili do polskiej niewoli 

w latach 1919–19228. Naukowcy z obu krajów dowiedli w niej, że nie można 

porównywać mordu katyńskiego z sytuacją jeńców bolszewickich w Polsce 

w latach 1919–1922, ani polskich obozów jenieckich z tego okresu z nie-

mieckimi obozami koncentracyjnymi z lat II wojny światowej, jak to wcze-

śniej próbowali czynić niektórzy historycy rosyjscy. Należy mieć nadzieję, 

że publikacja ta zamknie ostatecznie ten aspekt wojny polsko-bolszewickiej 

1920 r. i jej następstw. 

Duże nadzieje w społeczeństwie polskim w kwestii wyjaśnienia wszyst-

kich mechanizmów zbrodni katyńskiej rozbudził również prezydent Federacji 

Rosyjskiej Borys Jelcyn, który w 1992 r. przekazał prezydentowi RP Lechowi 

Wałęsie kserokopie najważniejszych dokumentów decyzyjnych w sprawie 

katyńskiej, w tym wniosek Ławrentija Berii z marca 1940 r., postulują-

6 P.  Kościński,  P.  Zychowicz, Znów kłamią o Katyniu, „Rzeczpospolita” 2008, nr 199 

z 26 VIII, s. A 9; T.  Bielecki, Rosyjski podręcznik usprawiedliwia Katyń, „GW” 2008, nr 199 

z 26 VIII, s. 13. 
7 Katyń to logiczna zbrodnia Stalina. Rozmowa Wacława Radziwinowicza z Nikitą Pie-

trowem, rosyjskim historykiem zajmującym się m.in. zbrodnią katyńską, wiceszefem stowarzy-

szenia Memoriał, „Rzeczpospolita” 2010, nr 54 z 3 III, s. 2. 
8 Patrz szerzej: Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej…, s. 209. 
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cy wymordowanie polskich jeńców wojennych. Wtedy to też opublikowano 

informacje o tym, że wraz z polskimi jeńcami zostało rozstrzelanych 7305 
więźniów z zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi. W następnych latach 
udostępniono historykom polskim część zasobów archiwalnych, co zaowoco-
wało m.in. pokaźną liczbą prac naukowych i literatury wspomnieniowej nie 
tylko w Polsce, ale również w Rosji (głównie dzięki staraniom historyków 
ze Stowarzyszenia „Memoriał”). Publikacje te potwierdzały dotychczasowe 
ustalenia dotyczące losów jeńców polskich, jak również wyjaśniały nieznane 
dotąd epizody związane z tą problematyką. Tym pozytywnym poczynaniom 
w warstwie archiwalno-historycznej nie towarzyszyła jednak wola strony 
rosyjskiej, aby udzielić Polakom jednoznacznej odpowiedzi na podstawowe 
pytanie, której domagała się polska opinia publiczna, a przede wszystkim 
rodziny ofiar: jakimi motywami kierowały się władze radzieckie wydając roz-
kaz rozstrzelania 22 tys. polskich jeńców i więźniów, tj. kto, kiedy i dlaczego 
dokonał tego mordu w 1940 r.? 

Polacy mieli nadzieję, że odpowiedzi na te pytania udzieli śledztwo wszczę-
te jeszcze w 1990 r. przez radziecką, a następnie kontynuowane przez rosyj-
ską prokuraturę wojskową, w którym uczestniczyli też polscy specjaliści. 
Śledztwo trwało ponad 14 lat i zakończyło się niespodziewanie umorzeniem 
21 września 2004 r. Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej 
uznała wprawdzie funkcjonariuszy NKWD „kierowniczego szczebla” za win-
nych wymordowania Polaków, a ich czyn za „nadużycie władzy z ciężkimi 
konsekwencjami”, ale jednocześnie stwierdziła, że nikt z podejmujących 
decyzje o rozstrzelaniu już nie żyje, a około dwóch tysięcy wykonawców pro-
kuratura nie zamierza ścigać 9. Rosyjska prokuratura wojskowa stwierdziła 
też, że śledztwo katyńskie nie może być wznowione, bo według rosyjskiego 
prawa zbrodnia katyńska uległa przedawnieniu. Dodatkowo jeszcze decyzja 
Głównej Prokuratury Wojskowej o umorzeniu śledztwa została utajniona, 
podobnie jak 116 z 183 tomów śledztwa. Nie podano jednak do publicznej 
wiadomości, kto uznał za ściśle tajne te 116 tomów, ani – co jeszcze ważniej-
sze – kto utajnił samo postanowienie o umorzeniu śledztwa. Próby zaskar-
żenia tych kontrowersyjnych decyzji, odtajnienia akt i rehabilitacji ofiar, 
które były podejmowane przez znane z działalności na rzecz obrony praw 
człowieka i niezwykle zasłużone dla ustalenia prawdy o zbrodni katyńskiej 
Stowarzyszenie „Memoriał” oraz rodziny zamordowanych oficerów, kończyły 
się niepowodzeniem. 

9 Warto przypomnieć, że w trakcie śledztwa przesłuchano jedynie trzech sprawców – i to 
tylko w charakterze świadków – z niższego szczebla rosyjskiej machiny zbrodniczej NKWD, tj. 
Piotra Soprunienkę, Dymitra Tokariewa i Mitrofana Syromiatnikowa. Por. [NOT, AKA, S. P., 
W. R. J.], Dla Rosji Katyń to nie ludobójstwo, „Rzeczpospolita” 2005, nr 60 z 12–13 III, s. A 4. 
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Decyzja rosyjskiej prokuratury wojskowej stanowiła duże zaskoczenie 

dla polskiej opinii publicznej i polskiego wymiaru sprawiedliwości. W tej 

sytuacji, strona polska wszczęła 30 listopada 2004 r. własne śledztwo, co 

doprowadziło do poważnego zgrzytu w stosunkach polsko-rosyjskich. At-

mosferę we wzajemnych relacjach dodatkowo pogorszyło i skomplikowało 

oświadczenie Głównego Prokuratora Wojskowego Federacji Rosyjskiej, który 

11 marca 2005 r. stwierdził, że mord katyński nie był ludobójstwem i od-

mówił przekazania stronie polskiej części dokumentów z tego śledztwa10. 

Również ta decyzja spotkała się z negatywną reakcją w Polsce. W prasie 

polskiej pojawiły się komentarze, że odmowy uznania mordu 22 tys. polskich 

oficerów za akt ludobójstwa, nie sposób traktować inaczej niż jako kolejną 

demonstrację niechęci pod adresem Polski11. Oświadczenie prokuratora ro-

syjskiego wywołało też dyskusję w sprawie zasadności udziału prezydenta 

Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na uroczystościach z okazji 60 rocznicy 

zakończenia II wojny światowej, które odbyły się 9 maja 2005 r. w Moskwie. 

22 marca 2005 r. polski parlament przyjął nawet specjalną uchwałę, wzywa-

jącą władze Federacji Rosyjskiej, aby uznała zamordowanie 22 tys. przed-

stawicieli polskich elit za ludobójstwo i wyjaśniła wszystkie okoliczności 

tej zbrodni12. 5 kwietnia 2005 r. z apelem do rosyjskich władz zwróciło się 

Stowarzyszenie „Memoriał”. W wystosowanym przez nie apelu stwierdzono, 

że zamknięcie śledztwa jest nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia. 

Ponadto działacze tej organizacji ocenili, że w 60 rocznicę zwycięstwa nad 

faszyzmem taka decyzja „wygląda szczególnie potwornie”13. W październiku 

2005 r. przedstawiciele polskiego Instytutu Pamięci Narodowej zapoznali się 

w Moskwie z 67 jawnymi aktami rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni ka-

tyńskiej. Strona rosyjska nie zgodziła się jednak na sporządzenie kserokopii 

tych akt14. 

Przez pięć następnych lat, działania mające ustalić całą prawdę o zbrodni 

katyńskiej, koncentrowały się głównie wokół dwóch zasadniczych spraw: 

ujawnienia akt śledztwa prowadzonego przez rosyjską prokuraturę wojsko-

wą oraz kwestii rehabilitacji ofiar. 

Władze Rosji długo zwlekały z wyjaśnieniem, dlaczego utajniono mate-

riały dotyczące zamknięcia śledztwa katyńskiego, prowadzonego w latach 

10 S. Popowski, P. Reszka, Rosja : to nie było ludobójstwo, „Rzeczpospolita” 2005, nr 60 

z 12–13 III, s. A 1; J. Skórzyński, Zbrodnia bez przedawnienia, „Rzeczpospolita” 2005, nr 60 

z 12–13 III, s. A 2; [PAP], Rosjanie fałszują historię, „Nowa Trybuna Opolska” 2005, nr 60 

z 12–13 III, s. 7.
11 J.  Skórzyński, op. cit., s. A 2. 
12 [E.O.], Katyń uczczony, „Rzeczpospolita” 2005, nr 69 z 23 III, s. A 5.
13 P.  Reszka, Katyń wyjaśnić do końca, „Rzeczpospolita” 2005, nr 80 z 6 IV, s. A 9. 
14 [TOBI], Rosja: Akta katyńskie, „GW” 2005, nr 249 z 25 X, s. 12.



KATYŃ Z PERSPEKTYWY 70 LAT 21

1990–200415. Główna Prokuratura Wojskowa twierdziła, że stało się tak na 

mocy decyzji Międzyresortowej Komisji ds. Ochrony Tajemnicy Państwowej. 

Nieoczekiwany zwrot nastąpił dopiero w czerwcu 2010 r., kiedy to wspo-

mniana komisja przesłała do sądu miejskiego w Moskwie pismo, w którym 

zaprzeczyła… jakoby to ona utajniła akta katyńskie! Na tej podstawie, jak 

również opierając się na informacji przesłanej przez prokuraturę wojskową, 

moskiewski sąd miejski – na swoim siódmym posiedzeniu – ustalił, kto 

akta te utajnił. Opinia publiczna jednak niczego się nie dowiedziała, gdyż 

sąd obradował za zamkniętymi drzwiami i zakazał ujawnienia wyniku po-

siedzenia. To dość dziwne i zaskakujące postanowienie sądu spotkało się 

z całkowitą dezaprobatą i niedowierzaniem krewnych ofiar zbrodni katyń-

skiej w Polsce. Podały one w wątpliwość słowa premiera Władimira Putina 

i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, że w sprawie Katynia nie może już być 

tajemnic. Tymczasem okazało się – stwierdzano – coś innego… Wielu uznało 

też decyzję sądu za krok wstecz w ujawnianiu wszystkich nieznanych faktów 

dotyczących zbrodni katyńskiej. Decyzja ta wywołała ostrą krytykę ze strony 

Stowarzyszenia „Memoriał”. Jej przedstawiciel, Aleksander Gurjanow na-

zwał ją „zakneblowaniem ust” ofiarom zbrodni16. W ostatnim czasie pojawiły 

się jednak pewne optymistyczne sygnały w postaci informacji o tym, kto rze-

czywiście utajnił akta ze śledztwa. Okazało się, że nie zrobiła tego Między-

resortowa Komisja ds. Ochrony Tajemnicy Państwowej, ale zadecydowała 

o tym… Główna Prokuratura Wojskowa, chociaż niesamodzielnie. Uczyniła 

tak po zleceniu „ekspertyzy” Federalnej Służbie Bezpieczeństwa! Ta z kolei 

orzekła, że dokumenty sprzed 70 lat powinny być utajnione i prokuratura 

tak właśnie postanowiła. Stowarzyszenie „Memoriał” nie dawało jednak za 

wygraną. W lipcu 2010 r. jego przedstawiciele pozwali przed sąd Między-

resortową Komisję ds. Ochrony Tajemnic Państwowych, aby ta wyjaśniła, 

dlaczego zdecydowała się na taką procedurę w sprawie materiałów śledz-

twa. Nikt z przedstawicieli tej komisji do sądu jednak nie przybył, a jedynie 

dostarczono pismo informujące o tym, że to nie ona nadzorowała materiały 

katyńskie, i że odtajnienie nie należy do jej kompetencji17. Na początku paź-

dziernika 2010 r. Stowarzyszenie „Memoriał” złożyło wniosek o wezwanie 

na kolejne, ósme już, posiedzenie sądu moskiewskiego ekspertów Federal-

15 [RICZ], Moskwa czeka z Katyniem, „GW” 2010, nr 150 z 30 VI, s. 10. 
16 Patrz szerzej: W. Radziwinowicz, Katyńska matrioszka, „GW” 2010, nr 222 z 22 IX, 

s. 2; J .  Prus-Wojciechowska, Katyń: sekret do potęgi, „Rzeczpospolita” 2010, nr 222 

z 22 IX, s. A 11. 
17 W. Radziwinowicz, Rosyjscy prokuratorzy kłamali w sprawie zbrodni w Katyniu, 

„GW” 2010, nr 162 z 14 VII, s. 9; rosyjska komisja – nie utajniliśmy akt http://www.tvn24.
pl/-1,16664866,0,1 (on-line: 17 VII 2010). 
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nej Służby Bezpieczeństwa, aby ustalić, na jakiej podstawie prawnej uznali 

oni akta śledztwa za tajne. Zdaniem rosyjskiej historyczki, prof. Natalii 

Lebiediewej, ten sądowy „kontredans” jest dla wyjaśnienia najważniejszych 

tajemnic sprawy katyńskiej bez znaczenia18. Ale w innym wymiarze jest 

istotny – wydłuża cały proces dochodzenia do prawdy o zbrodni katyńskiej, 

rodzi podejrzliwość krewnych ofiar tej zbrodni i Stowarzyszenia „Memoriał”, 

że władze rosyjskie nie mają szczerych intencji i nie dotrzymują obietnic. 

Od blisko pięciu lat przed rosyjskimi sądami toczą się rozprawy, w któ-

rych 10 rodzin pomordowanych i Stowarzyszenie „Memoriał” domagają się 

rehabilitacji zamordowanych oficerów oraz uznania ich za ofiary represji poli-

tycznej, a mordu katyńskiego za zbrodnię komunistyczną i zakwalifikowanie 

go jako ludobójstwo, które nie ulega przedawnieniu. Protestowano przeciw-

ko wypowiedzi rosyjskiego prokuratora wojskowego, który w październiku 

2008 r. oświadczył, że według Ł. Berii, szefa NKWD, wśród rozstrzelanych 

w Katyniu byli „szpiedzy, dywersanci i terroryści, a takich rehabilitować nie 

wolno”19. Rodziny ofiar domagają się także odtajnienia i ujawnienia uzna-

nych za tajemnicę państwową materiałów śledztwa, prowadzonego w latach 

1990–2004 przez rosyjską prokuraturę. Zarzucają też rosyjskim prokurato-

rom sabotowanie śledztwa a rosyjskiemu sądowi brak chęci odtajnienia akt 

katyńskich20. Kolejne instancje sądowe odrzucają wszystkie pozwy podając 

różne powody, m.in., że zbrodnia się przedawniła, a bezpośredni sprawcy nie 

żyją, że mogą się odwoływać tylko ofiary a nie ich rodziny, że sprawę powin-

ni wyjaśniać historycy a nie sądy, że nie zachowały się dokumenty dotyczące 

rozstrzelania jeńców21. 

W związku z tym, że rosyjskie sądy odrzucają kolejne pozwy Polaków 

i Stowarzyszenia „Memoriał”, od 2007 r. kilkanaście rodzin ofiar mordu 

katyńskiego pozywało Rosję przed Europejski Trybunał Praw Człowieka 

w Strasburgu. Skargi dotyczyły naruszenia przez Rosję europejskiej kon-

wencji praw człowieka, w tym złamania prawa do poznania pełnej informacji 

o losie i okolicznościach śmierci ofiar zbrodni katyńskiej przez ich bliskich. 

Chodzi o to, że Rosja utajniła akta śledztwa, że odmawia rehabilitacji ofiar, 

a samą zbrodnię zakwalifikowała jako przedawniające się przestępstwo po-

spolite, zgodnie z paragrafem o „przekroczeniu uprawnień”22. W paździer-

18 [RICZ, PAP], To Łubianka utajniła Katyń, „GW” 2010, nr 239 z 12 X, s. 10. 
19 W. Radziwinowicz, Polscy terroryści z Katynia, „GW” 2010, nr 251 z 25–26 X, 

s. 11. 
20 [TOBI],  Rosyjski sąd wciąż nie chce odtajnić akt katyńskich, „GW” 2008, nr 232 z 3 X, 

s. 16. 
21 P.  Zychowicz,  P.  Kościński, Katyń – śledztwa nie będzie, „Rzeczpospolita” 2008, 

nr 242 z 15 X, s. A 11. 
22 [TOBI], Katyń w Strasburgu, „GW” 2010, nr 67 z 20–21 III, s. 9. 
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niku 2009 r. trybunał ten zażądał od rosyjskiego rządu wyjaśnienia skargi 

dwóch Polaków – potomków oficerów zamordowanych przez NKWD. Skargi 

te poparł polski rząd (jako tzw. strona trzecia), co daje mu możliwość skła-

dania wniosków podczas postępowania przed trybunałem23, a to może ozna-

czać, że osądzi on tę sprawę. Byłaby to pierwsza „katyńska” skarga rozpatry-

wana przed tym trybunałem24. Nie jest to jednak takie proste. Na początku 

kwietnia 2010 r. „Rzeczpospolita” ujawniła treść rosyjskiej (w języku rosyj-

skim) odpowiedzi na skargę złożoną w Strasburgu w sierpniu 2009 r. przez 

Witomiłę Wołk-Jezierską i 12 innych krewnych oficerów zamordowanych 

w 1940 r. w Katyniu przeciwko Rosji. Czytamy tam m.in., że Rosjanie nie 

przewidują rehabilitacji zamordowanych, gdyż nie ma pewności, że „polskich 

oficerów rzeczywiście rozstrzelano”25. Z relacji prasowych wynika, że odpo-

wiedź Rosji do Strasburga „utrzymana była w retoryce uników”26. Federację 

Rodzin Katyńskich oburzyła odpowiedź strony rosyjskiej, podobnie jak po-

szczególne rodziny wnoszące skargę. Odczytano to nawet jako próbę negacji 

mordu katyńskiego oraz odmowę rehabilitacji jego ofiar. Niektórzy polscy 

eksperci prawni oceniali, że Rosja za wszelką cenę chce uniknąć postawienia 

jej przed trybunałem, a ponadto obawia się milionowych roszczeń27. W maju 

2010 r. krewni oficerów zamordowanych przez NKWD rozważali wniesienie 

do Strasburga kolejnej sprawy przeciwko Rosji, tj. za nieściganie sprawców 

zbrodni28. W lipcu 2010 r. prawnicy reprezentujący rodziny ofiar przypo-

mnieli Rosji o możliwości ugody w procesie przed Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka w Strasburgu, który jesienią 2010 r. miał zadecydować, czy 

i w jakim składzie odbędzie się rozprawa29. Należy przypomnieć, że sprawa 

w Strasburgu rozpatrywana jest w trybie pilnym ze względu na podeszły 

wiek skarżących się. Jedna z nich, Ojcumiła Wołk, wdowa po zamordowa-

nym oficerze, ma 93 lata. We wrześniu polskie Ministerstwo Spraw Zagra-

23 E.  Łosińska, Kolejne rodziny ofiar skarżą się do Strasburga, „GW” 2010, nr 55 

z 6–7 III, s. A 5. 
24 E.  Siedlecka, Strasburg żąda wyjaśnień od Rosji, „GW” 2008, nr 254 z 29 X, s. 10; 

P.  Kościński, T.  Serwetnyk, Katyń w Trybunale, „Rzeczpospolita” 2008, nr 256 z 31 X – 

1 XI, s. A 12.; W. Radziwinowicz, Katyń jak Czeczeni?, „GW” 2008, nr 254 z 29 X, s. 2. 
25 P.  Zychowicz,  P.  Kościński, Putin nie otworzy archiwum, „Rzeczpospolita” 2010, 

nr 81 z 7 IV, s. A 10. 
26 M. Wojciechowski, Może spór w Strasburgu o Katyń nie będzie aktualny, „GW” 

2010, nr 80 z 6 IV, s. 2. 
27 E.  Łosińska, Skandal zamiast prawdy, „Rzeczpospolita” 2010, nr 80 z 6 IV, s. A 11. 
28 E.  Łosińska, Nowy zarzut za mord w Katyniu, „Rzeczpospolita” 2010, nr 119 z 24 V, 

s. A 9. 
29 E.  Siedlecka, Czy Rosja pójdzie na ugodę w sprawie Katynia?, „GW” 2010, nr 161 

z 13 VII, s. 5. 
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nicznych (dalej: MSZ) przesłało memorandum do Strasburga, w którym 

stwierdziło, że Rosja nie przeprowadziła rzetelnego postępowania wyja-

śniającego na temat wszystkich okoliczności zbrodni katyńskiej. W połowie 

października 2010 r. nadeszła odpowiedź strony rosyjskiej30. W tej sytuacji 

oczekuje się na ugodę między skarżącymi a Rosją. Jeśli Rosja nie zawrze 

ugody, chociaż przypuszcza się, że po wizycie prezydenta D. Miedwiediewa 

w Polsce w grudniu 2010 r. taki krok zostanie przez nią podjęty, trybunał 

w Strasburgu wyda w ciągu kilku miesięcy wyrok31. 

W tym czasie – pomimo rozlicznych przeszkód i kontrowersji – pojawiały 

się jednak pewne oznaki poprawy atmosfery wokół sprawy katyńskiej. Po-

dejmowane też były próby rozwiązania tego obciążającego wciąż stosunki 

polsko-rosyjskie problemu i szansa (chociaż nikła) na zakończenie sporu 

o Katyń. Przykładem może być fakt, że na przełomie lat 2008/2009 uczeni 

obu krajów, obradujący w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych, zaapelo-

wali do władz Polski i Rosji o należyte wyjaśnienie tajemnic zbrodni dokona-

nej przez reżim stalinowski i zdjęcie z porządku dnia tego tematu, ciążącego 

na stosunkach między obu krajami i narodami. Był to głos pozytywny i roz-

sądny, odbiegający od tych, które dotychczas słyszeliśmy na temat relacji 

między naszymi krajami, dotyczących sprawy Katynia. Zapowiedziano także 

wydanie wspólnej książki na temat historii obu krajów od 1918 r. do czasów 

dzisiejszych pt. „Białe plamy, czarne plamy”32. 

Podczas uroczystości 1 września 2009 r. na Westerplatte z okazji 70 rocz-

nicy wybuchu II wojny światowej, sprawa Katynia nie była oficjalnie podno-

szona. Kampania propagandowa, która rozpętała się w związku z tą rocznicą 

najpierw w mediach rosyjskich, a następnie została podjęta także w mediach 

polskich, koncentrowała się przede wszystkim wokół paktu Ribbentrop-

Mołotow. Stosunkowo mało zwracano uwagę na fakt, że ów pakt, który 

Władimir Putin nazwał wprawdzie „niemoralnym”, legł nie tylko u podstaw 

wybuchu II wojny światowej, ale także zbrodni katyńskiej. Znawcy stosun-

ków polsko-rosyjskich wywnioskowali jednak, że to właśnie podczas tych 

obchodów – w wyniku rozmowy Władimira Putina z Donaldem Tuskiem 

– rosyjski premier zdecydował się wziąć udział w obchodach 70 rocznicy 

zbrodni katyńskiej, przypadającej w kwietniu 2010 r. 

30 W. Łosińska, Rosja odpowiedziała na skargę katyńską, „Rzeczpospolita” 2010, nr 244 

z 18 X, s. A 7. 
31 [ES], Rząd pomoże walczyć w Strasburgu, „GW” 2010, nr 242 z 15 X, s. 6. 
32 W. Radziwinowicz, Komisja polsko-rosyjska : wyjaśnijmy Katyń, „GW” 2008, nr 253 

z 28 X, s. 13; M. Wojciechowski, Rosjanie; nie jesteśmy wspólnikami Hitlera, „GW” 2008, 

nr 257 z 3 XI, s. 24; P.  Kościński, Prawda zależy od decyzji Kremla, „Rzeczpospolita” 2008, 

nr 253 z 28 X, s. A 11. 
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Oczekiwanego przełomu w sprawie katyńskiej dalej jednak nie było. Jesz-

cze na początku 2010 r. trudno było władzom rosyjskim przyznać w sposób 

jednoznaczny, że zabici w Katyniu są ofiarami politycznych represji reżimu 

stalinowskiego i wskazać na osobistą odpowiedzialność samego Stalina, któ-

rego – jak powiedział Jurij Afanasjew, wybitny rosyjski historyk – zbrodnia 

katyńska jest jednym z największych przestępstw33. 

W tym czasie sytuacja się jednak zmieniła. W lutym 2010 r. premier 

Rosji W. Putin zaprosił premiera Polski D. Tuska do Katynia, gdzie mieli 

wspólnie uczcić pamięć pomordowanych w 1940 r. oficerów polskich i po-

chowanych tam 6,5 tys. obywateli radzieckich, którzy byli ofiarami stali-

nowskich czystek w czasie wielkiego terroru w latach trzydziestych ubie-

głego wieku. Była to dość zaskakująca wiadomość, gdyż oznaczała, że po 

raz pierwszy przywódca Rosji weźmie udział w obchodach w miejscu kaźni 

polskich jeńców wziętych do niewoli radzieckiej w 1939 r. Większość relacji 

prasowych, komentarzy i dyskusji koncentrowała się wokół tego, co W. Putin 

powie w Katyniu, czy przeprosi Polaków za zbrodnię i przyzna, że winnymi 

tej zbrodni byli Stalin, Biuro Polityczne, Komunistyczna Partia Związku 

Radzieckiego (dalej: KPZR) i NKWD oraz czy ogłosi ujawnienie wszystkich 

dokumentów pozwalających dojść do pełnej prawdy o tej zbrodni. Zapowie-

dziane uroczystości w Katyniu zostały przez wielu komentatorów uznane 

za początek przełomu w polsko-rosyjskich kontrowersjach na temat trudnej 

przeszłości, dającego asumpt do pewnej ostrożnej nadziei, że wspólna polsko-

rosyjska historia przestanie być cierniem we wzajemnych relacjach, a stanie 

się podstawą przebaczenia i pojednania. Wskazywano na to, że przyjazd 

W. Putina do Katynia musi go dużo kosztować, gdyż znany jest z tego, że 

niechętnie krytykuje radziecką przeszłość okresu stalinowskiego. Optymistą 

był natomiast Adam Daniel Rotfeld, który powiedział, że wspólne obchody 

siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej „to wielki gest moralny i poli-

tyczny” oraz zapowiedź zmiany relacji polsko-rosyjskich w kierunku ich nor-

malizacji34. Znana rosyjska historyczka Inessa Jażborowska stwierdziła, iż 

na uroczystości w Katyniu można się będzie spodziewać ze strony W. Putina 

„etycznej” oceny zbrodni, zapowiedzi udostępnienia utajnionych archiwów, 

ale na rehabilitację ofiar nie należy jednak liczyć35. Komentatorzy podkre-

33 [RICZ], O Katyniu, „GW” 2010, nr 84 z 10–11 IV, s. 11. 
34 To wielki gest moralny i polityczny. Rozmowa Wojciecha Lorenza z Adamem Rotfeldem, 

byłym szefem MSZ, „Rzeczpospolita” 2010, nr 29 z 4 II, s. A 9. 
35 W. Radziwinowicz, W. Szacki,  W. Pawlicki, Putin i Tusk oddadzą hołd ofia-

rom Katynia, „GW” 2010, nr 29 z 4 II, s. 6. Patrz też tamże komentarz Jarosława Kurskie-

go; J.  Prus,  P.  Zychowicz, Putin będzie w Katyniu, „Rzeczpospolita” 2010, nr 29 z 4 II, 

s. A 9. 
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ślali również, że uroczystości mogą być także przełomowe dla relacji między 
Kościołem katolickim w Polsce a rosyjską Cerkwią prawosławną. Andrzej 
Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich wyraził nadzieję, że premier 
W. Putin wykona podczas pobytu w Katyniu nie tylko gest przeprosin, ale 
także spowoduje otwarcie archiwów i ujawni, kto był sprawcą mordu na 
polskich obywatelach. 

Nie wszyscy w Polsce podzielali taki optymizm. Część środowiska rodzin 
katyńskich kwestionowała fakt, że W. Putin występuje w roli zapraszającego 
i gospodarza tych uroczystości, które w poprzednich latach zawsze organizo-
wała strona polska. Oceniano to jako pusty gest polityczny, ponieważ nadal 
nie było woli rosyjskich władz, aby rehabilitować ofiary. Niektóre rodziny 
ofiar kategorycznie oświadczały, że gdyby nawet otrzymały zaproszenie na 
uroczystość, do Katynia nie pojadą. Podejrzewały też, że decyzja premiera 
Rosji o przyjeździe do Katynia podyktowana była m.in. tym, aby rodziny 
ofiar wycofały skargi z Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu36. Różne 
były też oczekiwania związane z jego obecnością w Katyniu. Spodziewano się 
przede wszystkim przeprosin Polaków za zbrodnię i nazwania jej po imieniu 
oraz przyznania, że to było ludobójstwo. Jednocześnie wyrażano wątpliwości, 
czy W. Putina będzie na to stać, gdyż znany jest z gloryfikowania Stalina37. 
Konkludując, z przebiegu publicznej dyskusji, która toczyła się w tym cza-
sie w Polsce wynikało, że z udziałem premiera Putina na uroczystościach 
w Katyniu większość wiązała jednak nadzieje – chociaż ostrożne – na prze-
łamanie chłodu w stosunkach polsko-rosyjskich. Niedaleka przyszłość miała 
jednak taką optymistyczną ocenę poddać poważnej próbie38. Okazało się, że 
niektóre oczekiwania były w wielu przypadkach za daleko idące i nazbyt 
optymistyczne lub nieuwzględniające realiów politycznych w Rosji i obiek-
tywnych faktów, które miały wkrótce nastąpić. 

Również w Rosji zapowiedź obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej 
z udziałem W. Putina nie przez wszystkich została przyjęta pozytywnie. Już 
dwa miesiące przed uroczystością w Katyniu, Wiktor Iluchin, jeden z przy-
wódców rosyjskiej partii komunistycznej i komunistyczny poseł, występu-
jąc 12 lutego 2010 r. w rosyjskiej Dumie Państwowej, nawoływał do „po-
wstrzymania Putina” od udziału w tych uroczystościach, aby „nie powtarzał 
błędnych stwierdzeń w sprawie śmierci Polaków”. Wzywał do wznowienia 

36 Gest Władimira Putina nie ma dla mnie znaczenia. Rozmowa Ewy Łosińskiej z Wito-

miłą Wołk–Jezierską, córką zamordowanego w Katyniu oficera, „Rzeczpospolita” 2010, nr 30 
z 5 II, s. A11. 

37 J.  Prus,  P.  Zychowicz, Putin będzie w Katyniu, „Rzeczpospolita” 2010, nr 29 z 4 II, 
s. A 9.

38 B.  Mrukot, Do zaufania przez Katyń, „Nowa Trybuna Opolska” 2010, nr 30 z 5 II, s. 9.
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śledztwa, umorzonego w 2004 r. przez prokuraturę wojskową, które – jego 

zdaniem – dostarczy dowodów na to, że to naziści zamordowali Polaków. Po-

stulował także powołanie komisji parlamentarnej ds. zbadania tej zbrodni, 

gdyż – jak przekonywał – obarczanie nią Związku Radzieckiego było manipu-

lacją hitlerowskiej propagandy, którą zresztą reanimowano na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, gdy ZSRR utracił swoją potęgę. Jed-

nym słowem, W. Iluchin powtórzył znów stare nieprawdy głoszone od dawna 

przez nacjonalistów i komunistów, a mianowicie, że „wersja, jakoby zbrodni 

dokonał Stalin, to wymysł propagandy goebbelsowskiej”. Wiktor Iluchin po-

wrócił też do głoszonej uparcie przez rosyjskich komunistów i nacjonalistów, 

idei „historycznej zemsty”. Jego zdaniem, komisja powinna się zająć także 

zbadaniem śmierci „od 80 do 120 tys. czerwonoarmistów”, wziętych do nie-

woli polskiej w 1920 r. Nie wspomniał jednak ani jednym słowem o tym, że 

kwestia ta została już definitywnie wyjaśniona przez polskich i rosyjskich 

historyków, którzy doszli do wspólnego wniosku, że w niewoli polskiej zmar-

ło około 18 tys. czerwonoarmistów z powodu ciężkich warunków pobytu, 

chorób i głodu. Oprócz tych wątków w wystąpieniu W. Iluchina pojawiły się 

też inne żądania: ostrzegł, że Polacy na mocy decyzji Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka w Strasburgu, do którego trafiły skargi rodzin ofiar, 

zamierzają domagać się od Moskwy około 100 mld dolarów odszkodowania, 

za które będzie płacić „Rosja i nasze dzieci, a nie ZSRR”39. Historycy zwią-

zani ze Stowarzyszeniem „Memoriał” bardzo krytycznie ocenili wystąpienie 

W. Iluchina, zarzucając mu kłamstwa i powtarzanie starych wersji o zbrodni 

katyńskiej, które już dawno zostały zweryfikowane i nie wytrzymały kon-

frontacji z całą masą dowodów obciążających Stalina i NKWD. Twierdzili, 

że żadnej komisji Duma Państwowa nie powoła (co zresztą było prawdą), 

a inicjatywie W. Iluchina miał przyświecać tylko cel propagandowy, tzn. 

miała pokazać starszemu społeczeństwu, jak komuniści bronią Stalina40. 

Przedstawiciele „Memoriału” mieli też za złe władzom Rosji, że nie reagują 

w sposób właściwy na takie kłamliwe teorie i „rewelacje”, a tylko „cicho i nie-

wyraźnie mówią o winie ZSRR”41. Również w rosyjskiej niezależnej prasie 

(np. w „Wiedomosti”) pojawiła się krytyka sądów rosyjskich, które zasłania-

39 J .  Prus, Rosyjscy komuniści: Katyń to zbrodnia Niemców, „Rzeczpospolita” 2010, 
nr 38 z 15 II, s. A 11; W. Radziwinowicz, Iluchin udowodnił, że Katyń to robota Niemców, 
„GW” 2010, nr 38 z 15 II, s. 12. 

40 Rosja nie sfałszuje Katynia. Rozmowa Wacława Radziwinowicza z Anatolijem Jabłon-

kowem, byłym prokuratorem Głównej Prokuratury Wojskowej ZSRR i Rosji, „GW” 2010, nr 44 
z 22 II, s. 4. 

41 J .  Prus, Rosyjscy komuniści: Katyń to zbrodnia Niemców, „Rzeczpospolita” 2010, 
nr 38 z 15 II, s. A 11.
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jąc się niezrozumiałymi formalnościami odmawiają uznania rozstrzelanych 

oficerów polskich za ofiary politycznych represji42. 

7 kwietnia 2010 r. w Katyniu odbyły się uroczystości 70 rocznicy zbrodni 

katyńskiej z udziałem premiera Rosji W. Putina i premiera Polski D. Tuska. 

Informowały o nich szeroko polskie, rosyjskie i światowe media, kładąc głów-

ny akcent nie tyle na rekonstrukcję faktów historycznych, ile na wolę po-

jednania i spojrzenia w przyszłość relacji polsko-rosyjskich. W ukazujących 

się doniesieniach prasowych i licznych komentarzach przeanalizowano nie-

mal każde słowo z przemówień premiera D. Tuska i premiera W. Putina43. 

W szczegółach zrelacjonowano też przebieg uroczystości44. Chyba nie będzie 

przesadzona opinia, że w tych dniach jeszcze nigdy tyle w Rosji nie mówiono 

i nie pisano o sprawach polskich i nigdy dotąd Rosjanie nie dowiedzieli się 

tak wiele o zbrodni katyńskiej, i czym ona jest dla Polaków. Nastąpiło to 

również dzięki temu, że 2 kwietnia 2010 r. w pierwszym kanale rosyjskiej 

telewizji państwowej wyemitowano film Andrzeja Wajdy pt. Katyń, który 

otrzymał bardzo wysokie oceny i spotkał się z wyjątkowo pozytywnym odbio-

rem ze strony Rosjan. Po emisji odbyła się w studiu telewizyjnym dyskusja 

z udziałem wielu znanych osobistości życia politycznego, historyków i twór-

ców, którą poprowadził wybitny rosyjski reżyser filmowy, Nikita Michał-

kow45. W Polsce również przeważała opinia, że film A. Wajdy uczynił więcej 

w dotarciu do Rosjan z prawdą o zbrodni katyńskiej niż wiele innych działań 

podejmowanych przez całe lata. 

Większość Rosjan przyznawała, że dotąd o tej zbrodni nie słyszała, a wie-

lu myliło Katyń z Chatyniem, białoruską wsią, której mieszkańców wymor-

dowali Niemcy w 1943 r. Jak wiadomo, radziecka propaganda ze względu na 

podobieństwo nazw, przez całe dziesięciolecia przekazywała wyłącznie histo-

rię Chatynia46. Dzięki obchodom 70 rocznicy zbrodni katyńskiej w rosyjskich 

mediach często pojawiali się ludzie, którzy przez lata walczyli o ujawnienie 

prawdy o rozstrzelaniu polskich oficerów, w tym na przykład prof. N. Le-

biediewa. Obchody stały się zatem nie tylko ważne dla Polaków, ale także 

42 W. Radziwinowicz, Co Putin powie w Katyniu?, „GW” 2010, nr 39 z 16 II, s. 6; RICZ, 
Katyń będzie miejscem pojednania, „GW” 2010, nr 41 z 18 II, s. 8. 

43 Przemówienie Władimira Putina, Przeszłość nie może nas dzielić i Donalda Tuska, 

Prawda przeciw przemocy, „GW” 2010, nr 82 z 8 IV, s. 3. 
44 Patrz szerzej m. in.: W. Radziwinowicz,  M. Wojciechowski, Niech Katyń pojedna; 

idem, Polska i Rosja bliżej pojednania, „GW” 2010, nr 82 z 8 IV, s. 1 i 2. 
45 W. Radziwinowicz, „Katyń” przed Katyniem, „GW” 2010, nr 79 z 3–5 IV, s. 2; idem, 

Zło bez twarzy, „GW” 2010, nr 80 z 6 IV, s. 11; J. Prus, Co kryją rosyjskie archiwa, „Rzeczpo-

spolita” 2010, nr 80 z 6 IV, s. A 10. 
46 J.  Prus, Nie słyszeli o zbrodni w Katyniu, „Rzeczpospolita” 2010, nr 80 z 6 IV, s. A 10–

A 11. 
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dla Rosji47. Warto w tym miejscu zacytować chociażby słowa prof. Anatolija 

Torkunowa, współprzewodniczącego Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, 

który m.in. powiedział:

„To wielki dzień dla stosunków polsko-rosyjskich. Udział premiera Putina 

pokazuje, że w sensie historycznym nie ma pomiędzy nami żadnych różnic w oce-

nie zbrodni katyńskiej”48. 

Drugi współprzewodniczący tej grupy, A. D. Rotfeld ocenił tę uroczystość 

tak: 

„Dla mnie sens tego, co usłyszałem jest taki, że zbrodnia w Katyniu, gdzie leżą 

polskie, i rosyjskie ofiary, powinna nas jednoczyć, a nie dzielić nasze narody”49. 

Adam Daniel Rotfeld wyraził jednak pewne rozczarowanie faktem, że 

nie usłyszał z ust W. Putina nic o nowych dokumentach dotyczących zbrodni 

katyńskiej. Z kolei Arsenij Rogiński, szef rosyjskiego Stowarzyszenia „Me-

moriał”, podkreślając ogromne znaczenie udziału W. Putina w tych uroczy-

stościach zauważył, że teraz nadchodzi czas konkretnych działań prawnych 

ze strony Rosji, których zresztą Stowarzyszenie „Memoriał” domaga się od 

wielu lat. Wymienił m.in. rehabilitację ofiar (mówił, że wcale to nie jest nie-

możliwe, gdyż na przykład szwedzkiego dyplomatę Raoula Wallenberga jed-

nak zrehabilitowano), odtajnienie akt śledztwa, zmianę kwalifikacji prawnej 

tej zbrodni z „przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy państwowych” na 

zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości, wznowienie śledztwa 

przez rosyjską prokuraturę oraz publikację pełnej listy sprawców50. 

Byłoby jednak znacznym uproszczeniem twierdzić, że wszyscy w Polsce 

i w Rosji przyjęli przemówienia premierów Polski i Rosji w Katyniu jako sa-

tysfakcjonujące. Na przykład, historyk Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: 

IPN) Witold Wasilewski krytycznie odniósł się zarówno do przemówienia 

premiera W. Putina, który – jego zdaniem – nie zapowiedział zmiany oceny 

historycznej i prawnej zbrodni katyńskiej, jak i premiera D. Tuska, który 

z kolei – jego zdaniem – „nie wyartykułował” własnej oceny zbrodni, tzn. nie 

powiedział wyraźnie, że było to ludobójstwo51. Z taką jednoznacznie krytycz-

ną opinią większość opinii publicznej się jednak nie zgadzała. Całkowicie 

47 Por. W. Radziwinowicz, Katyń pomoże zrzucić garb Stalina, „GW” 2010, nr 83 

z 9 IV, s. 2. 
48 W tej sprawie zrobiliśmy wszystko. Rozmowa Marcina Wojciechowskiego z prof. Anato-

lijem Torkunowem, współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych i rektorem 

Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, „GW” 2010, nr 82 z 8 IV, s. 4. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 [b.a.], IPN niezadowolony, „GW” 2010, nr 82 z 8 IV, s. 7. 
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inny punkt widzenia zaprezentował prof. Norman Davies, który w jednym 

z wywiadów powiedział: 

„7 kwietnia w Katyniu widzieliśmy, jak ten straszny Putin, kagiebowiec, 

wykonał przyzwoity gest, jakiego nie zrobił przed nim żaden rosyjski polityk. 

W rosyjskiej polityce nie dzieje się nic przypadkiem […]. Tusk zachowywał się 

niezwykle godnie i pewnie, a nam wszystkim wydawało się, że stosunki polsko-

rosyjskie idą w dobrym kierunku”52. 

Po uroczystościach 7 kwietnia 2010 r., większość ludzi w Polsce i Rosji 

była przekonana, że stosunki polsko-rosyjskie, w tym wyjaśnienie bolesnej 

przeszłości związanej ze zbrodnią katyńską, zmierzają w dobrym kierunku, 

że udało się stworzyć platformę zrozumienia i empatii między Polakami i Ro-

sjanami. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że trzy dni później tj. 10 kwietnia, 

dojdzie do tragicznej w swoich skutkach katastrofy prezydenckiego samolotu 

w Smoleńsku, którym na drugie uroczystości w Katyniu udawał się prezy-

dent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką i innymi towarzyszącymi mu naj-

ważniejszymi osobami w państwie. Zginęło w niej 96 osób. Katastrofa okryła 

żałobą całą Polskę i zagranicę. Szczere i autentyczne współczucie wykazali 

też Rosjanie, i to zarówno przywódcy Rosji, jak i zwykli obywatele. Siergiej 

Ławrow, szef rosyjskiego MSZ napisał m.in., że tragedia smoleńska stała się 

potężnym katalizatorem pozytywnego procesu w relacjach polsko-rosyjskich, 

czego wyrazem była obecność prezydenta D. Miedwiediewa na ceremonii po-

grzebowej Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki na Wawelu 

18 kwietnia 2010 r. oraz wspólne odwiedzenie miejsca tragedii w Smoleńsku 

przez premiera Federacji Rosyjskiej W. Putina i premiera RP D. Tuska53. Pa-

radoksalnie, katastrofa ta przyczyniła się też do niespotykanego w Rosji zain-

teresowania losami Polaków po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., 

w tym mordem polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach kaźni. W tym 

czasie w Rosji opublikowano wyniki sondażu, według którego już 43% Rosjan 

wiedziało o Katyniu. Wprawdzie 47% jeszcze o nim nie słyszało, ale to i tak 

bardzo duży postęp w porównaniu z minionym okresem54. 

Podczas pobytu na uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej 

na Wawelu, prezydent Rosji D. Miedwiediew, wyrażając słowa współczucia 

z powodu śmierci prezydenta L. Kaczyńskiego, jego małżonki i pozostałych 

osób, które zginęły w katastrofie, zapewnił jednocześnie pełniącego obo-

wiązki prezydenta Bronisława Komorowskiego, że strona rosyjska przekaże 

52 Fałszywy śpiew. Rozmowa Janiny Paradowskiej z prof. Normanem Daviesem, „Polity-

ka” 2010, nr 38 z 18 IX, s. 17. 
53 Por. S.  Ławrow, Rosja i Polska, partnerzy i sąsiedzi, „GW” 2010, nr 204 z 1 IX, s. 8. 
54 Dane takie podano na portalu TVN24. pl (on-line 7 IV 2010). 
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Polsce wszystkie możliwe dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, a on 

sam postara się rozeznać prawne możliwości zrehabilitowania ofiar mordu 

katyńskiego. Taka deklaracja była zresztą zgodna z oczekiwaniami Polaków. 

Z przeprowadzonego na początku czerwca 2010 r. sondażu Centrum Badania 

Opinii Społecznej wynikało, że wzrosła liczba Polaków, którzy uważają, że 

jeśli władze Rosji chcą zadośćuczynić za zbrodnię katyńską, to powinny prze-

kazać dokumenty w tej sprawie. Taki pogląd wyrażało aż 66% badanych, tj. 

o 10% więcej niż w marcu tegoż roku. Ten sam sondaż wykazał, że 71% Po-

laków jest zdania, że po katastrofie pod Smoleńskiem szanse na wyjaśnienie 

okoliczności mordu katyńskiego są większe niż wcześniej55. 

Uroczystości w Katyniu ani tragedia smoleńska nie ostudziły i nie osła-

biły jednak działań niektórych środowisk w Rosji przeciwko woli pojednania 

i wyjaśnienia do końca sprawy katyńskiej. W czerwcu 2010 r. cytowany już 

wcześniej W. Iluchin, znów wcielił się w obrońcę „dobrego imienia Stali-

na” oświadczając, że w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia grupa 

fałszerzy na polecenie ówczesnych władz Federacji Rosyjskiej sfabryko-

wała setki tysięcy dokumentów tylko w tym celu, aby zrzucić całą winę za 

zbrodnię katyńską na Stalina i jego najbliższych współpracowników. We-

dług niego, w rosyjskich archiwach znajdują się setki tysięcy podrobionych 

dokumentów, które mają oczerniać Stalina i wspaniałą przeszłość państwa 

radzieckiego i Rosji. Wiktor Iluchin twierdził, że jednym z nich jest słynna 

notatka z 5 marca 1940 r. sporządzona przez szefa NKWD, Ł. Berię. We-

dług niego, miano też sfałszować podpisy Stalina i innych członków Biura 

Politycznego KPZR, którzy parafowali ten dokument Ł. Berii, proponujący 

likwidację 25 tys. polskich jeńców. Ten i inne dokumenty – twierdził W. Ilu-

chin – po ich podrobieniu zostały podrzucone do tajnego archiwum Komitetu 

Centralnego KPZR, a następnie opublikowane dla „zatarcia prawdy”, czyli 

tego, że to Niemcy zamordowali Polaków w 1941 r. Chociaż znani historycy, 

tacy jak prof. Natalia Lebiediewa i Nikita Pietrow oraz Rudolf Pichoja, były 

szef archiwów za czasów Borysa Jelcyna ocenili te „rewelacje” jako brednie, 

a notatkę Ł. Berii jako autentyczną i niepodlegającą żadnemu podważeniu 

– W. Iluchin nawoływał do wszczęcia dochodzenia przeciwko fałszerzom i ich 

mocodawcy Aleksandrowi Jakowlewowi, byłemu członkowi Biura Politycz-

nego KPZR, nazywanego również „ojcem pierestrojki”56. Wiktor Iluchin nie 

poprzestał na tych oskarżeniach, ale w imieniu klubu komunistów zażądał 

w rosyjskiej Dumie Państwowej śledztwa w sprawie rzekomego podrobienia 

przez fałszerzy dokumentów obciążających winą za zbrodnię katyńską Stali-

55 Więcej Polaków chce rosyjskich dokumentów, wersja elektroniczna: http://www.

tvn24pl/12690,16576648 (on-line: 6 VI 2010). 
56 W. Radziwinowicz, Jak fałszowano Katyń, „GW” 2010, nr 132 z 9 VI, s. 11. 
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na i jego najbliższych współpracowników oraz ich ukarania57. Ponadto zapo-
wiedział, że partia komunistyczna, jako największa siła opozycyjna w Dumie 
(57 osób) domagać się będzie rehabilitacji tych, których Główna Prokuratura 
Wojskowa Rosji, w wyniku śledztwa zakończonego w 2004 r. uznała za win-
nych zbrodni katyńskiej58. Nie tylko W. Iluchin, ale i inni działacze partii 
komunistycznej nie składali broni. W październiku 2010 r. w Rosji ukaza-
ła się książka pt. Niemcy w Katyniu. Dokumenty o rozstrzelaniu polskich 

jeńców wojennych jesienią 1941 roku, która zaprzecza odpowiedzialności 
Stalina i NKWD za zamordowanie polskich jeńców wojennych w Katyniu, 
Twerze i Charkowie w 1940 r. i ponownie udowadnia, że Polaków rozstrze-
lali w 1941 r. Niemcy, a dokumenty o winie Stalina sfabrykowano w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Redaktorem tej publikacji był Ri-
czard Kosołapow, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. 
Łomonosowa i redaktor naczelny czasopisma „Kommunist”59. W tym samym 
czasie Komunistyczna Partia Rosji zaapelowała bezpośrednio do prezydenta 
D. Miedwiediewa o wszczęcie śledztwa w celu udowodnienia, że Stalin nie 
zlecił mordu na polskich oficerach w 1940 r. Prezydent Rosji odmówił ko-
mentarza do tego apelu oświadczając jedynie, że Rosja już od dawna uznaje 
odpowiedzialność Stalina za Katyń60. 

Można byłoby przytoczyć jeszcze wiele innych przykładów tego, że obroń-
cy stalinizmu nie skapitulowali. Na przykład, Jewgienij Dżugaszwili, wnuk 
Józefa Stalina, składał w 2009 i 2010 r. pozwy do sądu przeciwko niektórym 
mediom („Nowaja Gazieta”, Radio Echo Moskwy), Stowarzyszeniu „Memo-
riał”, a nawet przeciwko Federalnej Agencji Archiwalnej o opublikowanie 
dokumentów dowodzących, że to Stalin ponosił winę za zbrodnię katyńską. 
Bronił on „dobrego imienia” swojego dziadka twierdząc, że materiały oczer-
niające Stalina zostały sfałszowane61. Obydwa pozwy moskiewski sąd odda-
lił, w tym drugi z nich – 21 września 2010 r.62

Trafnym komentarzem do poglądów takich, jakie mają W. Iluchin, 
J. Dżugaszwili i inni ludzie tego pokroju, mogą być słowa Anatolija Bersz-
tejna, który w lutym 2010 r. na łamach „Jeżedniewnego Żurnała” napisał: 

„Tymczasem ukazały się zbiory niepodważalnych dokumentów, Rosja przy-
znała się do popełnienia zbrodni. Świat nie uznaje alternatywnych opinii na ten 

57 [RICZ], Komuniści o „fałszerstwie” Katynia, „GW” 2010, nr 139 z 17 VI, s. 12. 
58 W. Radziwinowicz, Komuniści chcą rehabilitacji zbrodniarzy z Katynia, „GW” 2010, 

nr 141 z 19–20 VI, s. 8. 
59 [GAL], W Rosji negują Katyń, „GW” 2010, nr 232 z 4 X, s. 13. 
60 [PAP], Komuniści negują Katyń, „GW” 2010, nr 247 z 21 X, s. 10. 
61 [RICZ], Wnuk J. Stalina sądzi się z Rosją o Katyń, „GW” 2010, nr 210 z 8 IX, s. 8. 
62 [GAL], Wnuk Stalina przegrał w sądzie, „GW” 2010, nr 222 z 22 IX, s. 10. 
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temat, ale świadomość niektórych ludzi jest najwidoczniej tak głęboko skażona 
kłamstwem, że nie są w stanie uznać prawdy. Obrońcy stalinizmu i nieomylności 
wszystkiego, co sowieckie, trwają niewzruszeni na pozycjach”63. 

Dokonując krótkiego bilansu działań w dochodzeniu do pełnej prawdy 
o zbrodni katyńskiej można ocenić, że w ostatnich latach zanotowano znacz-
ny postęp w tym zakresie. Wymienić trzeba przede wszystkim: sukcesyw-
ne przekazywanie stronie polskiej kolejnych akt z umorzonego w 2004 r. 
śledztwa, co zostało zapowiedziane przez prezydenta D. Miedwiediewa; 
informacja, że rehabilitacją zamordowanych Polaków zajmie się rosyjska 
Duma Państwowa, która w tej sprawie ma przyjąć specjalną uchwałę; bu-
dząca uznanie i podziw bezinteresowna działalność Stowarzyszenia „Me-
moriał” na rzecz uznania ofiar zbrodni katyńskiej za osoby represjonowane 
w okresie stalinowskim z przyczyn politycznych64; pozytywne rezultaty 
pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, zajmującej się wyjaśnieniem 
najbardziej złożonych problemów naszej wspólnej historii, w tym zbrodni 
katyńskiej; aktywne włączenie się do polsko-rosyjskiego dialogu Cerkwi 
prawosławnej65. 

Nie można jednak zapominać, że kilka ważnych spraw nie zostało – jak 
dotąd – wyjaśnionych, a obietnic spełnionych. Należą do nich: nieprzekaza-
nie stronie polskiej – tzw. białoruskiej listy katyńskiej, zawierającej nazwi-
ska blisko 4 tys. polskich ofiar66; nieujawnienie listy sprawców zbrodni ka-
tyńskiej67; nieuznanie rozstrzelanych oficerów za ofiary represji politycznych 
i niezrehabilitowanie ich, czego domagają się rodziny i krewni ofiar68; brak 
zmiany kwalifikacji prawnych zbrodni katyńskiej z „przekroczenia upraw-
nień przez funkcjonariuszy państwowych” na nieulegającą przedawnieniu 
zbrodnię wojenną; niewycofanie zakazu ujawnienia danych o osobie lub oso-
bach, które utajniły decyzję o umorzeniu śledztwa katyńskiego69. 

63 A.  Bersztejn, To Niemcy, nie my, „Jeżedniewnyj Żurnał”, 20 II 2010 (przedruk za 
„Forum” 2010, nr 9 z 1–7 III, s. 4). 

64 A.  Gurjanow, Memoriał a Katyń. W: Rosja a Katyń…, s. 113–141. 
65 [RICZ], Patriarcha w Katyniu, „GW” 2010, nr 129 z 5–6 VI, s. 8. 
66 J.  Prus, Rosja nie znalazła listy białoruskiej, „Rzeczpospolita” 2010, nr 72 z 26 III, 

s. A 13; W. Radziwinowicz, Katyński gest Putina, „GW” 2010, nr 65 z 18 III, s. 1; P.  Zy-
chowicz,  P.  Kościński, Putin nie otworzy archiwum, „Rzeczpospolita” 2010, nr 81 z 7 IV, 
s. A 1.

67 W. Wojciechowski, Prawda o Katyniu, „GW” 2010, nr 107 z 10 V, s. 1; Rozmowa 
z Adamem Danielem Rotfeldem, „Fakty po faktach” TVN24 w dniu 6 IX 2010 r. 

68 W tej sprawie zrobiliśmy wszystko. Rozmowa Marcina Wojciechowskiego z prof. Anato-

lijem Torkunowem…, s. 4.
69 J .  Prus-Wojciechowska, Katyń: sekret do potęgi, „Rzeczpospolita” 2010, nr 222 

z 23 IX, s. A 11. 
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Na zakończenie kilka słów refleksji. Nie tylko Polacy, ale także młoda 

generacja Rosjan, dla której Katyń to część trudnej historii, za którą nie 

odpowiada, chce wyjaśnienia tej sprawy w sposób sprawiedliwy oraz obiek-

tywny i oczekuje od swoich władz takiego postępowania, aby raz na zawsze 

i ostatecznie usunąć ten cierń na drodze polsko-rosyjskiego pojednania i po-

rozumienia. Aby jednak to nastąpiło, muszą być spełnione pewne warunki, 

o których szczerze pisze cytowany już wcześniej, A. Bersztejn: 

„Najważniejsze jest zdjąć pieczęć milczenia z tematu, który jest kością nie-

zgody w stosunkach rosyjsko-polskich, wnieść pełną jasność i rozwiać wszelkie 

spekulacje. Władze Rosji proponują Polsce, aby przestała się oglądać wstecz, 

żeby zapomniała o krzywdach przeszłości. Chcą zacząć od nowa i patrzeć w przy-

szłość. Wszystko to prawda – dopóki ma się oczy z tyłu głowy, nie można masze-

rować do przodu i zmieniać natury stosunków. Ale krzywd nikt nie zapomni, 

jeśli zbrodnie nie zostaną wybaczone. Na czystej karcie nowych stosunków wciąż 

będą występować czarne plamy. Spojrzenie w przyszłość jest niemożliwe bez 

uczciwego rozliczenia się z przeszłością. Bez uznania prawdy, elementarnych 

przeprosin, i szczerego żalu. Bez osądzenia tych, którzy ponoszą bezpośrednią 

winę za zbrodnie podlegające przedawnieniu (jeszcze niedawno żyli dwaj funk-

cjonariusze, którzy mieli bezpośredni związek z organizowaniem egzekucji). Do-

piero wtedy „bitwę o przeszłość” będzie można pozostawić historykom, możliwe 

stanie się zawarcie pokoju i wzajemny szacunek. W przeciwnym razie spadko-

biercom pozostanie nieufność, poczucie krzywdy, a może i chęć zemsty”70. 

Wydaje się, że w ostatnim czasie najwyższe władze Rosji wychodzą – cho-

ciaż powoli i ostrożnie – naprzeciw tym oczekiwaniom, o czym mogą świad-

czyć słowa S. Ławrowa, rosyjskiego ministra spraw zagranicznych: 

„Zamierzamy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby Katyń i Miednoje utra-

ciły swe negatywne, pospolite znaczenie w stosunkach polsko-rosyjskich i stały 

się symbolem naszego wspólnego żalu i pojednania. Przeszłość żadną miarą nie 

powinna kłaść się cieniem na dniu dzisiejszym, a tym bardziej na przyszłych 

kontaktach dwustronnych i współpracy między Rosją a Polską”71. 

Do ostatecznego zamknięcia sprawy mordu w Katyniu, który przez 70 lat 

obciążał stosunki polsko-rosyjskie w sferze historycznej i symbolicznej, nie 

trzeba już naprawdę dużo. W sprawach faktów nic już nie dzieli Polaków 

i Rosjan. Brakuje w zasadzie tylko dobrej woli strony rosyjskiej do ujawnie-

nia do końca wszystkich akt ze śledztwa prowadzonego w latach 1990–2004 

przez rosyjską prokuraturę wojskową oraz dokonania przez rosyjskie in-

70 A.  Bersztejn, op. cit., s. 5.
71 S. Ławrow, Rosja i Polska, partnerzy i sąsiedzi, „GW” 2010, nr 204 z 1 IX, s. 8.
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stytucje państwowe rehabilitacji ofiar zbrodni. Należy żywić nadzieję, że 

wizyta prezydenta D. Miedwiediewa w Polsce w grudniu 2010 r. przyczyni 

się do tego, że sprawa katyńska zostanie – wbrew oporom przeciwników 

pojednania, którzy nadal przecież są nie tylko w Rosji, ale także w Polsce 

– zamknięta raz na zawsze, a rozmawiać o niej będą w przyszłości jedynie 

historycy a nie politycy. 

KATYŃ FROM THE PERSPECTIVE OF 70 YEARS

(Summary)

The author focused on the latest implications of the Katyń Crime, which were 

present and visible before, during and after the celebrations of the 70th anniversary 

of the crime that fell on April 2010. In his article, he gives examples and analyzes 

instances of these implications on the historical, legal and political layers, pre-

senting, in turn, the latest establishments made by Polish and Russian historians 

who study various, still unknown until today, aspects of that crime. He also shows 

complex legal problems that have already been solved or still are an obstacle on the 

road to an ultimate explanation of all issues connected with that crime (problems 

with removing the clause of confidential from the results of the investigation carried 

out by the Chief Military Prosecutor’s Office of the Russian Federation in the years 

1990–2004, acknowledging the murdered officers to be victims of Stalin regime’s 

repressions, the lack of will to date to rehabilitate those victims by the Russian 

side, submitting of citations by relatives of the victims’ families to Russian courts 

and the European Human Rights Tribunal in Strasbourg, etc.). At the same time 

the author quotes examples of good will and endeavours made by many Russians 

and Poles, organizations and societies, as well as representatives of the highest au-

thorities of Poland and Russia, which aim at fair exposure of the whole truth about 

the crime and finishing the Polish-Russian controversy lasting over 70 years. The 

considerations end with a short balance sheet relating to what has already been 

done and what still has not been done in relation to the question of Katyń, and they 

also contain a reflexion which expresses the hope that in the nearest future all the 

aspects of the drama of Katyń – which for seven decades have been burdensome to 

the relations between Poland and Russia – will be explained satisfactorily and the 

case will be finally closed.

KATYŃ: EIN RÜCKBLICK AUF 70 JAHRE

(Zusammenfassung)

In seinem Artikel widmet sich der Autor den neuesten Implikationen des Mas-

sakers von Katyń zu, die während und nach den Feierlichkeiten anlässlich des 

im April 2010 begangenen 70. Jahrestages dieses Verbrechens gegenwärtig und 
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sichtbar waren. Anhand von Beispielen analysiert der Autor diese Implikationen 

in ihrer historischen, juristischen und politischen Dimension. Er stellt weitere neu-

ere Erkenntnisse polnischer und russischer Historiker vor, die unterschiedliche, 

bislang unbekannte Aspekte dieses Verbrechens aufzeigen, verweist auf komplexe 

juristische Probleme, die entweder bereits gelöst werden konnten oder noch immer 

einer vollständigen Aufklärung sämtlicher mit dem Verbrechen verbundenen Sach-

verhalte entgegenstehen (Veröffentlichung der bislang unter Verschluss gehaltenen 

Ergebnisse des zwischen 1990 und 2004 von der Militärstaatsanwaltschaft der 

Russischen Föderation durchgeführten Untersuchungsverfahrens, Anerkennung 

der ermordeten Offiziere als Opfer des Stalinismus, die bisherige Weigerung zur 

Rehabilitierung der Opfer seitens Russlands, die seit Jahren von den Opferfamilien 

bei russischen Gerichten sowie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

in Straßburg eingereichten Klagen, etc.). Gleichzeitig zitiert der Autor Beispiele 

des guten Willens und der Bemühungen zahlreicher Russen, Polen, Organisationen 

und Vereinen sowie hochrangiger politischer Vertreter aus Polen und Russland, die 

die vollständige Wahrheit über dieses Verbrechen aufdecken und die bereits seit 

70 Jahren andauernden polnisch-russischen Kontroversen beenden wollen. Der 

Artikel schließt mit einer Bilanz dessen, was bereits vollbracht werden konnte und 

welche Probleme noch erörtert werden müssen. Daran schließt eine Reflexion an, 

die die Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass in nächster Zeit alle Aspekte dieser 

seit 70 Jahren die polnisch-russischen Beziehungen belastenden Tragödie letztlich 

aufgeklärt werden können, um zu einem Abschluss zu gelangen.
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Jeńcy radzieccy na niemieckim froncie  
w Laponii 1941−1944

Ze względu na odizolowanie opinia publiczna postrzegała wojnę Niemiec 
i Finlandii ze Związkiem Radzieckim jako wydarzenie w pewnym sensie eg-
zotyczne1. Wiadomości na temat działań wojennych było niewiele, zwłaszcza 

że front ustabilizował się jesienią 1941 r., przechodząc w trwającą do 1944 r. 

wojnę pozycyjną. W tej sytuacji nie dziwi więc fakt, że po 1945 r. niemieckie 

społeczeństwo oraz historiografowie prawie całkowicie zapomnieli o wojnie 

lapońskiej. Nie pamiętano o radzieckich jeńcach wojennych, którzy znaleźli 

się w rękach niemieckiego Wehrmachtu. W niniejszym artykule przedsta-

wię kilka aspektów dotyczących tych właśnie czerwonoarmistów, jeńców 

Wehrmachtu. Badania obejmują liczbę jeńców, sposoby administrowania 

oraz wykorzystania ich jako siły roboczej. Chciałbym zająć się również wyja-

śnieniem kwestii, czy obserwowany na innych frontach oraz na niemieckim 

froncie wewnętrznym lekceważący stosunek do życia tych jeńców można 

udokumentować również w ramach działań wojennych na froncie fińskim. 

Wojna lapońska była przecież elementem narodowosocjalistycznej wojny 

totalnej, prowadzonej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. 

Problem małej liczebności jeńców

W pierwotnych planach zakładano, że jeńcy, którzy na froncie lapońskim 

dostaną się w ręce Wehrmachtu będą tak szybko jak to tylko możliwe prze-

kazywani sojuszniczej armii fińskiej. Podejście to zmieniło się pod koniec 

1 Skrócona i dostosowana do wymogów artykułu wersja referatu: R.  Otto, Soviet Pri-

soners of War on the German Lapland Front, 1941−1944. W: Sotavangit ja Internoidut 

(Prisoners of War and Internees), pod red. L. Westerlund, Helsinki 2008, s. 64−113. Pojęcie 

„Laponia” wykorzystywane jest w artykule w znaczeniu geograficznym. Wyznaczenie jedno-

znacznych granic tego obszaru, przynależącego politycznie do Szwecji, Norwegii, Finlandii 

i Rosji względnie wówczas do Związku Radzieckiego, nie jest możliwe. 
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kwietnia 1941 r., ponieważ wbrew oczekiwaniom wzrosło zapotrzebowanie 
na siłę roboczą na froncie. Z tego powodu Naczelne Dowództwo Wehrmachtu 

(Oberkommando der Wehrmacht, dalej: OKW) oddało do dyspozycji Dowódz-

twa Armii w Norwegii (Armeekommando Norwegen, dalej: AOK w Norwegii) 

dwa obozy jenieckie: Stalag 309 Salla i Stalag 322 Elvenes bei Kirkenes2. Na 

miejsca lokalizacji obozów przeznaczono na początku lipca 1941 r. miejsco-

wość Salla, położoną ok. 50 km na wschód od Kemijärvi (od wojny zimowej 

znajdowała się na terytorium radzieckim), gdzie mieścił się Stalag 309 oraz 

miejscowość Elvenes, położoną na wschodnich krańcach Kirkenes (Stalag 

322 Elvenes bei Kirkenes). Obydwa obozy istniały we wspomnianych lokali-

zacjach do rozpoczęcia odwrotu jesienią 1944 r. 

Już po kilku tygodniach działań wojennych okazało się, że warunki kli-

matyczne i topograficzne są tak trudne, że duża część żołnierzy niemieckich 

musiała pracować przy budowie dróg, zajmować się transportem lub zaopa-

trzeniem i nie mogła być wykorzystana bezpośrednio na froncie3. Jedynym 

wyjściem było w tej sytuacji zwiększenie liczby jeńców jako siły roboczej, 

jednakże z frontu przekazywano ich coraz mniej ze względu na rozpoczyna-

jącą się wojnę pozycyjną. Łączna liczba jeńców wyniosła do końca 1941 r. 

ok. 5 tys., z czego część zmarła. 

Dowództwo Armii w Norwegii uznało więc, że nieodzowne jest przekaza-

nie dużego kontyngentu jeńców z Niemiec lub bezpośrednio z innych odcin-

ków frontu wschodniego4. Zamiar ten spotkał się jednakże z odmową OKW, 

tak jak i przedłożone w późniejszym terminie zredukowane żądanie przeka-

zania 4 tys. jeńców. Taką ich liczbę AOK w Norwegii uważało „za nieodzow-

ną do wypełnienia dodatkowych zadań w zakresie zaopatrzenia wojsk w wa-

runkach zimy polarnej (przygotowanie opału, usuwanie śniegu)”5. Nic nie 

zmieniło się w tym względzie również na wiosnę 1942 r. Tak więc 23 marca 

2 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (Archiwum Federalne – Archiwum Wojskowe we 

Fryburgu, dalej: BA-MA), Armeegruppen, Armeen und Armeeabteilungen. 20. Gebirgs-Armee 

(Grupy armii, armie, oddziały armijne. 20. Armia Górska, dalej: 20. Gebirgs-Armee), sygn. 

RH 20–20/306/23 i nast. oraz sygn. 68 i nast. W AOK w Norwegii utworzono na potrzeby 

wojny lapońskiej osobną jednostkę dowodzenia w Rovaniemi. W styczniu 1942 r. zyskała ona 

samodzielność i otrzymała oznaczenie AOK 20. 
3 Ibidem, sygn. RH 20–20/203/85; ibidem, 205/17 i nast.
4 Ibidem, sygn. RH 20–20/204/99.
5 Ibidem, sygn. RH 20–20/205/30. Przygotowano jeden transport 4 tys. jeńców z terenu 

Rzeszy, jednakże ich przerzut do Skandynawii okazał się niemożliwy: Naczelne Dowództwo 

Wehrmachtu informowało 28 października, że dla połowy jeńców, przebywających w okręgach 

wojskowych I Königsberg i XX Danzig nie ma możliwości przerzutu, a druga połowa jeńców, 

przebywająca w Stalagu II D Stargard (Pomorze) jest całkowicie wyczerpana i nie będzie 

przez kilka tygodni zdolna do transportu. 
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1942 r. AOK w Norwegii nakazywało żołnierzom „samodzielne pozyskiwanie 

jeńców” i „szczególną uwagę przy «utrzymywaniu» już posiadanych jeńców”6. 

Pomimo to od początku marca do początku lipca 1942 r. liczba ich wzrosła 

z 4248 tylko do 4557, uwzględniając przy tym fakt, że we wspomnianym 

okresie zmarło ok. 100 wziętych do niewoli, a prawdopodobnie kolejnych 

30 zostało przekazanych Służbie Bezpieczeństwa Reichsführera SS (Sicher-

heitsdienst des Reichsführers-SS, dalej: SD). Ponadto przynajmniej do końca 

kwietnia umierało miesięcznie około 30 jeńców „na skutek niedożywienia”7. 

Dopiero od końca czerwca 1942 r. do sierpnia 1944 r. zaczęły docierać do 

Finlandii statki z transportami jeńców, czerwonoarmistów, których łącz-

na liczba wyniosła ok. 21 tys.8 Uwzględniając około 9 tys. jeńców z frontu 

lapońskiego oraz ok. 1 tys. przekazanych przez Wehrmacht stacjonujący 

w Norwegii, łączna liczba jeńców radzieckich pozostających od lata 1941 r. 

do odwrotu w 1944 r. w gestii wojsk niemieckich na terenie północnej Fin-

landii wynosiła prawdopodobnie 31 tys. 

Dowództwo Armii w Norwegii składało comiesięczne raporty o aktual-

nym stanie jeńców do OKW. Ich liczba utrzymywała się od wiosny 1943 r. na 

stałym poziomie ok. 15 tys, osiągając maksimum w dniach 1 czerwca 1943 r. 

i 1 sierpnia 1944 r., kiedy to przekroczyła poziom 16 tys.9

Organizacja systemu jenieckiego

Ze względu na trudne warunki topograficzne Norwegii i północnej Fin-

landii utrzymanie struktury podporządkowania służbowego na tych terenach 

było ogromnie skomplikowane10. Wskutek tego jesienią 1942 r. doszło do nie-

skoordynowanego wykorzystania jeńców radzieckich do różnych prac. Duże 

wyzwanie stanowiły ogromne odległości, nie pozwalające ani na regularne 

zaopatrzenie, ani na kontrolę, nie mówiąc już o koordynacji zatrudnienia 

przetrzymywanych jeńców w warunkach zimy polarnej. 

 6 Ibidem, sygn. RH 20–20/210/56.
 7 Ibidem, Allgemeines Wehrmachtsamt (Urząd Ogólny Wehrmachtu), sygn. RW 6/534; 

ibidem, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20–20/214/149.
 8 Ibidem, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20–20/224/195 i nast.
 9 Należy doliczyć również jeńców Luftwaffe.
10 Obwód Kirkenes podporządkowany był np. Dowódcy Wehrmachtu w Norwegii, słu-

żył jednakże jako baza dla Korpusu Górskiego „Norwegen”, biorącego udział w działaniach 

przeciwko bazie w Murmańsku, a podporządkowanego samodzielnemu dowództwu AOK 20. 

Z tego też względu pracowali tam zarówno jeńcy, podlegający administracji Stalagu 330 Alta 
(Dowódca Wehrmachtu w Norwegii), jak i jeńcy ze Stalagu 322 Elvenes bei Kirkenes (samo-
dzielna jednostka dowodzenia AOK 20). 
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Ze względu na rosnącą liczbę wziętych do niewoli, niemiecka armia w La-
ponii otrzymała w końcu, w połowie września 1942 r., własnego Komendan-

ta Obwodu Jenieckiego (Kriegsgefangenen-Bezirkskommandant, w skrócie: 

Kgf.-Bez.-Kdt.). Do jego zadań należały między innymi: nadzór nad jeńcami, 

kontrola wszystkich działań zabezpieczających oraz wykonywanej przez 

jeńców pracy11. „Niezbędne” były „ciągłe wizytacje obozów jenieckich, jeniec-

kich komand pracy i innych jednostek” oraz regularne raporty z działalności 

skierowane do dowództwa armii12. 

Obowiązki komendanta polegały więc głównie na „wyjazdach kontrolnych 

i rozpoznawczych”. Prawie 40% czasu służby komendant spędzał na terenie 

działania armii oraz w położonych poza nim bazach lotnictwa, głównie tam, 

gdzie konieczne było usunięcie jakichś niedociągnięć. Jeden z takich wyjaz-

dów na teren środkowej Finlandii w połowie października 1942 r. związany 

był z pismem AOK w Norwegii, w którym w ostrych słowach napiętnowano 

zły stan zdrowia żołnierzy radzieckich, zatrudnionych przy budowie kolejki 

wąskotorowej13. W niemożliwych do rozstrzygnięcia przypadkach komendant 

reagował zdecydowanie. W marcu 1943 r. nakazał zwolnienie dwóch komen-

dantów obozów, gdyż traktowanie jeńców nie odpowiadało tam „w żadnej 

mierze obowiązującym przepisom”. Do obozu wysłano na trzy tygodnie po-

rucznika, aby zaprowadził porządek i przyuczył sierżanta, który miał zostać 

nowym komendantem obozu14. 

Trzecim zadaniem komendanta, oprócz nadzoru i zwiększania efektyw-

ności organizacyjnej, było ciągłe szkolenie i rozwijanie umiejętności wszyst-

kich żołnierzy skierowanych do służby w systemie jenieckim. Realizowano 

je poprzez publikację ulotek informacyjnych oraz „specjalnych zarządzeń 

dotyczących służby jenieckiej”, mających na celu zapoznanie „wszystkich 

odpowiedzialnych referatów i referentów z dekretami OKW i Naczelnego 

Dowództwa Sił Zbrojnych [Oberkommando des Heeres, dalej: OKH – przyp. 

red.] oraz innymi rozkazami o ogólnym znaczeniu […]”. Ulotki zawierały po-

nadto informacje Komendanta Obwodu Jenieckiego, jeżeli skierowane były 

one do ogółu żołnierzy. W ten sposób zagwarantowano, że każdy niemiecki 

11 BA-MA, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20–20/224/59 i nast.
12 Ibidem, sygn. RH 20–20/224/8−14.
13 Ibidem, sygn. RH 20−20/224/25f. oraz sygn. 34 i kolejne. Po dwóch miesiącach pracy 

w batalionie budowlanym 62–56%, a w jednostce budującej kolejkę wąskotorową 36% jeńców 

było niezdolnych do pracy.
14 Ibidem, sygn. RH 20−20/231/196. Niedociągnięcia przedstawiono w sprawozdaniu 

nr 2 za kwiecień 1943 r. W podsumowaniu napisano, że jeńcy nie otrzymywali odpowied-

niego wyżywienia i nie byli należycie traktowani. Sąd wojenny komendanta tyłowych ob-

szarów armii skazał komendanta obozu na rok więzienia oraz degradację. Ibidem, sygn. RH 

20−20/231/112.
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żołnierz, ze strażnikami łącznie, został pouczony o swoich prawach i obo-

wiązkach. W przypadkach nieodpowiednich zachowań, jeżeli udokumento-

wano, że dana osoba otrzymywała do wiadomości „zarządzenia specjalne”, 

pociągana była do odpowiedzialności15. 

Podczas szkoleń zapoznawano ponadto wszystkich żołnierzy, mających 

styczność z jeńcami z wszelkimi teoretycznymi i praktycznymi kwestiami 

związanymi ze służbą jeniecką. Głównymi tematami szkolenia nr 8, przepro-

wadzonego 17/18 czerwca 1943 r. były np.: „traktowanie jeńców ze szczegól-

nym uwzględnieniem stosunku do jeńców rosyjskich”16, „tworzenie obozów 

jenieckich” oraz „kwestie bezpieczeństwa”17. Podstawą traktowania jeńców 

miała być konwencja genewska z 1929 r., do której ZSRR wprawdzie nie 

przystąpił, a ku której skłaniali się Niemcy, „w celu zachowania jeńców jako 

siły roboczej”. Dobro jeńców, jak stwierdzono w podsumowaniu szkolenia, 

było najważniejsze18. Do programu szkolenia wprowadzono również wizytę 

w obozie jenieckim19. 

W ten sposób w przeciągu kilku miesięcy powstał sprawny system je-

niecki, oparty z punktu widzenia żołnierzy Wehrmachtu na trzech filarach: 

kontroli, informacji i szkoleniu, a w odniesieniu do jeńców, na zachowaniu 

ich wartości jako siły roboczej, co było jedynie możliwe poprzez daleko idące 

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego sta-

nowiących podstawę sposobu ich traktowania. Takie podejście obejmowało 

oczywiście surowe metody postępowania wobec nich. „Rosjanie nie są przy-

zwyczajeni do łagodnego traktowania. Trzeba podchodzić do nich twardo, ale 

również się o nich troszczyć. Ustalenie odpowiedniej granicy jest zadaniem 

każdego dowódcy komanda”. Pole działania było jednakże bardzo wąskie: 

„Każdy, kto do wymuszenia wykonania rozkazu nie użyje broni lub użyje jej 

w stopniu niewystarczającym podlega karze!”20.

Na początku 1944 r. postanowiono z powodu redukcji kadrowych zastą-

pić Komendanta Obwodu Jenieckiego Pełnomocnikiem do spraw Służby 

15 Ibidem, sygn. RH 20–20/231/120.
16 Powinno być: radzieckich. Przy tłumaczeniu zachowano wersję oryginalną – przyp. red.
17 Protokół składa się z pięciu gęsto zapisanych stron. Gebirgdivisionen. 7. Gebirgs-

Division (Dywizje górskie. 7. Dywizja Górska, dalej: 7. Gebirgs-Division), Ibidem, sygn. RH 

28−7/57.
18 Przeprowadzono niekiedy nawet kilkutygodniowe kursy szkoleniowe dla jednostek 

strzelców krajowych skierowanych do pilnowania jeńców. Ibidem, sygn. RH 20−20/254, 

k. 155.
19 Ibidem, Korps (General Kommandos und Höhere Kommandos). I. Armeekorps (Kor-

pusy. Dowództwa generalne i wyższe. I. Korpus Armijny, dalej: I. Armeekorps), sygn. RH 

24–18/230/132.
20 Ibidem, sygn. RH 28−7/57.
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Jenieckiej. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu prosiło usilnie o odstąpienie 

od planowanej zmiany: 

„[…] [Dowództwo] armii (jest) zdania, że nieznaczna korzyść, jaka wy-

niknie z redukcji kilku stanowisk nigdy nie zrównoważy ogromnych strat, 

jakie z pewnością pociągnie za sobą rozbicie sprawnie zorganizowanej służby 

jenieckiej na terenie Finlandii”21. 

Protesty na nic się jednak nie zdały. Do zadań działającego od 1 marca 1944 r. 

Pełnomocnika do spraw Służby Jenieckiej należały głównie kontrola i doradztwo, 

mające na celu zwiększenie wydajności pracy świadczonej przez jeńców, unie-

możliwienie ucieczek oraz redukcję liczby strażników. Pełnomocnik wizytował 

więc stale wszystkie miejsca pracy jeńców i utrzymywał ścisły kontakt ze wszyst-

kimi jednostkami, które ich zatrudniały. Nie udało mu się już jednak znacząco 

wpłynąć na sytuację, zwłaszcza że posiadał jedynie niewielkie uprawnienia. 

Stanowisko pełnomocnika zlikwidowano ostatecznie 5 września 1944 r.22

Stalagi

Jeńcami podlegającymi samodzielnej jednostce dowodzenia AOK 20, ad-

ministrowały stalagi 309 Salla i 322 Elvenes bei Kirkenes. 

Stalag 309 Salla, którego wygląd jesienią 1941 r. opiszę bardziej szczegó-

łowo w dalszej części artykułu, zbudowano zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami. Przy wjeździe do obozu znajdowały się barak strażników oraz barak 

komendanta obozu. Właściwy teren obozu rozpoczynał się od przedobozia 

(Vorlager), na którym we wczesnym okresie istnienia obiektu nie było jesz-

cze tzw. baraków funkcyjnych, przeznaczonych do przyjmowania jeńców, de-

zynfekcji, czy wykorzystywanych jako skład opału. Do przedobozia przylegał 

główny teren obozu. Szeregowych jeńców radzieckich umieszczono w obozie, 

podzieliwszy ich wstępnie według narodowości: Ukraińcy oraz Białorusini/

Rosjanie/inni. Podoficerów i jeńców „politycznie niepewnych” trzymano osob-

no. Chociaż oficerowie przebywali w obozie dość krótko, gdyż w niedługim 

czasie zostali przekazani sojuszniczej armii fińskiej, to stworzono dla nich 

osobny kompleks obozowy. Każda z części obozu była odgrodzona drutem 

kolczastym, a cały teren otoczono podwójnym ogrodzeniem z tego drutu23. 

Dla chorych i rannych przeznaczono trzy izby chorych, położone poza tere-

nem właściwego obozu. 

21 Ibidem, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20−20/254/258 i kolejne. Podkreślenia przejęto 

za oryginałem.
22 Ibidem, k. 6.
23 Ibidem, sygn. RH 20−20/306/277 i nast.
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Zdrowi jeńcy byli umieszczani w obozie i koczowali do jesieni 1941 r. pod 

gołym niebem. W połowie października postawiono wprawdzie cztery baraki, 

budowano piąty i planowano kolejny, ale nie zasiedlono gotowych już po-

mieszczeń, gdyż brakowało pieców i prycz, które dostarczono dopiero w poło-

wie listopada. Podobnie było w izbach chorych. Ze względu na „wzmagającą 

się pogodę zimową” lekarz obozowy uznał za niezbędnie konieczne „przyspie-

szenie przydziału pieców, rur do pieców i różnych materiałów budowlanych 

do budowy prycz”24. Przeprowadzenie odwszenia żołnierzy radzieckich było 

w grudniu prawie niemożliwe, gdyż instalacje, dostosowane do niemieckich 

warunków, nie były w stanie zapewnić odpowiednich temperatur. 

Sytuacja uległa powoli poprawie na przełomie roku 1941/42. Stalag 309 

Salla szybko przejął funkcję quasi stacji rozdzielczej, z której nowo przy-

byłych jeńców kierowano zarówno na teren centralnej Finlandii, jak i na 

północ kraju. Z drugiej strony obóz administrował i zaopatrywał podległe 

mu oddziały robocze rozsiane na ogromnym terenie. Do zadań obozu należa-

ło również przydzielanie pracy nowym jeńcom, tworzenie w razie potrzeby 

nowych i likwidacja niepotrzebnych oddziałów roboczych. 

24 Ibidem, sygn. RH 20–20/205/38.

2. Plan sytuacyjny Stalagu 309 Salla jesienią 1941 r.
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Innym zadaniem obydwu stalagów była rejestracja jeńców. Wszystkim 

nowo przybyłym przydzielano „kolejno numery zgodnie z datą przybycia, po-
cząwszy od 1” i wydawano metalowe nieśmiertelniki z wybitą na nich kombi-
nacją nadanego numeru z oznaczeniem obozu rejestrującego. Jeńcy zobowią-

zani byli do noszenia na szyi tego jenieckiego znaku tożsamości, wydawanego 
zazwyczaj w pierwszym lub drugim obozie, do którego trafiali. Numer przypi-
sany był do danego jeńca do momentu zwolnienia z obozu lub jego śmierci i nie 
zmieniał się wraz z przeniesieniem do innego obozu. W przypadku śmierci jeń-

ca górną część nieśmiertelnika pozostawiano przy zwłokach, a dolną wysyłano 

wraz z dokumentami osobowymi do Biura Informacyjnego Wehrmachtu ds. 

Strat Wojennych i Jeńców Wojennych (Wehrmachtauskunftstelle für Krieger-

verluste und Kriegsgefangene, WASt) w Berlinie. Odpowiednik nieśmiertelnika 

jenieckiego stanowiła w administracji obozowej karta osobowa I, wystawiana 

wraz z wydaniem nieśmiertelnika, zawierająca fotografię i/lub odcisk palca, na 

której wpisywano dane osobowe oraz dokonywano adnotacji o przeniesieniach 

do innych obozów, pobytach w lazaretach i komandach pracy25. 

Na podstawie jenieckich znaków tożsamości można dość łatwo okre-

ślić, ilu jeńców radzieckich przeszło przez obozy w Salla i Elvenes w latach 

1941−1944. Do końca 1941 r. przebywało w Stalagu 309 Salla do 2,5 tys., 

a w Stalagu 322 Elvenes bei Kirkenes 1,4 tys. czerwonoarmistów, wziętych 

do niewoli przez oddziały armii lapońskiej. Jednakże od roku 1942 większość 

podlegających rejestracji żołnierzy, którzy dostali się do niewoli na innych od-

cinkach frontu wschodniego, została niezwłocznie przetransportowana jako 

siła robocza na północ Europy i dopiero tam zarejestrowana. Obydwa stalagi 

wydały do końca 1944 r. łącznie ponad 18 tys. nieśmiertelników – Stalag 

309 Salla 13,6 tys., a Stalag 322 Elvenes bei Kirkenes ok. 4,6 tys. Doliczyć 

do tego należy również ok. 1,2 tys. jeńców przeniesionych z terenu Rzeszy, co 

można udowodnić na podstawie nieśmiertelników, jakie mieli ze sobą. Jeńcy 

ci pochodzili głównie z położonych na Pomorzu stalagów II B Hammerstein 

i II D Stargard. 

Praca jeńców

W celu zapewnienia nieprzerwanego dopływu zaopatrzenia dla armii 

operującej w Laponii, należało w możliwie krótkim czasie stworzyć całko-

wicie od podstaw odpowiednią infrastrukturę. Zadanie to wykraczało poza 

możliwości własnych wojsk, więc nieodzowne okazało się wykorzystanie siły 

25 Szczegółowe informacje w instrukcji służbowej (H.Dv.) 38/5 dla komendanta stalagu. 

Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München (Archiwum Instytutu Historii Najnowszej 

w Monachium, dalej: Ifz-Archiv), Oberkommando des Heeres, sygn. DA 34.12.
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roboczej jeńców, których zatrudniano np. przy budowie dróg i szlaków komu-

nikacyjnych, do usuwania śniegu, przy budowie polowych kolejek wąskoto-
rowych czy w ramach zaopatrzenia armii, np. do prac przy budowie kwater 
lub przy załadunku bądź rozładunku statków. 

Przykładem znaczenia, jakie miała dla niemieckiej armii w Laponii pra-
ca wykonywana przez jeńców, jest sposób ich traktowania m.in. w jednym 
z pierwszych oddziałów w Nurmi, ok. 40 km na wschód od Salla. O warun-
kach panujących tam we wrześniu 1942 r. wiemy bardzo wiele26. W koman-
dzie służbę pełniło łącznie 34 żołnierzy niemieckich, pod dowództwem sier-
żanta, byli wśród nich sanitariusz, kierowca samochodu ciężarowego oraz 
dwóch tłumaczy. Żołnierze ci mieli do dyspozycji trzy baraki mieszkalne oraz 
inne budynki gospodarcze, położone poza terenem obozu. 

108 jeńców, prawie wszyscy z nich byli Rosjanami27, pracowało codzien-
nie, z wyjątkiem soboty po południu, przez dziesięć godzin przy robotach 

26 Ibidem, Korps (General Kommandos und Höhere Kommandos). XXXVI. Höheres 
Kommando z.b.V. / Gebirgs-Armeekorps (Korpusy. Dowództwa generalne i wyższe. XXXVI. 
Wyższe Dowództwo do zadań specjalnych / Górskie Korpusy Armijne, dalej: Gebirgs-Armee-
korps), sygn. RH 24–36/210.

27 Jedyny Ukrainiec był obozowym policjantem.

3. Plan sytuacyjny komanda pracy w Nurmi
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drogowych. Jeńcy zakwaterowani byli w czterech barakach, otoczonych po-

dwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, które mogły pomieścić do 150 
osób. Zakwaterowanie uznano za „bardzo dobre”, prawdopodobnie ze wzglę-
du na fakt, że baraki można było ogrzewać. Nie przewidziano jednakże ich 
oświetlenia. W skład obozu wchodziły ponadto pomieszczenie kuchenne, po-
mieszczenia do przechowywania zaopatrzenia i ubrania, warsztat oraz umy-
walnia, sauna i latryna. Zaopatrzenie w wodę zapewniała obozowa studnia. 

Wyżywienie uznano w raporcie za „wystarczające“ pod względem ilości 
i jakości, skrytykowano natomiast jego monotonność, gdyż w jadłospisie przez 
okres dwóch miesięcy nie pojawiały się warzywa, ziemniaki czy mięso. Ze 
względu na zatrudnienie przy budowie drogi, jeńcy otrzymywali oprócz nor-
malnej racji wyżywienia, dodatkową porcję za pracę w trudnych warunkach. 

W obozie nie było ani wszy ani pluskiew, gdyż co 10 dni korzystano 
z sauny oraz urządzano pranie. Dzięki tak dobrym warunkom życia lekarz 
obozowy mógł 21 września 1942 r. stwierdzić, że wszyscy bez wyjątku jeńcy 
cieszą się dobrym zdrowiem. Tylko „5 jeńców uznano za słabych fizycznie 
i przydzielono do lżejszych prac”. Zapewne ze względu na dobry stan zdrowia 
jeńców, wynikający z akceptowalnych warunków życia i zatrudnienia, wynik 
ich pracy oceniono jako dobry. Uznano, że 20% pracuje z zapałem, 50% jest 
chętnych do pracy, a tylko 30% wymaga ścisłego nadzoru i ta część musi być 
„popędzana” przy pracy. Pomimo letniej pogody od początku lipca jeńcy nie 
podejmowali już prób ucieczki. 

Jedynym poważniejszym problemem był stan bielizny i odzieży, który 
oceniano jako „bardzo nieodpowiedni”28. Większość odzieży była znoszo-
na i całkowicie bezużyteczna, niektórych rzeczy brakowało, jak np. koców. 
Chociaż zbliżała się zima – 20 września 1942 r. zanotowano ostry, północny 
wiatr, silny mróz w nocy oraz średnią dzienną temperaturę w okolicach 
0°C – przydział odzieży zimowej nastąpił nie wcześniej niż na początku paź-
dziernika29.

Efekty pracy, wykonanej przez jeńców na rzecz armii lapońskiej, uwidocz-
nione zostały w sprawozdaniu z 15 września 1943 r., przedstawiającym wy-
korzystanie jednostek saperów kolejowych na terenie Finlandii. Od początku 
wojny do marca 1942 r. odbudowano bądź ukończono budowę 84,6 km torów 
linii kolejowej Kemijärvi–Wojta, z czego 1200 m stanowiły przeprawy mo-
stowe. Na linii Kiestinki–Louchi wykonano 24 km torów. Od marca 1942 r. 
prace koncentrowały się wokół budowy kolejki linowej o długości 61 km, 

28 Ibidem, Gebirgs-Armeekorps, sygn. RH 24–36/210/załącznik 1342.
29 Ibidem, sygn. RH 24–36/210/załącznik 1459. Opóźnienie wynikało po części z wprowa-

dzenia przez komendanturę Stalagu 309 Salla kwarantanny ze względu na przypadki tyfusu 
plamistego, co spowodowało, że obóz ten nie rozdzielał przekazywanego zaopatrzenia. 
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tzw. kolejki Murmań–Parkkina–Titowka–Liza, ukończonej 12 maja 1943 r. 
Do prac zatrudniano dziennie średnio od 70 do 120 jeńców. Duże znaczenie 

dla zapewnienia zaopatrzenia dla XVIII Korpusu Górskiego miała budowa 

180 km polowej kolejki wąskotorowej z Hyrynsalmi do Kuusamo. 136 km li-

nii było gotowych we wrześniu 1943 r., z czego do użytku przygotowano dwa 

odcinki o łącznej długości 55 km. 

Przy próbie oceny skali wykorzystania jeńców radzieckich jako siły ro-

boczej na rzecz armii lapońskiej pojawia się pewien problem. Zachowały się 

wprawdzie wszystkie informacje dotyczące zarówno łącznej liczby żołnie-

rzy wziętych do niewoli przez tę armię, jak i dane na temat liczby jeńców 

zmuszanych do pracy w okresie od stycznia 1942 r. do listopada 1944 r., 

z wyłączeniem drugiego półrocza 1943 r. Jednakże dane dotyczące liczby 

zatrudnionych jeńców są tylko czasami jednoznaczne. Sytuację komplikuje 

dużo transportów przybywających z Rzeszy, gdyż wielu przywożonych w ten 

sposób do Finlandii czerwonoarmistów było całkowicie niezdolnych do pracy. 

Po uwzględnieniu nowych transportów procentowy udział jeńców niezdol-

nych do pracy mógł nagle wzrosnąć do ponad 20%, choć zwykle kształtował 

się na poziomie od 5 do 10%. We wszystkich źródłach stan zdrowia „wła-

snych” jeńców oceniany jest od wiosny 1942 r. jako dobry lub przynajmniej 

zadowalający. 

Opieka medyczna i wyżywienie

Często opisywano masową śmierć żołnierzy radzieckich w niewoli nie-

mieckiej. Informacje o dużej śmiertelności zaczęły napływać jesienią 1941 r. 

z obszaru działań wojennych, a więc ze Związku Radzieckiego, mniej więcej 

miesiąc później dotarły z Generalnego Gubernatorstwa, a następnie z obozów 

na terenie Rzeszy. Liczba ofiar złych warunków zakwaterowania i przede 

wszystkim niedożywienia przekroczyła do wiosny 1942 r. prawdopodobnie 

2 mln. W Stalagu 309 Salla zachowały się raporty lekarza obozowego za 

okres od października do grudnia 1941 r. obrazujące rzeczywistą sytuację. 

W raportach osobno potraktowani są jeńcy, badani w izbie chorych podczas 

codziennych godzin przyjęć i jeńcy w niej przebywający. Przez pierwsze 20 dni 

października 1941 r. do izby chorych zgłosiło się 267 osób, z których 16 tam 

zatrzymano, czterech jeńców zmarło, 247 uznano za zdolnych do pracy. Spo-

śród nich jednakże tylko 58 zakwalifikowano jako w pełni zdolnych do pra-

cy, a pozostałych 189 uznano za częściowo zdolnych lub zdolnych do prac 

wewnątrz obozu. Przyczyną niezdolności do pracy były odniesione rany (ok. 

40%), biegunka (30%) i ogólne wycieńczenie (30%). Oczywiste było „silne nie-

dożywienie. Zjawisko to stwierdzano stale w przypadku zgonów, a w mniej-

szym lub większym stopniu zaawansowania u wszystkich nowo przybyłych”.
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Opinia lekarza obozowego na temat traktowania ciężko rannych była 
druzgocąca: 

„Kwatery […] są szczególnie nieodpowiednie, jeżeli chodzi o układanie ciężko 
rannych i (jeńców) po zabiegach operacyjnych. […] Wyżywienie rannych jest nie-
odpowiednie bardziej pod względem jakościowym niż ilościowym. Gojenie się ran 
jest we wszystkich przypadkach nadzwyczaj spowolnione, w wielu przypadkach 
nie następuje w ogóle, w szczególności po większych zabiegach operacyjnych. 
Wspomagający nas stale chirurg, lekarz naczelny lazaretu polowego, dr Schnei-
der stwierdził, że w istniejących warunkach żywieniowych każdy zabieg opera-
cyjny należy uznać za bezcelowy”.

W następnych tygodniach doszło do dalszego pogorszenia się warunków. 
Kwatery jeńców były niewystarczająco ogrzewane, a wyżywienie „absolutnie 
niewystarczające“, co prowadziło „nieuchronnie do całkowitego wycieńcze-
nia” (raport z 31 października). „Należy się spodziewać wzrostu śmiertel-
ności, nawet w przypadku utrzymania obecnych warunków życia jeńców” 
– stwierdzano w raporcie z 15 listopada 1941 r.; sytuację w lazarecie należy 
„uznać za beznadziejną”. Podobnie było też w grudniu, kiedy to dwie trzecie 
pacjentów lazaretu miało obrzęki spowodowane głodem. Nie stwierdzano 
prawie w ogóle oznak powrotu do zdrowia „poza (jeńcami), których na próbę 
lepiej odżywiano z własnych zapasów”. Podawana herbata „działała co naj-
wyżej jak ciepła woda”. W okresie objętym sprawozdaniem zmarło 32 jeńców, 
21 w Stalagu 309 Salla, 7 w lazarecie oraz 4 w trzech obozach filialnych 
(16 grudnia)30. 

W późniejszym czasie nastąpiła poprawa warunków. W sprawozdaniu 
na temat sytuacji zaopatrzeniowej z 1 września 1942 r. nadkwatermistrz 
uznał, że jeńcy przebywający już od dłuższego czasu w Finlandii, są w ogól-
nie dobrym stanie fizycznym. Jedynie 221 z przetrzymywanych w tym czasie 
w niewoli 9587 żołnierzy radzieckich było chorych lub też niezdolnych do 
pracy (2,3%), co stanowiło, jak się wyraził „korzystny wynik”. W porównaniu 
z nimi jeńcy przywiezieni z głębi Rzeszy lub ze wschodu, byli „nadzwyczaj 
słabi i na razie niezdolni do cięższej pracy. Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że potrzeba miesięcy, zanim uda się tych jeńców doprowadzić do 
zadowalającego stanu”31. 

Sytuacja bytowa przetrzymywanych w niewoli kształtowała się jednakże 
różnie w zależności od obozu, co nie pozwala na uogólniające wypowiedzi 
na temat ich stanu zdrowia. Warunki panujące w danym obozie zależały 
w pierwszym rzędzie od komendanta, a w szczególności od zdolności impro-

30 Sprawozdania w BA-MA, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20–20/205 i 206.
31 Ibidem, sygn. RH 20−20/216/45f.
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wizacyjnych w zakresie zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia. Pomimo 

wszystko w niektórych obozach straty wśród jeńców były bardzo wysokie, 

co nie dziwi, gdyż po pięciu miesiącach zimy byli oni krańcowo wyczerpani 

fizycznie, zwłaszcza, że żywność, jaką otrzymywali, prawie nie zawierała 

witamin. Liczba 3496 przypadków niezdolności do pracy spośród 15 191, 

wziętych do niewoli przez armię lapońską na obszarze podległym AOK 20 

(tj. ok. 23%) i odnotowanych w lutym 1943 r., a więc miesiąc wcześniej, jest 

nadzwyczaj wymowna. Liczba zmarłych wyniosła „jedynie” 134 osoby32, co 

stanowi jednak najwyższą znaną liczbę zgonów, w jednym miesiącu. W lu-

tym 1942 r. zmarło 28 spośród nich, a w lutym 1944 r. 35 jeńców. Powodem 

tak nagłego zwiększenia się liczby zgonów były prawdopodobnie transporty, 

które przybywały do Finlandii z Rzeszy w grudniu, styczniu i lutym. W po-

równaniu z żołnierzami, wziętymi do niewoli na froncie fińskim, jeńcy ci byli 

w niewyobrażalnie złej kondycji fizycznej. 

W tym okresie nie stwierdzano u jeńców prawie w ogóle problemów czy-

sto medycznych. W każdym obwodzie jenieckim istniały tzw. rozszerzone 

izby chorych, których zadaniem było zapewnienie opieki medycznej i do 

których kierowano ciężkie przypadki. Poza tym stan zdrowia jeńców, wyłą-

czając tych przybyłych z terenów Rzeszy określano od wiosny 1943 r. jako 

zadowalający bądź dobry.

Rozkaz o komisarzach i selekcje

W oczach niemieckich dowódców czerwonoarmista nie był „kolegą żołnie-

rzem”. Czerwonoarmista, a tym bardziej „komisarz”, stanowił bezpośrednie 

zagrożenie dla narodu niemieckiego i światopoglądu narodowosocjalistyczne-

go. W celu możliwie szybkiej eliminacji komisarzy, w tzw. rozkazie o komi-

sarzach z 6 czerwca 1941 r. zarządzono: „Z tego względu należy zasadniczo 

natychmiast eliminować ich przy użyciu broni, jeżeli zostaną pochwyceni 

w czasie walki bądź oporu”33. 

Kiedy jednak po rozpoczęciu wojny okazało się, że wielu komisarzom, 

po usunięciu dystynkcji wojskowych udało się przedostać w szeregi jeńców 

i pozostać nierozpoznanym, a niektórzy znajdowali się już nawet w trans-

portach kierowanych w głąb Niemiec, OKW i Główny Urząd Bezpieczeństwa 

Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt) ustaliły 16 lipca 1941 r., że wyszuki-

32 Ibidem, sygn. RH 20−20/228/160; w odniesieniu do niezdolnych do pracy procent zgo-

nów wyniósł tym samym 3,8%. Spośród przybyłych w styczniu 1943 r. 793 jeńców w pełni 

zdolnych do pracy było przykładowo tylko 591, a 161 kolejnych było zdolnych do pracy tylko 

częściowo. Ibidem, sygn. RH 20−20/232/228.
33 Ifz-Archiv, Nürnberger Dokumente (Dokumenty Norymberskie), sygn. NOKW 1076.
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waniem komisarzy zajmą się specjalne jednostki Policji Bezpieczeństwa 

i Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS (SD). Grupa osób określanych 
jako „przedstawiciele światopoglądu bolszewickiego” została przy okazji 

znacznie rozszerzona. Również inteligenci, Żydzi, redaktorzy – podaję tutaj 
kilka przykładów – zostali zaliczeni do grupy, którą należało zlikwidować. 
„Wyselekcjonowanych” należało albo likwidować po przewiezieniu do najbliż-
szego obozu koncentracyjnego, albo – poza terenem Rzeszy – rozstrzeliwać 
w pobliżu obozów jenieckich34. 

Również w Skandynawii stosowano te procedury. Dowództwo Korpusu 
Górskiego „Norwegia” nakazywało już 27 czerwca 1941 r. dowódcom dywizji: 
„Należy składać dzienne raporty na temat rozstrzeliwanych komisarzy poli-
tycznych. W raportach powinno się podać rodzaj komisarzy (cywilnych i woj-

skowych) oraz ich liczbę”35. Niewielka skądinąd liczba przypadków wzięcia 

do niewoli komisarzy przez oddziały niemieckie jest względnie dobrze udoku-

mentowana. Konstantin Kirilowitsch Nowikow, ur. w 1905 r. w Tule został 

5 sierpnia 1941 r. wzięty do niewoli przez 3. Dywizję Górską. Tego samego 

dnia przesłuchał go dywizyjny oficer Abwehry, a następnego dnia po raz ko-

lejny odpowiadał na pytania w dowództwie Korpusu Górskiego „Norwegen”. 

Choć przedmiotem obydwu przesłuchań były wyłącznie kwestie wojskowe, 

a nie polityczne, pod koniec drugiego przesłuchania K.K. Nowikow zeznał do 

protokołu, że domyśla się, co go czeka. Jeszcze tego samego dnia wieczorem 

został rozstrzelany zgodnie z „dekretem führera” przez pluton egzekucyjny, 

składający się z trzech żołnierzy ochrony sztabu korpusu pod dowództwem 

podporucznika36. 

W sferze zwalczania przeciwników światopoglądowych Wehrmacht współ-

pracował ściśle ze stroną fińską. Jeżeli podczas przesłuchań okazywało się, 

że dany żołnierz jest „podejrzany”, to mogło dojść do wydania go Finom, ale 

nie do dyspozycji wojska, lecz policji państwowej. Tak więc oficer Abwehry 

Korpusu Górskiego „Norwegen” podjął 26 lipca 1941 r. decyzję o wydaniu 

Aleksandra Sinicina, ur. w 1919 r. w miejscowości Gorki, fińskiej policji pań-

stwowej, gdyż uznał go za „podejrzanego”, „agitatora politycznego, członka 

partii komunistycznej”. Jeniec ten nie mógł więc mieć żadnych kontaktów ze 

współtowarzyszami niewoli. Na podstawie przesłuchania uznano, że jest on 

„przekonanym komunistą i agitatorem”, który już podczas wzięcia do niewoli 

34 Ibidem, sygn. NO 3414 i NO 3415. Tylko w obozach na terenie Rzeszy „wyselekcjono-

wano” i zamordowano w okresie od lata 1941 r. do lata 1942 r. ok. 40 tys. jeńców. 
35 Ibidem, Korps (General Kommandos und Höhere Kommandos). XIX. Gebirgs-Armee-

korps (Korpusy. Dowództwa generalne i wyższe. XIX. Górski Korpus Armijny, dalej: XIX. 

Gebirgs-Armeekorps), sygn. RH 24−19/32/90.
36 Ibidem, sygn. RH 24−19/151, 195 i 211 i nast.



JEŃCY RADZIECCY NA NIEMIECKIM FRONCIE… 51

„zachował się tak bezczelnie – karabin oparty na biodrze − że „najchętniej 
zastrzelono by go na miejscu”37. Źródła nie podają, jaki los spotykał jeńców 
wydanych Finom. 

Selekcje nie są bezpośrednio udokumentowane w źródłach, lecz można 
przypuszczać, że miały miejsce, choćby z odniesień do gestapowców, oma-
wiających zadania z oficerami Abwehry. Również w tej dziedzinie istniała 
bardzo ścisła współpraca z Finami. Na przykład w 1941 r. w ramach 169. 
Dywizji Piechoty działało fińskie komando specjalne, składające się z funk-
cjonariuszy policji państwowej, wykorzystywane do tzw. nocnych przesłu-
chań38. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych niemiecki wymiar spra-
wiedliwości wszczął kilka postępowań dochodzeniowych w sprawie podej-
rzenia o mordowanie na terenie Finlandii bezbronnych jeńców wojennych 
na podstawie rozkazu nr 8. Choć ze względu na czas, jaki upłynął od tych 
wydarzeń, nie udało się ustalić sprawców, to z akt śledztwa wynika jedno-
znacznie, że do lata 1942 r. w stalagach 309 Salla i 322 Elvenes bei Kirkenes 
kilkakrotnie przebywali oficerowie SS lub funkcjonariusze Tajnej Policji 
Polowej oraz oficerowie fińscy. Ich pobyty związane były z przesłuchaniami 
i wywózkami jeńców; kilku świadków pamięta, że chodziło prawdopodobnie 
o „komisarzy” lub „Żydów”. W przypadku Stalagu 309 Salla jeńcy tej katego-
rii byli wkrótce rozstrzeliwani w lejach po bombach, znajdujących się nieda-
leko obozu. Akcję zakończono w lipcu 1942 r. Według oficjalnych statystyk 
ze stalagu w Salla przekazano SD od rozpoczęcia wojny w czerwcu 1941 r. do 
końca tegoż roku 17 osób, a w okresie od lutego do końca kwietnia 1942 r. na 
całym terenie podlegającym dowództwu AOK 20 łącznie 19 osób39. Dane te 
dotyczą jednakże zapewne zarejestrowanych jeńców, a więc takich, których 
obecność lub przeniesienie Wehrmacht musiał udokumentować. Można re-
alistycznie przyjąć, że łączna liczba tych jeńców osiągnęła niski poziom trzy-
cyfrowy, co wynika poniekąd z ogromnego zapotrzebowania na siłę roboczą 
na froncie lapońskim. Uwzględnić należy przy tym jednakże również jeńców 
przekazanych fińskim sojusznikom. 

Kolaboracja, opór i ucieczki

Decydującą rolę w traktowaniu czerwonoarmistów odgrywała „Instruk-
cja pilnowania jeńców radzieckich”, dołączona do obszernego rozkazu OKW 

37 Ibidem, sygn. RH 24−19/281 i nast.
38 Ibidem, Infanterie-Divisionen. 169. Infanterie-Division (Dywizje Piechoty. 169. Dywi-

zja Piechoty, dalej: 169. Infanterie-Division), sygn. RH 26−169/94. 
39 Ibidem, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20−20/206, k. 304 oraz W i I D 33.
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z 8 września 1941 r. Zaraz na jej początku podkreślano: „Bolszewizm jest 

śmiertelnym wrogiem narodowosocjalistycznych Niemiec”. W walce obydwu 

systemów czerwonoarmiści mieli wykorzystywać wszystkie dostępne środki. 

Zewnętrzna nieszkodliwość była raczej podejrzana, więc „bezwzględnie na-

kazuje się najwyższą czujność, największą ostrożność i najdalej posuniętą 

nieufność”. Dla strażników oznaczało to między innymi: 

„1. Bezwzględne reagowanie w przypadku najmniejszych oznak oporu i nie-

posłuszeństwa! Do łamania oporu należy bezwzględnie używać broni. Do ucieka-

jących jeńców powinno się strzelać natychmiast (bez ostrzeżenia) i to z zamiarem 

trafienia”.

[…]

3. Ciągły czujny nadzór w miejscu pracy. W każdej chwili musi istnieć moż-

liwość natychmiastowego użycia broni. 

4. Nieodpowiednia jest również łagodność wobec chętnego do pracy i posłusz-

nego jeńca. Zinterpretuje to jako słabość i wyciągnie sobie własne wnioski”40.

Symptomatyczne jest, że pierwsze przypadki zastrzelenia jeńców odno-

towano dopiero po opublikowaniu instrukcji, która w ogromnym stopniu 

zmniejszyła zahamowania, aby użyć broni. 27 września 1941 r. jeden z pod-

oficerów w Rovaniemi „jak zwykle” przydzielał jeńców do pracy. Pewien je-

niec sprzeciwił się temu przydziałowi i poszedł do innej grupy. W protokole 

podoficer stwierdził: „Wyciągnąłem go z grupy i zażądałem wyjaśnienia. 

Pomimo kilkukrotnego wezwania jeniec nie chciał wykonać rozkazu, więc 

na podstawie wydanych rozkazów dotyczących ostrego traktowania jeńców 

byłem zmuszony do użycia broni”. Dopiero przy drugim strzale jeniec został 

trafiony tak, że niedługo później zmarł. Pod koniec raportu podoficer dodał 

na swoje usprawiedliwienie: „Znając język polski mogłem porozumieć się 

z jeńcem. Jeniec z pewnością zrozumiał mój rozkaz, więc miałem do czynie-

nia z oporem ze strony jeńca”41. Postępowanie podoficera było więc usprawie-

dliwione i nie musiał obawiać się żadnych konsekwencji. W podobny sposób 

usprawiedliwiano i inne zastrzelenia jeńców. Do końca 1941 r. w oficjalnej 

statystyce Stalagu 309 Salla odnotowano w sumie 17 takich przypadków42. 

Ilu jeńców radzieckich zostało zastrzelonych, nie wiadomo; dowództwo armii 

przypominało jednak więcej niż raz o tym, aby tylko w razie konieczności 

korzystać ze środków ostatecznych. Wydaje się, że ze strony jeńców były to 

40 Ifz-Archiv, Nürnberger Dokumente, sygn. 1519-PS.
41 BA-MA, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20−20/204/78 i nast.
42 Ibidem, sygn. RH 20−20/206/304. Przynajmniej dwaj jeńcy zostali zastrzeleni przez 

żołnierzy fińskich. Jeńcy ci zostali wypożyczeni do fińskiego komanda pracy 4 km na zachód 

od Salla.
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często raczej problemy z porozumieniem, powiązane z wycieńczeniem fizycz-
nym niż próby oporu. 

Jeńcy niezadowoleni ze swojej sytuacji, podejmowali przede wszystkim 
próby ucieczki. Z perspektywy niemieckiej ich liczba była jednakże zado-

walająco niska. W sprawozdaniu z działalności wydziału Abwehry przy do-

wództwie 20. Armii Górskiej za drugie półrocze 1943 r. odnotowano łącznie 

260 jeńców, którym udało się uciec od wybuchu wojny w 1941 r. Wszystkich 

pozostałych udało się ująć43. 

W kilku przypadkach uciekający jeńcy napadli i zranili, jeżeli nawet nie 

zabili, pilnujących ich strażników. Komendant Obwodu Jenieckiego uznał to 

za okazję do stanowczego podkreślenia konieczności przestrzegania przepi-

sów dotyczących pilnowania jeńców. W zarządzeniu specjalnym nr 2 z 6 lipca 

1943 r. podawał trzy typowe przykłady z minionych tygodni, kiedy to udało 

się zbiec łącznie 17 czerwonoarmistom, uwidaczniające niebezpieczeństwa, 

jakie stanowiła każda próba ucieczki:

− podczas drogi z miejsca pracy do obozu jeden z jeńców zabił kilofem 

kaprala, bo ten pozwolił, aby dwóch jeńców maszerowało za nim,

− inny żołnierz został zadźgany ostrym narzędziem, prawdopodobnie 

dlatego, że często podczas pilnowania jeńców czytał książkę,

− trzeci żołnierz został uderzony łomem i śmiertelnie zraniony, gdyż nie 

miał „jeńców ciągle w zasięgu wzroku”. 

W konsekwencji strażników nieustannie pouczano o ich obowiązkach. 

„Należy im ciągle powtarzać, że już sam instynkt samozachowawczy powi-

nien zmuszać ich do stałej czujności i wytężonej uwagi”44. Nie dziwi więc 

fakt, że od lata 1942 r. jako powód zastrzelenia jeńca, coraz częściej zaczęto 

podawać próbę ucieczki45.

Od samego początku wojny odnotowywano dużą liczbę dezerterów, któ-

rym w ulotkach, zrzucanych za linią frontu obiecywano lepsze warunki. 

Już 9 września 1941 r. dowództwo XXXVI Górskiego Korpusu Armijnego 

żądało spełniania tych obietnic, gdyż nie było to tylko celowe politycznie, 

lecz również „odciążało strażników”. Trzeba ich było lepiej zakwaterowywać 

i żywić, wykorzystywać nie tylko do prac w kuchni i jako policjantów obo-

43 Ibidem, sygn. RH 20−20/171/29 i nast.
44 Ibidem, sygn. RH 20−20/234/171.
45 National Archives of Finland, Military Archives (Narodowe Archiwum Finlandii, Ar-

chiwum Wojskowe), sygn. T 5857/12, Verbindungsstab Roi, Letters 1942−1944, POW issues 

(sztab łącznikowy Roi, listy 1942–1944, sprawy jenieckie), zawierające kilka przykładów. Po 

nieudanych próbach ucieczki jeńców kierowano przeważnie do obozów karnych, położonych 

przy północnym odcinku szlaku morskiego, prowadzącym z Rovaniemi do Parkkina. Warunki 

życia i pracy w tych obozach były tak ciężkie, że duża część jeńców zmarła z powodu „ogólnego 

wycieńczenia fizycznego”. 
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zowych, ale również jako tajnych współpracowników, a więc w rozgrywce 

przeciwko „prawdziwym” jeńcom i elementom „skażonym komunizmem”46. 

Oficer Abwehry Stalagu 309 Salla uważał jednakże już nieco później, że 

takie postępowanie powinno rodzić obawy, gdyż stwierdzano, „że nawet 

dezerterzy, którzy zaraz po dostaniu się do niewoli wydawali się być chętni 

do współpracy i w raportach dywizyjnych stanowisk bojowych określani byli 

jako szczególnie dobrzy i pewni, byli w późniejszym okresie uznawani za ele-

menty podejrzane”. Dochodziło nawet do prób ucieczki47. Sposób traktowania 

dezerterów wyznaczały więc w następnym okresie opisane powyżej obydwa 

ekstremalne podejścia, zwłaszcza że według informacji Abwehry wśród de-

zerterów znajdowali się również żołnierze, którzy oddawali się w ręce Niem-

ców, realizując wyznaczone im zadania dokonywania aktów sabotażu. 

Od połowy 1943 r. Wehrmacht pozyskiwał w obozach jeńców „chętnych 

do pomocy” (tzw. Hiwis), którzy po okresie przygotowawczym składali przy-

sięgę führerowi i byli wykorzystywani na przykład jako kierowcy lub też za-

stępowali żołnierzy niemieckich jako strażnicy, co umożliwiało przydzielenie 

tych drugich do innych zadań. Liczba tego typu jeńców zwiększała się stale: 

1 kwietnia 1943 r. było ich 183, 1 stycznia 1944 r. już 1705, a 1 września 

tego roku 3512 oraz kolejnych 290 jeńców w tzw. okresie przygotowawczym. 

Liczba jeńców podejmujących w tym późnym okresie wojny współpracę prze-

mawia za tym, że ogromna większość tzw. Hiwisów decydowała się na ten 

krok z przekonania. Jednak również w tej grupie odnotowywano ucieczki, 

niejednokrotnie wspólnie z pilnowanymi jeńcami. 

Laponia – przypadek specjalny

Prawdopodobnie około 10% łącznej liczby 31 tys. jeńców radzieckich, 

znajdujących się w latach 1941−1945 na obszarze podległym dowództwu 

AOK 20 straciło życie. Liczba ta jest z pewnością zastraszająco wysoka, choć 

z drugiej strony wydaje się niska w porównaniu z odsetkiem jeńców zmar-

łych w obozach fińskich (25%) czy też ze śmiertelnością jeńców na całym 

zajętym przez Niemcy terytorium, gdzie w tym samym okresie życie stracił 

prawie co drugi żołnierz radziecki48. Na przedstawiony problem można jed-

nakże spojrzeć również i z innej perspektywy. Jeżeli w Laponii życie stracił 

co dziesiąty czerwonoarmista, to określenia „dobry” czy „zadowalający” uży-

wane w sprawozdaniach na temat stanu zdrowia jeńców zyskują całkiem 

inny wydźwięk. 

46 BA-MA, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20−20/204/4–6.
47 Ibidem, k. 198.
48 Wyjątkiem była Norwegia, gdzie śmiertelność wynosiła również ok. 10%.
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Ironią historii można zapewne nazwać fakt, iż niska śmiertelność wy-
nikała w pierwszym rzędzie z ekstremalnych warunków geograficznych, 
panujących na dalekiej północy Europy. Jeżeli jakakolwiek armia chciała 
w takich warunkach przetrwać, to musiała wykorzystać to, co miała do 
dyspozycji i przystosować się do okoliczności. Żołnierze niemieccy zauważyli 
bardzo szybko, że przetrwanie bez jeńców było niemożliwe, gdyż to właśnie 
ich praca umożliwiała dostarczenie zaopatrzenia. Jeńcy zaś zapewniali sobie 
w ten sposób szansę na przeżycie. Obydwie strony wiedziały, że są od siebie 
nawzajem zależne, co prowadziło do stosunkowo powściągliwego wykorzy-
stania niewielkich zasobów jenieckiej siły roboczej. 

W lecie 1942 r. warunki życia poprawiły się. Większość komand pracy 
posiadała względnie stałe zakwaterowanie, co sprawiało, że jeńcy mogli 
w przypadku przeniesienia zakładać, że w nowym miejscu znajdą również 
podobne, znośne warunki. Podczas gdy każdy nowy transport, przybywający 
z terenu Rzeszy uzmysławiał wszystkim, jak musiała wyglądać sytuacja 
jeńców w Niemczech i na terenach okupowanych, to zaopatrzenie w żyw-
ność było w Laponii na pewno wystarczające, a czasami nawet więcej niż 
dostateczne49, choć śmiertelność na poziomie ok. 10% podaje to stwierdzenie 
w pewną wątpliwość. 

Niesprzyjające warunki geograficzne były zapewne jedną z przyczyn nie-
wielkiej liczby podejmowanych prób ucieczki. Niezależnie od kary, jaka 
mogła spotkać jeńców, szanse na zakończoną sukcesem ucieczkę po bezdro-
żach Laponii były małe. A jeżeli nawet komuś udało się rzeczywiście dotrzeć 
na stronę radziecką, to wiadomo było, co go tam czekało, m.in. oskarżenie 
o zdradę, szpiegostwo. Jak niewielu żołnierzy radzieckich myślało o ucieczce 
pokazują raporty niemieckiej Abwehry, która zagrożeń dla tego stabilne-
go stanu rzeczy upatrywała w pierwszym rzędzie w agentach przenikają-
cych z zewnątrz w szeregi jeńców. Pogłoski o zakrojonych na szeroką skalę 
akcjach czy nawet przygotowaniach do wzniecenia w obozach powstania, 
okazywały się w wielu przypadkach bezpodstawne50. Zamiast o ucieczce, 
wielu jeńców myślało raczej o dalszej poprawie swojej pozycji w obozie. Bądź 
co bądź, ok. 4 tys. osób, a więc prawie 14% wszystkich czerwonoarmistów 
zmieniło do 1944 r. swój status, stając się ze zwykłego jeńca tzw. jeńcem 
„chętnym do pomocy”, zaprzysiężonym na wierność führerowi51.

W początkowym okresie również wojna w Laponii nosiła znamiona woj-
ny ideologicznej. Rozstrzeliwanie jeńców nie należało, zwłaszcza w 1941 r. 
do rzadkości, ponieważ personel obozowy i strażnicy traktowali ich w myśl 

49 BA-MA, Gebirgs-Armeekorps, sygn. RH 24−36/214/22.
50 Ibidem, 20. Gebirgs-Armee, sygn. RH 20−20/171.
51 Ibidem, sygn. RH 20−20/256/30.
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rozkazów niemieckiego dowództwa wojskowego, jednoznacznie sprzecznych 
z konwencją genewską z 1929 r. Zgony jesienią i zimą 1941/42 r. były jed-
nakże już tylko w niewielkim stopniu wynikiem uwarunkowanej ideologicz-

nie obojętności, a spowodowane przede wszystkim nieprzygotowaniem armii, 

którego na szeroką skalę doświadczali również żołnierze niemieccy52. 

W kolejnym okresie ideologia odgrywała coraz bardziej podrzędną rolę. 

W odróżnieniu od Norwegii, w Laponii nie istniała ponadto administracja 

cywilna, mogąca w jakikolwiek sposób ingerować w sprawy jeńców. Wraz 

z utworzeniem późnym latem 1942 r. stanowiska Komendanta Obwodu Je-

nieckiego, załatwianie wszystkich spraw dotyczących jeńców skupiało się 

w rękach jednej osoby, co powodowało, że podejmowane decyzje motywowane 

były w decydującym stopniu względami wojskowymi. Sprawny styl prowa-

dzenia spraw przez komendanta pokazuje, że niemieckie przepisy w sprawie 

jeńców wojennych spełniały swoje zadanie, jeżeli były konsekwentnie prze-

strzegane. W przeciwnym wypadku bardzo szybko mogło dojść do sytuacji, 

w wyniku której 30%, a nawet więcej jeńców nie mogło być wykorzystanych 

do pracy. 

Wydaje się, że niemiecki system jeniecki w Laponii dobrze funkcjonował. 

Należy zadać jednak pytanie, dlaczego w przeciągu ponad trzech lat zmarło 

tam ok. 3 tys. żołnierzy radzieckich. 

Przekład z języka niemieckiego: Antoni Niemczura

THE SOVIET POWS IN THE GERMAN FRONTLINE  
IN LAPLAND 1941–1944

(Summary)

The war in Lapland was perceived from the German perspective merely as a side 

theatre of military actions. For this reason there functioned only two POW camps in 

that territory, i.e. stalags 309 Salla and 322 Elvenes bei Kirkenes (from July 1941 

to the Autumn of 1944). It is the camps that dealt with administrative matters, be-

ing themselves controlled by the Commander of the Prisoner-of-War District from 

September 1942. In the years 1941–1944, there were a total of 31 thousand soldiers 

of the Red Army who were detained in those camps.

The hard climactic and topographic conditions resulted in that the demand for 

POWs in Finland grew rapidly. The first transports from the heartland of the Third 

Reich did not come until the Summer of 1942. The severe lack of labour force forced 

the Wehrmacht to be careful dealing with the resources of POW workforce: in many 

cases aspects of the Weltanschaaung gave way to the pragmatic approach – without 

52 Ibidem, sygn. RH 20−20/206/14.
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the work done by the Soviet POWs, such as construction of roads or railways, or 
removing snow, the German Army would not have been able to survive four years 
in Lapland. As a result, the treatment of POWs in that area was a lot better than 
in any other sections of the Eastern frontline, which is confirmed, among others, by 

the relatively low mortality rate among the POWs, amounting to about 10% (in the 

Eastern frontline this amounted to around 50%, while in the Finnish captivity 

– to about 25%). However, this did not mean resignation from the ideological war 

against the Soviet Union, which manifested itself, among others, in carrying out the 

order concerning political commissaries.

The attitude of the Red Army soldiers towards the situation in which they 

found themselves varied greatly. A considerable part of them, about 14%, joined the 

Wehrmacht, becoming the so-called POWs ‘willing to help’. Only a few attempted 

to escape. The majority simply endeavoured to survive, adapting to the existing 

conditions.

SOWJETISCHE GEFANGENE  
AN DER DEUTSCHEN LAPPLANDFRONT 1941–1944

(Zusammenfassung)

Aus deutscher Sicht handelte es sich beim Krieg in Lappland nur um einen 

Nebenkriegs-schauplatz. Deswegen gab es in Finnland auch nur zwei Kriegsgefan-

genenlager, die Stamm-lager (Stalags) 309 und 322 mit den Standorte in Salla bzw. 

in Elvenes, nahe Kirkenes (Juli 1941 bis Herbst 1944).

Wegen der topographischen und klimatischen Schwierigkeiten wuchs der Bedarf 

an Kriegsge-fangenen schnell. Zusätzliche Gefangene wurden aus Deutschland an-

gefordert, doch erst im Sommer 1942 trafen die ersten Transporte ein. Insgesamt 

befanden sich von 1941 bis 1944 etwa 31000 Soldaten der Roten Armee in Finnland 

in deutscher Hand.

Verwaltet wurden sie von den Stammlagern, die ab September 1942 einem 

Kriegsgefangenen-Bezirkskommandanten unterstanden, unter dessen Führung 

es gelang, den Einsatz der ge-fangenen Rotarmisten zu optimieren. Gleichwohl 

bestand immer ein gravierender Mangel an Arbeitskräften, was die Wehrmacht 

dazu zwang, vorsichtig mit der Ressource Kriegsge-fangene umzugehen: weltan-

schauliche Aspekte traten zumeist hinter pragmatischen zurück. Ohne die Arbeit 

der sowjetischen Soldaten, beispielsweise im Straßen- und Eisenbahnbau oder im 

Winterdienst, hätte die deutsche Lapplandarmee keine vier Jahre durchhalten 

können.

Dementsprechend war die Behandlung der Kriegsgefangenen deutlich besser 

als an allen an-deren Abschnitten der deutschen Ostfront, wie sich nicht zuletzt an 

der relativ niedrigen To-desrate von etwa 10% (Ostfront etwa 50%, in finnischer Ge-

fangenschaft etwa 25%). Die Ver-storbenen entstammten zumeist den Transporten, 

die aus dem Reich kamen und deren Ange-hörige eine erheblich schlechtere Kons-

titution besaßen als die Gefangenen von der eigenen Front. Gleichwohl fand auch 
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in Lappland der Weltanschauungskrieg gegen die Sowjetunion statt. Der Kommiss-
arbefehl wurde ausgeführt, Angehörige von als ideologisch gefährlich an-gesehenen 
Gruppen wurden ausgesondert und ermordet. 

Die Rotarmisten selbst gingen sehr unterschiedlich mit der Situation um. Ein 
beträchtlicher Teil, etwa 14%, trat als Hilfswillige in die Dienste der Wehrmacht. 

Relativ wenige suchten ihr Heil in der Flucht. Die meisten versuchten ganz einfach 

zu überleben, indem sie sich mit den Verhältnissen arrangierten.
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Jeńcy włoscy na Dolnym Śląsku  
w czasie II wojny światowej

Los jeńców włoskich w czasie II wojny światowej znalazł się w kręgu 

zainteresowań polskich historyków w latach sześćdziesiątych XX w. Pierw-

szą pracą, wydaną w 1962 r., a poświęconą tej problematyce, była książka 

popularnonaukowa Jacka Wilczura Armia nie wróci do Italii. Autor tej pracy 
kontynuował swoje badania, co zaowocowało drugą publikacją pt. Niewola 

i eksterminacja jeńców wojennych – Włochów w niemieckich obozach jeniec-

kich (wyd. w 1969 r.). Przez kolejne lata problem jeńców włoskich omawiany 

był wielokrotnie w związku z podejmowaniem tematyki jenieckiej, czego 

przykładem są prace Alfreda Koniecznego i Stanisława Senfta. W dorobku 

naukowym tego ostatniego znajdują się również artykuły poświęcone jeńcom 

włoskim, publikowane w roku 1980 i 2003 na łamach „Łambinowickiego 

Rocznika Muzealnego”. Skromna baza źródłowa wyznaczała zakres prowa-

dzonych badań. Niewątpliwie nowe perspektywy dla badaczy pojawiły się po 

roku 1989 r. Dostęp do literatury wydawanej na Zachodzie oraz możliwość 

nawiązywania kontaktów ułatwiają prowadzenie badań, a nawet pozyski-

wanie nowych źródeł. Jednym z takich nabytków są kopie ksiąg włoskiego 

rewiru stalagu w Görlitz (Zgorzelec)1. Księgi obejmują okres od 22 paź-

dziernika 1943 r. do 5 lutego 1945 r. i dotąd nie były przedmiotem badań. 

To niezwykle cenne źródło jak i inne pojedyncze dokumenty, znajdujące się 

w różnych zbiorach oraz publikowane wspomnienia byłych jeńców, pozwoliły 

na opracowanie niniejszego artykułu. 

8 września 1943 r. Włochy ogłosiły kapitulację. Jednym z jej warunków 

było przystąpienie do walki u boku aliantów z okupantem niemieckim na 

1 Kopie ksiąg włoskiego rewiru stalagu w Görlitz trafiły do archiwum Muzeum Gross-Ro-

sen w styczniu 2003 r. W imieniu rodziny Cavazzini z Parmy przekazał je Antonio Zanfrogni-

ni, który w archiwum muzeum Gross-Rosen przeprowadzał kwerendę. On sam nie wiedział, 

z jakiego obozu te księgi pochodzą. Dopiero analiza dokumentów pozwoliła na ustalenie 

miejsca, w którym powstały. 
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terytorium włoskim. Miesiąc później, 13 października 1943 r., znajdują-
cy się na terytorium wyzwolonym przez aliantów rząd włoski marszałka 
Pietro Badoglio wypowiedział Niemcom wojnę. Tymczasem 15 września 
1943 r. w kwaterze Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (Oberkommando 

der Wehrmacht – OKW) zostały podpisane „Podstawowe wytyczne w sprawie 
traktowania żołnierzy włoskich sił zbrojnych i milicji”. Zgodnie z dokumen-
tem wojskowi, którzy „odmówili współpracy z Niemcami w jakiejkolwiek 

formie”, zostali uznani za jeńców wojennych i przekazani do dyspozycji Szefa 

do spraw Jeńców Wojennych. Natomiast oficerów włoskich, którzy stawiali 

czynny lub bierny opór i nawiązali kontakty z wrogiem należało rozstrzelać 

w trybie doraźnym, a podoficerowie i żołnierze mieli zostać przewiezieni na 

Wschód i skierowani do pracy. Od 8 września do końca października 1943 r. 
Niemcy rozbroili i internowali 725 tys. ludzi. Tak więc od jesieni 1943 r. 
jeńcy włoscy pracowali prawie we wszystkich dziedzinach niemieckiej gospo-
darki, przy czym w wielu wypadkach pozbawiono ich statusu jeńca i zatrud-
niano jako osoby cywilne2. 

Jak zauważył A. Konieczny: 

„Specyfika gospodarcza prowincji dolnośląskiej, jej wybitnie rolniczy cha-
rakter, powodowała w warunkach przestawienia gospodarki niemieckiej na tory 
wojenne znaczne zakłócenia w ogólnym bilansie własnej siły roboczej. Wskutek 
szczególnie licznych powołań do szeregów Wehrmachtu pogłębiły się zwłasz-
cza niedobory rąk do pracy w rolnictwie, stąd też już w pierwszych miesiącach 
II wojny światowej skierowano tu stosunkowo liczne transporty polskich jeńców 
wojennych oraz polskich robotników przymusowych”3. 

Jedną z konsekwencji załamania się koncepcji wojny błyskawicznej 
było przestawienie gospodarki na cele wojenne, a przede wszystkim roz-
wój przemysłu – zwłaszcza zbrojeniowego, co wiązało się z ogromnym 
zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą. Niewątpliwie brak rąk do pracy 
odczuwalny był szczególnie na Dolnym Śląsku co najmniej od września 
1942 r., kiedy to do przysłowiowego „schronu przeciwlotniczego III Rze-
szy”4 zaczęto przenosić ważne dla przemysłu zbrojeniowego zakłady pro-
dukcyjne. W tej sytuacji czymś naturalnym wydaje się kierowanie do pracy 

2 J.W. Wilczur, Niewola i eksterminacja jeńców wojennych – Włochów w niemieckich 
obozach jenieckich wrzesień 1943 – maj 1945, Warszawa 1969, s. 26–32.

3 A.  Konieczny, Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników przymusowych i jeń-

ców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny światowej, „Studia Śląskie”, 
t. XIII, Katowice 1968, s. 236–237.

4 Pojęcia tego użył m.in. A. Konieczny. Patrz: idem, Śląsk a wojna powietrzna lat 1940–
1944, Wrocław 1998.
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w tym regionie kolejnych grup – przedstawicieli podbitej ludności, w tym 
jeńców wojennych.

Początkowo jeńcy włoscy trafili do Stalagów VIII A Görlitz i VIII C Sagan 
(Żagań) oraz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Potem przenoszono ich 
do licznych podobozów i komand organizowanych na terenie całego Dolnego 
Śląska.

Prawdopodobnie pierwszych włoskich jeńców wojennych przywieziono 
do Stalagu VIII A Görlitz 22 października 1943 r. lub w dniach poprzedza-
jących tę datę, ponieważ w zachowanych księgach rewiru włoskiego wła-
śnie w tym dniu zarejestrowano tam 96 „pacjentów”. U dziewięciu z nich 
rozpoznano syfilis, u ośmiu grypę i również u ośmiu malarię. Być może była 
to pierwsza od wielu tygodni możliwość otrzymania pomocy medycznej. 
W następnych dniach widoczna była już wyraźna tendencja spadkowa, 
i tak 24 października – przyjęto 10 jeńców, 28 – 5, 29 – 9, 30 – 7. Stan wielu 
musiał być ciężki, skoro przebywali w rewirze kilka miesięcy, np. S. Sa-
lazzetti trafił tam 12 czerwca 1944 r., a 23 października odnotowano jego 
zgon, Angelo Zanion w rewirze znalazł się 20 czerwca 1944 r., a zmarł tam 
11 listopada5. 

Były włoski żołnierz wspomina, że wraz z kolegami został przewieziony 
z obozu jenieckiego w Białej Podlaskiej do Stalagu VIII A Görlitz 24 paź-
dziernika 1943 r., gdzie przebywali jedynie kilka dni6. Zostali ogoleni, 
zarejestrowani (otrzymali numery obozowe) i sfotografowani. Na plecach 
kurtki i nogawce spodni wypisywano farbą skrót IMI (Italienischer Mi-

litärinternierter – internowany włoski wojskowy). Na pytanie o zawód 
wykonywany w cywilu w większości odpowiadali, że są rolnikami, bowiem 
mieli nadzieję na wysłanie do pracy w gospodarstwie, w czym upatrywali 
szansę na odpowiednią ilość jedzenia. 31 października ponad 300 męż-
czyzn zostało przeniesionych do komanda pracy w Landeshut (Kamienna 
Góra)7.

Kolejnych jeńców włoskich w liczbie 6135 przywieziono do Stalagu VIII A 
Görlitz w grudniu 1943 r. Ulokowano ich obok jeńców radzieckich. Praw-
dopodobnie w trzecim transporcie 1 stycznia 1944 r. przybyło 1168 jeńców. 
W następnych miesiącach odnotowano kolejne transporty. 1 czerwca 1944 r. 
w obozie przebywało 9415 jeńców włoskich. Kierowano ich do prac w róż-
nych gałęziach gospodarki. Śmiertelność wśród włoskich jeńców była bar-
dzo wysoka. W wyniku ekshumacji przeprowadzonych w latach 1957–1959 

5 AMGR, sygn. 167/V. Księgi rewirowe…
6 L.  Calossi , Byłem jeńcem wojennym w Landeshut–Kamiennej Górze, Wałbrzych 2005, 

s. 21.
7 Ibidem, s. 21–22.
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odkryto 535 zwłok, przy czym 471 rozpoznano z nazwiska8. Tylko w rewi-

rze pomiędzy lutym 1944 r. a końcem stycznia 1945 r. zmarło 265 jeńców9. 

Warto wspomnieć, że od 1942 r. zasięg terytorialny Stalagu VIII A Görlitz 

na Dolnym Śląsku obejmował powiaty: Bunzlau (Bolesławiec), Glatz (Kłodz-
ko), Görlitz (Zgorzelec), Frankenstein (Ząbkowice Śląskie), Habelschwerdt 
(Bystrzyca Kłodzka), Goldberg (Złotoryja), Hirschberg (Jelenia Góra), Jauer 
(Jawor), Landeshut (Kamienna Góra), Lauban (Lubań), Löwenberg (Lwówek 
Śląski), Neumarkt (Środa Śląska), Reichenbach (Dzierżoniów), Strehlen 
(Strzelin), Schweidnitz (Świdnica) i Waldenburg (Wałbrzych)10. 

Wspomniana już wyżej księga rewirowa jest niezwykle cennym doku-
mentem, bowiem oprócz podstawowych informacji jak imię, nazwisko, data 
urodzenia, ewentualnie data zgonu zawiera np. numery lub nazwy komand, 
z których przyjechali jeńcy. Pierwsze informacje, skąd przywieziono jeńca, 
pojawiły się dopiero 28 grudnia 1943 r. Oczywiście, wiele zapisów jest nie-
czytelnych bądź też niezrozumiałych. Pomiędzy 22 października 1943 r. 
a 5 lutego 1945 r. przez rewir przeszło 5545 jeńców włoskich. Niewyklu-
czone, że jeden pacjent mógł trafić tam kilka razy. 26 i 27 stycznia 1944 r. 
przyjęto 47 Włochów przywiezionych ze Stalagu VIII C Sagan. W kolejnych 
miesiącach rejestrowano również jeńców przybyłych z tego obozu, a 11 maja 
1944 r. przyjęto ich aż 60. W rewirze znalazły się też duże grupy włoskich 
jeńców przywiezione np. 21 sierpnia 1944 r. ze Stalagu VIII B Teschen (Cie-
szyn – lazaret – 26 mężczyzn), 6 września 1944 r. ze Stalagu 344 Lamsdorf 
(Łambinowice – lazaret – 40) i 14 listopada z Tost (Toszek – lazaret – 31). 
W tych zapisach pojawia się również szereg nazw miejscowości położonych 
na terenie Dolnego Śląska. I tak np. 27 kwietnia 1944 r. przywieziono Wło-
cha z Waldenburga. Kolejnych jeńców przetransportowano stamtąd jeszcze 
w sierpniu (27), we wrześniu (8) i październiku (3). Między 15 maja a 6 grud-
nia 1944 r. z Bunzlau zostało przywiezionych 17 chorych jeńców. Ponadto 
wśród wymienianych miejscowości jest: Bolkenhain (Bolków)11, Breslau 
(Wrocław), Freiburg (Świebodzice), Friedland (Mieroszów), Glatz (Kłodzko), 
Jauer (Jawor), Landeshut (Kamienna Góra), Liegnitz (Legnica), Neurode 
(Nowa Ruda), Rothenbach (Gorce), Sackisch (Zakrze k. Kudowy Zdroju), 
Wartha (Bardo), Wüstegiersdorf (Głuszyca)12. Niestety, o zdecydowanej 
większości komand znajdujących się w wymienionych miejscowościach nic 

 8 R.  Zgłobicki, Obozy i cmentarze wojenne w Zgorzelcu, Jelenia Góra 1995, s. 93.
 9 AMGR, sygn. 167/V. Księgi rewirowe…
10 Ibidem, s. 9.
11 Prawdopodobnie jest to Bolkenhain, bowiem ta nazwa pisana była w różny sposób, 

m.in. Bulkenai, Boulkenai. Można przypuszczać, że osoba dokonująca wpisów to Włoch.
12 AMGR, sygn. 167/V. Księgi rewirowe…
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nie wiadomo13, a i o pozostałych nasza wiedza też jest skąpa. Zwłaszcza że 

wiele z nich oznakowanych było jedynie numerami, np. 1 stycznia 1944 r. do 

rewiru trafił Włoch z komanda 15502, 3 stycznia – jeden z komanda 18503 

i czterech z komanda 15504; 4 stycznia – dwóch z komanda 18501, dwóch 

z komanda 15802, czterech z komanda 15004, pięciu z komanda 16001, je-

den z komanda 17403, jeden z 17406, dwóch z 17411 i jeden z 1741514. 

Jak już wspomniano, jeńcy do komanda pracy w Landeshut zostali prze-

niesieni 31 października 1943 r.15, a więc tę datę można przyjąć za datę jego 

powstania. Obóz znajdował się w miejscowości Antonienwald (Antoniów), 

leżącej 5 km od miasta, składał się z dwóch rzędów baraków i otoczony był 

drutem kolczastym. Jeden rząd baraków zajmowali jeńcy radzieccy, w dru-

gim umieszczono Włochów. Następnego dnia po przybyciu zostali skierowani 

do pracy, część wysłano do fabryki materiałów lotniczych, pozostałych do 

przebudowy fabryki – dotychczasowej przędzalni i do przystosowania do pro-

dukcji łożysk kulkowych. Do Landeshut z obawy przed atakami bombowymi 

aliantów została przeniesiona ze Schweinfurtu firma FAG Kugelfischer. 

W nowym miejscu produkcja ruszyła w styczniu 1944 r. Oczywiście jeńcy 

musieli szybko nauczyć się obsługiwać tokarki, o czym wielu z nich nie miało 

pojęcia. Brak umiejętności sprawiał, że nie tylko nie nadążali za narzuconym 

tempem pracy, ale niejednokrotnie okazywało się, iż „wyprodukowana” część 

miała wady, co mogło zostać uznane za sabotaż. Za karę można było trafić 

do obozu koncentracyjnego. Jak napisał w swoich wspomnieniach jeden 

z byłych jeńców: „w większości chodziło przy tym o pożałowania godnych 

żołnierzy, analfabetów lub prawie analfabetów, zupełnie nie nadających się 

do specjalistycznej pracy”16. Wygłodniali i przemęczeni byli jeszcze nękani 

przez wszy, od których nie sposób było się uwolnić. Z czasem liczba interno-

wanych Włochów w Antonienwald znacznie się zmniejszyła, część zdrowych 

wywieziono w nieznanym kierunku, natomiast ciężko chorych odesłano do 

obozu w Görlitz. Sytuacja jeńców uległa poprawie 15 września 1944 r., kiedy 

to zostali przeniesieni do starego domu znajdującego się w centrum Lande-

shut, gdzie odtąd mieszkali. Jedzenie przynoszono im z obozu, ale warun-

ki pracy właściwie pozostały takie same17. Ta zmiana była konsekwencją 

decyzji z sierpnia 1944 r. o przekwalifikowaniu większości internowanych 

13 Nie wszystkie nawet są ujęte w informatorze encyklopedycznym Obozy hitlerowskie na 

ziemiach polskich 1939–1945, pod red. Cz. Pilichowskiego, wydanym przez Główną Komisję 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1979.
14 AMGR, sygn. 167/V. Księgi rewirowe…
15 L.  Calossi , op. cit., s. 21–22.
16 Ibidem, s. 21.
17 Ibidem, s. 21–22, 28–29.
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Włochów na robotników cywilnych. „Zwolnieni” pozostawali przeważnie 

w dotychczasowych miejscach pracy. Procedurą zmiany statusu nie objęto 
oficerów i żołnierzy, których uznano za element niepewny18. 

Gdy dotarły wiadomości o zbliżającej się Armii Czerwonej wszyscy więź-
niowie, jacy byli w Landeshut19, w tym jeńcy, zostali wysłani do kopania do-
łów strzeleckich i budowy umocnień. Na końcu przystąpiono do zdemontowa-
nia fabryki, którą w połowie lutego 1945 r., wraz z niemiecką kadrą i jeńcami, 
przewieziono do Schweinfurtu. Jeńcy pracowali do 11 kwietnia 1945 r., kiedy 
to odzyskali wolność. Do domu wracali na własną rękę. Niestety, wielu z nich 
zmarło w pierwszych tygodniach i miesiącach po powrocie do ojczyzny20.

Komando w Schweidnitz liczyło 500 włoskich jeńców, pracujących w za-
kładach, gdzie były budowane i remontowane wagony. Informacje na temat 
ich sytuacji i warunków pracy znamy jedynie z przekazu pisarza Lesława M. 
Bartelskiego, który po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony 
do Schweidnitz. Według niego Włosi 

„[…] na warunki w Świdnicy nie narzekali, kuchnię mieli własną, potrawy 
mączno-owocowe […]. Wśród nich było sporo inteligentów, zwykłych żołnierzy, 
którzy po odsłużeniu pewnej ilości miesięcy mogli się zgłaszać do szkół oficer-
skich. Włosi pracowali źle, nie chciało im się pracować, okupowali latryny fa-
bryczne, siedząc w nich po parę godzin i ćmiąc papierosy, których dostawaliśmy 
po dwie sztuki dziennie na przydział”21.

Prawdopodobnie niewielkie komando funkcjonowało w Bolkenhain, gdzie 
jeńcy włoscy zajmowali jeden z baraków obozu, w którym byli również jeńcy 
francuscy (także komando Stalagu VIII A Görlitz) i robotnicy przymusowi22. 
Niewykluczone, że pracowali oni w zakładach Vereinigte Deutsche Metall-

werke (Zjednoczone Niemieckie Zakłady Metalowe, dalej: VDM). 
W listopadzie 1943 r. w Eulengebirge rozpoczęto prace związane z budo-

wą kolejnej kwatery Hitlera „Riese”. Realizacja projektu wymagała „setek 
niezastąpionych specjalistów górniczych i tysięcy robotników”23, stąd też 
jako pierwszych kierowano tam robotników przymusowych i jeńców wojen-
nych. Wkrótce też w wielu miejscowościach powstała sieć obozów, których 
lokalizacja wynikała z aktualnych potrzeb i specyfiki prowadzonych robót. 
W Wüstewaltersdorfie (Walimiu) w halach dawnej fabryki Websky urzą-

18 A.  Konieczny, Traktowanie robotników…, s. 329.
19 W Landeshut znajdowała się też od połowy lipca 1944 r. filia KL Gross-Rosen.
20 L.  Calossi , op. cit., s. 56–68, 78.
21 S.  Datner, op. cit., s. 69.
22 AMGR, sygn. 6500/9-e/DP, Szkic obozu Bolków autorstwa Kłodzińskiego. 
23 A.  Speer, Wspomnienia, Warszawa 1990, s. 261, 275.
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dzono obóz nr 1 dla robotników przymusowych i jeńców. Pod koniec listo-
pada 1943 r. przybyło 169 jeńców włoskich. Ulokowano ich na pierwszym 
piętrze, początkowo w sali nr 3. Zgodnie z zaleceniem miejscowych lekarzy 

w Schweidnitz niemalże natychmiast mieli być przewiezieni do odwszal-

ni Organization Todt (OT) w Mościsku, a następnie przeniesieni do nowo 

przygotowanej sali nr 5. Pomieszczenia na parterze zajmowali Rosjanie, 

Ukraińcy i 280 Polaków24. O rotacji robotników w obozie świadczą nieliczne 

zachowane dokumenty. I tak 9 lutego 1944 r. w obozie przebywało 168 Wło-
chów, 5 maja 1944 r. – 175. Tego samego dnia robotników ze Wschodu było 
916. Prawdopodobnie wyżywienie było podobne jak w wielu innych obozach. 

Na obiad jeńcy dostawali zupę z buraków, jak stwierdził kontrolujący lekarz: 

„taka zupa bez mięsa i ziemniaków nie była pożywna”25. 

Jeńców włoskich wspomina jeden z robotników przymusowych, który był 

w obozie w Wüstewaltersdorfie i pracował w sztolniach przy betonowaniu 

ścian i stropów. To właśnie w czasie pracy zetknął się z małą grupą Wło-

chów26. Przez jakiś czas przebywali też oni w obozie nr 4 w Oberwüstegiers-

dorfie (Głuszyca Górna). Wiadomo, że 5 maja 1944 r. było ich tam 32427.

Według J. Wilczura Włochów ewakuowano z Wüstewaltersdorfu w ostat-

nich dniach kwietnia 1945 r.28, a więc na krótko przed wkroczeniem Armii 

Czerwonej. Niestety, nic nie wiadomo o przebiegu ich ewakuacji, miejscu 

docelowym, ani też dalszych losach. 

Z dat zgonów wywnioskować można, że przynajmniej jakaś część wło-

skich jeńców pozostała w Eulengebirge do końca wojny. W wyniku prze-

prowadzonej w 1959 r. ekshumacji na cmentarzu ewangelicko-katolickim 

w Walimiu znaleziono szczątki 14 Włochów, którzy zmarli między 14 kwiet-

nia 1944 r. a 12 maja 1945 r. Przeniesiono je na cmentarz wojskowy na 

Bielanach w Warszawie29. 

Włoscy jeńcy trafili również do dolnośląskiego zagłębia węglowego, gdzie 

byli wykorzystywani do prac w następujących koncernach: 

1. Niederschlesische Bergbau A.G. (Nibag), w skład którego wchodziły 

m.in. wałbrzyskie kopalnie i dwie koksownie; 

24 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APW), Rejencja Wrocławska, sygn. I/8303, 

s. 1–3. (Kopie znajdują się w AMGR, sygn. 7244 DP).
25 Ibidem, Pismo z dn. 9 II 1944 an den Herrn Regierungspräsidenten, s. 24 i nast.
26 AMGR, sygn. 6436/17 DP. Protokół przesłuchania świadka Piotra Radnieckiego 

w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu. 
27 APW, Rejencja Wrocławska, sygn. I/8303, s. 76.
28 J.W. Wilczur, Śmiertelny sojusz. Hitler – Mussolini. Niewola i zagłada jeńców wło-

skich w niemieckich obozach jenieckich na ziemiach polskich wrzesień 1943 – maj 1949, 
Warszawa 2001, s. 119.

29 AMGR, sygn. 6500/17 DP. 
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2. Waldenburger Bergwerks A.G. (Wabag), obejmujący dolnośląskie zakła-
dy przemysłowe i górnicze, będące własnością rodziny Hochberg von Pless;

3. Die Gewerkschaft Neuroder Kohlen und Tonwerke (Neu Kohto), do 
gwarectwa należały trzy kopalnie w Nowej Rudzie30.

Skierowano ich tam w październiku 1943 r. W obozach związanych z kon-
cernem Nibag znalazło się 872 Włochów. Do Neu Kohto trafiło 216, mniej zaś 
liczebna grupa do Wabag. W sierpniu 1944 r. wśród jeńców włoskich prze-
prowadzono akcję werbunku do Wehrmachtu. Niewykluczone, że terror, głód 
i ciężkie warunki pracy sprawiły, że z zakładów należących do Wabag zgłosiło 
się około 300 osób, a z pozostałych – 157. Prawdopodobnie kolejnych włoskich 
jeńców skierowano do zagłębia w październiku 1944 r., ale już jako robotni-
ków cywilnych. I tak do Nibag przydzielono 659 Włochów. Liczba ta zmniej-
szyła się wskutek oddelegowania części do budowy szańców, a także z powodu 
chorób i zgonów. Pod koniec roku było już tylko około 200 osób. Natomiast dla 
koncernu Wabag pracowało 203 włoskich robotników, a Neu Kohto – 23431. 
W Zagłębiu Wałbrzyskim obozy dla robotników przymusowych i jeńców wo-

jennych zakładano w miejscowych gospodach, zabudowaniach gospodarczych, 
w mniejszym stopniu w barakach budowanych specjalnie w tym celu. Włoscy 
jeńcy zostali umieszczeni w byłym obozie dla robotników przymusowych, zor-
ganizowanym w „Gasthaus Lachman” w Waldenburg Dittersbach (obecnie 
dzielnica Wałbrzycha Podgórze) przy Schweidnizerstrasse, 30 dzisiaj Świdnic-
ka. Inną grupę Włochów, przydzieloną do pracy w kopalni Fuchs (po wojnie 
„Thorez”) ulokowano w obozie „Davidgrube”. Obóz ten funkcjonował do paź-
dziernika 1944 r., kiedy to 140 Włochów przeniesiono do pracy w państwowej 
administracji lasów Hohenelbe (okręg sudecki). Na początku grudnia 1943 r. 
360 włoskich jeńców zakwaterowano w specjalnie zbudowanych barakach, 
znajdujących się w sąsiedztwie innych obozów. Ponadto 295 internowanych 
żołnierzy umieszczono w dwóch obozach Eisenbahn i Berthaschaft32. Włosi 
zatrudnieni w kopalni Victorgrube (po 1945 r. „Victoria”) mieszkali w obozie 
przy Adolf Hitlerstrasse 4 (obecnie: Al. Wyzwolenia)33.

Na temat funkcjonowania obozów, ich załogi, panujących warunków, 
właściwie nic nie wiadomo. W zależności od zapotrzebowania na siłę roboczą 
jeńcy byli przenoszeni do różnych obozów na terenie zagłębia. Należy pod-
kreślić, iż administracja postulowała, aby nienadających się do tego typu 

30 J. Rymarczyk, Hitlerowska polityka zatrudnienia na przykładzie Dolnośląskiego Za-

głębia Węglowego w latach II wojny światowej [praca doktorska obroniona w 1974 r. w Wyż-

szej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu – maszynopis], s. 7.
31 Ibidem, s. 82, 84, 85. 
32 Ibidem, s. 124–128.
33 AMGR, sygn. 171/V. Arbeitsbuch für Ausländer [Włosi]. 
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pracy jeńców nie kierować do górnictwa, ponieważ wiązało się to z niepo-
trzebnym transportem i kosztami. Nie wiadomo też, z jakiego powodu uzna-
no, że przyjmowanie do pracy internowanych żołnierzy włoskich wpływało 
ujemnie na wydajność pracy34. Mimo tak artykułowanego niezadowolenia 
z pracy Włochów, wydaje się, że wielu z nich pracowało w kopalniach do koń-
ca wojny. Świadczą o tym wpisy w „Arbeitsbuch für Ausländer” („Książka 
pracy obcokrajowców”)35 wystawione przez Arbeitsamt Waldenburg (Urząd 
Pracy w Waldenburgu). I tak np. Angelo Giazola, Galltano Brandini, Gio-
vani Carretta, Rafaele Caponio, pracowali w Victorgrube od 18 września 
1944 r. do 7 maja 1945 r. Dzień wcześniej zakończył pracę Silvio Molatore, 
ale 2 lipca 1945 r. zgłosił się na leczenie, co oznacza, że nadal pracował w ko-
palni. Zgodnie z zapisem we wspomnianych książeczkach pracy wynika, że 
między 5 a 7 maja 1945 r. zakończyło pracę w kopalni dwunastu Włochów. 
Jednak niewykluczone, że przynajmniej niektórzy jeszcze przez jakiś czas 
byli zatrudnieni w dotychczasowych miejscach. 

O warunkach panujących w kopalniach Waldenburga i sytuacji włoskich 
jeńców jeden z nich po latach napisał: 

„[…] I proszę tylko nie opowiadać naiwnie, a niestety wielu nie obawia się 
tak mówić, że nasi umarli na gruźlicę, bo już wcześniej ją mieli, bo chorzy wy-
jechali z Włoch. Ale gdyby nie zostali zmuszeni do takiego bestialskiego tempa 
codziennej pracy, na dole, w głębi ziemi, gdzie nigdy nie dochodzi słońce, gdzie 
zawsze oddycha się sztucznym powietrzem, mając do picia pół litra wody dzien-
nie (mówiąc pół litra wody mam na myśli tę zupę na rzepie, którą dawali naszym 
pracownikom w kopalniach), z 25 gramami margaryny i 250 gramami chleba, 
naprawdę mało kto zachorowałby na gruźlicę. Należy do tego dołączyć cierpienie 
psychiczne związane z pobiciem, strach, że się w czymś popełniło błąd, ciągłą 
obawę, że napotka się na swojej drodze pruskie czy śląskie zwierzę, z którymi 
nie można było rozmawiać z trzech powodów: ponieważ był to Niemiec, ponieważ 
był to strażnik więźnia, czyli istoty niższego rzędu, ponieważ wymagał, żeby 
wszyscy mówili i odpowiadali mu w języku niemieckim […]. Pracować, pracować, 
nic tylko pracować. Być ślepo posłusznym i pracować. Kopiesz węgiel, szuflujesz 
węgiel i wychodzisz z tych wnętrzności cały czarny, czarny na ciele i na duszy 
ze złości, taki wycieńczony, że nie możesz utrzymać się na nogach […]. Ilu wi-
działem gruźlików po kilku miesiącach niewoli w Waldenburgu, ilu chorych na 
zapalenie płuc, na zapalenie nerek, z opuchnięciami […]36. 

34 J. Rymarczyk, op. cit., s. 91–94, 170.
35 AMGR, sygn. 171/V, Arbeitsbuch für Ausländer [Włosi]. W zbiorach muzeum znajduje 

się 26 takich dokumentów. 
36 A. Zanfrognini, L’internamento degli italiani nel campo di Gross-Rosen (Slesia 1940–

1945) [maszynopis pracy magisterskiej – w zbiorach Muzeum Gross-Rosen], s. 230–231.
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Do Sackisch przeniesiono z zagrożonego bombardowaniami Frankfurtu 

nad Menem fabrykę VDM, produkującą części do samolotów. Wraz z prze-
niesieniem parku maszynowego miejsce pracy zmienili ludzie, w tym grupa 
włoskich jeńców. Zostali umiejscowieni w kompleksie obozów (usytuowa-
nym na odcinku około 2 km wzdłuż drogi łączącej Sackisch i Bad Kudowa), 
były tam bowiem baraki zajęte przez robotników przymusowych i jeńców. 
Znajdował się tam również podobóz KL Gross-Rosen, w sąsiedztwie którego 
ulokowano Włochów37. Pracowali oni w fabryce, gdzie spotykali Żydówki, 
więźniarki Gross-Rosen. Jeden z nich dzielił się z kobietami jedzeniem. Robił 
to oczywiście zachowując wszelkie możliwe środki ostrożności, gdyż za taką 
pomoc groziła kara. On sam otrzymywał paczki żywnościowe od Czechów 
i Polaków w zamian za materiały skradzione z fabryki. Jak po latach napisał 
w swoich wspomnieniach, „pomimo głodu, niedostatku, upokorzeń i morder-
czej pracy w fabrykach przemysłu zbrojeniowego, konsekwentnie odrzucał 
propozycje przyłączenia się do faszystów”38. Pod koniec wojny udało mu się 
zbiec z obozu, ukrywał się w Dvur Kralove, pomagali mu Czesi. Po zakoń-
czeniu wojny wraz z innymi Włochami pojechał do Pragi, gdzie znajdowała 
się włoska ambasada, a następnie wrócił do ojczyzny. W 1990 r. Luigi Bal-
dan został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Krzyżem Zasługi. 
Otrzymał też szereg nagród i wyróżnień39. 

W Stalagu VIII C Sagan pierwsi jeńcy włoscy znaleźli się prawdopo-
dobnie we wrześniu 1943 r., bowiem w raporcie sporządzonym przez OKW 
dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, dotyczącym stanu 
obozów jenieckich na dzień 1 października 1943 r. wykazano w tamtejszym 
obozie 139 Włochów. W kolejnych miesiącach przywieziono następnych, gdyż 
1 grudnia przebywało ich tam już 525140. Z oficjalnych dokumentów i wyka-
zów wynika, że w obozie zmarło ich 33. Jednak J. Wilczur podaje liczbę 4407 
zmarłych. Po wyzwoleniu Sagan pozostali przy życiu jeńcy włoscy zostali 
osiedleni na terenie miasta41.

Jeńcy włoscy znaleźli się również w obozie w Oels (Oleśnica), w którym 
przebywali też jeńcy angielscy, jugosłowiańscy, belgijscy i polscy. Obóz 
istniał od lipca 1943 r. do 15 stycznia 1945 r. Przetrzymywani pracowali 
w warsztatach kolejowych42. Było to zapewne komando Stalagu VIII C Sa-

37 Filie KL Gross-Rosen. Informator, Wałbrzych 2008, s. 75.
38 L.  Baldan, Lotta per sopravvivere, Venezia 2007, s. 11, 58, 96–97, 114–115.
39 Ibidem.
40 S.  Senft, Włoscy jeńcy wojenni w Stalagu 344 Lamsdorf. W: Szkice z dziejów obozów 

w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. E. Nowaka, Opole 2000, z. 2, 
s. 65. 

41 J.W. Wilczur, Śmiertelny sojusz…, s. 108.
42 A.  Konieczny, Rozmiary zatrudnienia…, s. 277, 285.
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gan, ponieważ obszar jego działania obejmował m.in. powiat Oels43. Według 

jednego z polskich jeńców pod koniec wojny Niemcy przywieźli 7 tys. jeńców 
włoskich. Po wkroczeniu do Oels Armii Czerwonej, na terenie zamku został 
zorganizowany obóz przejściowy dla jeńców wojennych, również włoskich, 
który był „strzeżony” przez żołnierzy sowieckich. Po zakończeniu wojny wi-
zytujący obozy nowo przybyły pracownik administracji terenowej stwierdził 
obecność około 3 tys. b. włoskich jeńców. Mieszkali oni nadal na terenie 
zamku, gdzie organizowali artystyczne widowiska i zabawy, na które zapra-
szali w drodze rewanżu członków Związku Walki Młodych. Opuścili miasto 
dopiero pod koniec 1945 r.44 

7 grudnia 1943 r. oddział terenowy (Rüstungskommandos) VIII Inspekcji 
Zbrojeniowej w Liegnitz (Legnica) miał do dyspozycji 2667 włoskich jeńców 
wojennych. W gestii tej placówki był nadzór nad rozbudową zakładów zbro-
jeniowych w Schmiedebergu (Kowary), gdzie prawdopodobnie w styczniu 
1944 r. skierowano także Włochów. Według jednego ze świadków było ich 
127. Zostali ulokowani w gospodzie „Zum Stollen” znajdującej się w Ober-
schmiedebergu. Prawdopodobnie jakaś grupa mieszkała też w browarze. 
 Wykonywali rozmaite prace, m.in. kładli tory, część zajmowała się zała-
dunkiem 500-kilogramowych bomb. W trakcie tych prac miało dochodzić do 
sabotażu, ale właściwie nie wiadomo, na czym on polegał. Jeńcy włoscy jak 
i robotnicy przymusowi pracowali na rzecz firm Schmidding i Grün & Bil-
finger. Z dokumentów księgowych tej ostatniej firmy wynika, że 10 stycznia 
1945 r. został wystawiony rachunek dla 35 Włochów, którym w związku 
z ożenkiem wypłacono wyrównanie za pracę wykonaną od września do grud-
nia 1944 r. Prawdopodobnie Włosi przebywali w Schmiedebergu, co najmniej 
do zakończenia wojny45. 

Jeńców włoskich wysyłano również do obozów koncentracyjnych. Na in-
teresującym nas terenie znajdował się KL Gross-Rosen.

Analizując przydzielone numery obozowe i szczątkowe dane, można 
stwierdzić, że pierwszy włoski jeniec wojenny trafił do tego miejsca w stycz-
niu 1944 r. Większe grupy Włochów prawdopodobnie przybyły w czerwcu 

43 Swoim zasięgiem Stalag VIII C Sagan obejmował ponadto powiaty: Breslau (Wrocław), 
Brieg (Brzeg), Fraustadt (Wschowa), Freystadt (Kożuchów), Glogau (Głogów), Gross Warten-
berg (Syców), Grünberg (Zielona Góra), Guhrau (Góra), Liegnitz (Legnica), Lüben (Lubin), 
Militsch (Milicz), Namslau (Namysłów), Neumarkt (Środa Śląska), Ohlau (Oława), Sprottau 
(Szprotawa), Trebnitz (Trzebnica), Wohlau (Wołów). Obozy hitlerowskie…, s. 596. 

44 http://www.olesnica.nienaltowski.net/WspomnieniaOsiedlencow.htm. Oryginalne 
wspomnienia znajdują się w Dziale Dokumentów Życia Społecznego w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Oleśnicy. 

45 H.F. Weiss, Buschvorwerk im Riesengebirge. Eine Gemeinde in Niederschlesien von 

den Kriegsjahren bis zur Vertreibung, Herbolzheim 2006, s. 146–147.
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i we wrześniu 1944 r. Udało się ustalić, iż przez KL Gross-Rosen przeszło co 

najmniej 252 Włochów. O ich pobycie w systemie dowiadujemy się głównie 

z relacji więźniów – przeważnie Polaków lub z list transportowych.

Więźniowie włoscy mieli utrudnione funkcjonowanie w obozie koncentra-

cyjnym46, ponieważ było ich niewielu i nie znali języka niemieckiego. Jeden 

z nich, Bruno Gremo, wraz z trzema, czterema innymi Włochami, został 

przywieziony do Gross-Rosen z więzienia w Briegu (Brzeg). Swoje początki 

w obozie tak wspomina: 

„pierwszego dnia, jak przybyłem do Gross-Rosen i… jak umieścili nas wszyst-

kich w jednym pokoju, było nas ze stu […] Polaków i dwóch Włochów, ja i pewien 

[…] Sesto San Giovanni, ja się nigdy nie dowiedziałem, co się z nim stało […]. 

Kapo, szef baraku, który był Polakiem […] wyjaśnił nam po polsku zasady 

obozu; wszyscy co tam byli to byli Polacy, a nas Włochów nie brali pod uwagę 

i dlatego nie rozumieliśmy ni w ząb, jaki był ten regulamin, a potem kazali nam 

wyjść z baraku. Musiała być chyba ósma rano i aż do piątej po południu i tak 

przez trzy dni, dopóki nie dali nam pracy, staliśmy w szeregu na zewnątrz ba-

raku […] Mieliśmy czapkę z wełny […] i osiem godzin z rzędu: zdejmij czapkę, 

załóż czapkę […], ale dlaczego? […] Ja potem dowiedziałem się, cóż, że chcieli 

nas nauczyć, że kiedy napotykaliśmy w obozie żołnierza SS, to dziesięć metrów 

wcześniej trzeba było zdjąć czapkę i włożyć ją z powrotem dopiero po tym, jak się 

od niego oddaliło o dziesięć metrów”47.

Nie wiadomo, czy z racji rzeczywistych umiejętności czy też z innych 

powodów pewna liczba Włochów trafiła do filii KL Gross-Rosen. I tak w po-

dobozie Gassen (Jasień), gdzie więźniowie pracowali głównie przy produkcji 

części lotniczych znalazło się co najmniej pięciu Włochów. Tylu w każdym 

razie było na liście ewakuacyjnej z 5 marca 1945 do KL Buchenwald, jeden 

z nich zmarł w trakcie ewakuacji48. Trzech Włochów znalazło się w podobozie 

Aslau (Osła). Przyznane im numery obozowe wskazują, że do ewidencji obozu 

Gross-Rosen zostali włączeni w drugiej połowie października 1944 r. W tej 

grupie był już wspomniany Bruno Gremo, który trafił do Aslau, ponieważ 

gdy przydzielano prace podał, że jest mechanikiem mając nadzieję na zatrud-

nienie w cieple. Przerażała go bowiem „piekielna temperatura”. Rzeczywiście 

przydzielono mu zajęcie w zamkniętym pomieszczeniu. W wyniku ewaku-

acji więźniowie tego podobozu zostali przeniesieni do KL Mittelbau-Dora49.  

46 Jeńcy włoscy, którzy trafiali do KL Gross-Rosen, mieli już status więźnia.
47 A.  Zanfrognini, op. cit., s. 195–196.
48 D. Sula, Filie KL Gross-Rosen (wybór artykułów), Wałbrzych 2001, s. 46–48, 105–116.
49 A.  Konieczny, Arbeitslager Aslau – podobóz KL Gross-Rosen (1944–1945), Wałbrzych 

2002, s. 35, 72, 78, 82.
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26 stycznia 1945 r. z KL Flossenburg bezpośrednio do podobozu Kamenz 
(Kamieniec) wysłano 750 więźniów, wśród których było 119 Włochów. 

W obozie panowała duża śmiertelność, m.in. zmarło 22 Włochów. Więź-

niowie na nowym miejscu byli krótko, ponieważ 10 marca 1945 r. podobóz 

zamknięto, a więźniów ewakuowano do KL Mauthausen, gdzie ich nie przy-

jęto – prawdopodobnie z powodu przeniesienia obozu. Zostali dołączeni do 

transportu wyruszającego do KL Dachau. W czasie ewakuacji były kolejne 

ofiary śmiertelne, w tym jeden Włoch50. Już po wojnie, na początku lat sie-

demdziesiątych XX w. w związku z prowadzonym śledztwem pięciu włoskich 

jeńców składało zeznania w adwokaturach na terenie Włoch51. Niestety, ich 

zeznania są lakoniczne, potwierdzają tylko ciężkie warunki w obozie i dużą 

śmiertelność. 

Wiadomo też, że nieliczni Włosi przebywali w innych nie wspomnianych 

dotąd podobozach: Bautzen, Bunzlau II (Bolesławiec), Breslau I (Wrocław) 

i Dyhernfurth II (Brzeg Dolny). 

Były więzień Kazimierz Hałgas został w styczniu 1944 r. przeniesiony 

z obozu macierzystego do podobozu Dyhernfurth II, gdzie pełnił funkcję le-

karza. Wspomina on m.in., że 

„[…] we wrześniu, zaraz po porannym apelu doprowadzono do naszego obo-

zu około 1500 cywilnych robotników włoskich i około 500 Włoszek, i po kolei 

przeprowadzono ich przez łaźnię i dezynfekcję. Zebrano wszystkich fryzjerów 

z bloków oraz naszych sanitariuszy do pomocy, do spryskiwania cuprexem. Naj-

pierw załatwiono kobiety. Poszedłem tam na chwilę, skontrolować jak pracują. 

Wszystkich ludzi rozebrano do naga. Ubrania oddano do dezynfekcji. Mężczyźni 

czekali na dworze, na placu apelowym, a kobiety załatwiono w łaźni. Byli to 

robotnicy cywilni, którzy mieli być gdzieś umieszczeni w jakimś obozie. Wszyst-

kich strzyżono maszynkami pod pachami i w okolicy łonowej. Między szeregami 

nagich kobiet przechadzał się nasz komendant Brauer i kijkiem, który miał 

w ręce, trącał kobiety po piersiach i w okolicy łonowej. Zaczepiona w ten sposób 

pewna Włoszka, napluła mu w twarz i głośno coś krzyczała. Stary chwycił za 

pistolet, zrobił się straszny wrzask kobiet, więc schował pistolet i prał kijem 

gdzie popadło. Potem kazał wyrzucić wszystkie kobiety na dwór i tam na wi-

doku publicznym dalej je załatwiać. Po kąpieli odeszły na plac apelowy i tam, 

po jednej stronie placu, stały nago do wieczora, czekając na odzież, a po drugiej 

50 A.  Konieczny, Podobóz KL Gross-Rosen w Kamenz, Wałbrzych 2001, s. 8–9, 14–15.
51 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung der nationalsozialisti-

scher Verbrechen in Ludwigsburg (Centrala Krajowych Administracji Wymiaru Sprawie-

dliwości ds. Wyjaśniania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu), sygn. AR-Z 

198/74, t. II, III.
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stronie stali nago mężczyźni. Odeszli dopiero przed apelem. Odprowadzono ich 

pod strażą, ale dokąd nikt nie wiedział”52. 

Włosi byli również więźniami Arbeitserziehungslager (AEL – wychowaw-

czego obozu pracy), który na przełomie listopada i grudnia 1943 r. został 

zorganizowany na terenie KL Gross-Rosen. Do tego rodzaju obozu kierowa-

ła najbliższa placówka gestapo (w tym wypadku wrocławska) robotników 

przymusowych uchylających się od pracy. Okres pobytu w tym obozie nie 

powinien przekraczać ośmiu tygodni. Jak się wydaje, odpowiedzialni za 

organizację obozów tego typu uznali, że był to czas wystarczający na reso-

cjalizację. Oczywiście, nie sposób ustalić, jaki procent więźniów w wycho-

wawczym obozie pracy stanowili jeńcy wojenni. Biorąc pod uwagę jednak 

fakt, że jak już wspomniano od sierpnia 1944 r. zmieniano status włoskich 

internowanych żołnierzy i stawali się robotnikami przymusowymi, to istnie-

je duże prawdopodobieństwo, że to właśnie spośród tej grupy rekrutowali 

się ci, którzy trafili do AEL po tej dacie. Pierwszy Włoch został przywieziony 

do wychowawczego obozu pracy 8 stycznia 1944 r. Do końca lipca 1944 r. 

w AEL-u znalazło się 33 Włochów. Natomiast między 15 sierpnia a końcem 

stycznia 1945 r. trafiło tam 73 włoskich robotników. Jednak 1 września 

1944 r. występują duże luki w dokumentacji53. Wiadomo, że z tej grupy jeden 
więzień zmarł w grudniu 1944 r. Z powodu uchylenia się od pracy lub in-
nych wykroczeń, więźniów wychowawczego obozu pracy przekwalifikowano 
na status Schutzhäftlinge, co było jednoznaczne z przeniesieniem do obozu 
koncentracyjnego. Z interesującej nas grupy włoskich więźniów zmieniono 

status siedmiu54, ale ich dalsze losy nie są znane. 

Od maja 1940 r. do sierpnia 1944 r. w różnych działach gospodarki Dolne-
go Śląska pracowało 184 763 jeńców wojennych55. Nie wiadomo, jaki procent 
stanowili jeńcy włoscy, wydaje się, że nie byli liczną grupą narodowościową, 
ale też wciąż nasza wiedza o nich jest stosunkowo skromna. 

Jeńcy włoscy traktowani byli niewiele lepiej od jeńców radzieckich. 
Warunki klimatyczne, głód, szykany sprawiły, że wielu z nich zmarło56. 
Piętnowano żołnierzy, którzy nie popierali polityki Benito Mussoliniego. 
Wmawiano im, że nielojalność wobec niego równa się zdradzie ojczyzny. 

52 K. Hałgas, Wspomnienia [maszynopis przygotowywany do druku przez Muzeum Gross-
-Rosen], s. 91.

53 D.  Sula, Wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo 1942–1945, Wałbrzych 
2009, s. 17–21.

54 Ibidem, s. 47–53.
55 A.  Konieczny, Rozmiary zatrudnienia…, s. 267.
56 S.  Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w zakresie pracy, „Biuletyn 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1967, t. XVII, s. 69.
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Przedstawiano ich jako tchórzy, ludzi, dla których można żywić tylko skraj-

ną pogardę. Nagonka wyrządziła sporo krzywd i przysporzyła cierpień żoł-

nierzom włoskim, dla których regulamin życia obozowego był już i tak ciężki. 

Stosunek strażników i niektórych pracowników cywilnych w zakładach pra-

cy do Włochów, pod wpływem tej propagandy, był zdecydowanie wrogi, co 

czyniło ich życie w niewoli jeszcze bardziej tragicznym57. 

Z jednej strony wydarzenia na froncie, rozbudowa przemysłu zbrojenio-

wego i systematyczny ubytek własnej siły roboczej, z drugiej strony nato-

miast wzgląd na sojusznika i oczekiwania zwłaszcza ze strony Generalnego 

Pełnomocnika do spraw Zatrudnienia, Fritza Sauckela oraz ministra do 

spraw uzbrojenia, Alberta Speera co do większego zaangażowania Włochów 

po stronie Niemiec, przyczyniły się do powstania koncepcji zmiany statusu 

internowanych Włochów na robotników cywilnych. 

16 sierpnia 1944 r. ukazał się okólnik Reichsführera SS i szefa niemiec-

kiej policji Heinricha Himmlera dotyczący szybkiego załatwienia formalno-

ści paszportowych byłych włoskich internowanych żołnierzy. Z dokumentu 

wynika, że 

„w sierpniu 1944 r. przeniesiono większość internowanych Włochów na sta-

tus robotników cywilnych. Przy udziale urzędów pracy w obozach oddziałów 

roboczych bądź w miejscach pracy Wehrmacht zwalniał internowanych jeń-

ców wojennych, a zwolnieni od razu zobowiązywali się do pracowania w Rzeszy 

aż do zakończenia wojny. Zwolnieni pozostawali z reguły w dotychczasowych 

miejscach pracy, nadal też nosili swoje mundury wojskowe, z których usuwano 

dystynkcje”58.

Zwolnienia nie objęły oficerów i żołnierzy uznanych za element niepewny, 

ani oczywiście tych, którzy odmówili podpisania umowy zobowiązującej do 

pozostania i wykonywania robót dla Rzeszy. Zwolnieni mieli otrzymywać 

tymczasowe paszporty na okres dwóch lat, a tym samym prawo przebywania 

na terenie Rzeszy. Wobec włoskich jeńców, którzy nie zgodzili się na zmianę 

statusu (robotnicy cywilni) stosowano różnego rodzaju restrykcje. Na przy-

kład, gdy 3 października 1944 r. grupa 32 internowanych żołnierzy włoskich 

zatrudnionych we wrocławskich firmach Phönix oraz David u. Schubert, 

mimo kilkakrotnego pouczenia przez włoskiego okręgowego męża zaufania, 

odmówiła zmiany statusu, by pracować jako robotnicy cywilni i podpisania 

57 S.  Senft,  H. Więcek, Obozy jenieckie na obszarze Śląskiego Okręgu Wehrmachtu 
1939–1945, Wrocław 1972, s. 126–127.

58 A.  Konieczny, Traktowanie robotników włoskich przez policję hitlerowską w latach 
II wojny światowej (na przykładzie Śląska), „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Ser. Prawo 

CCLXXXV, Wrocław 2003, s. 329–330. 



74 DOROTA SULA

swych paszportów, została aresztowana, po czym skierowana do obozu kon-

centracyjnego. Na podobny los wrocławskie gestapo skazało internowanego 

Włocha, który odmówił pracy dla Rzeszy, uzasadniając, iż „Niemcy w ciągu 
14 dni padną, a on wówczas będzie mógł robić, co będzie chciał”59.

Mimo że rozmiary zatrudnienia Włochów w niemieckiej gospodarce Dol-
nego Śląska były stosunkowo skromne, to niniejszy artykuł obrazuje różno-
raki zakres prac, do których ich zmuszano, a tym samym różnorodne warun-
ki, w jakich przyszło im żyć i formy stosowanych wobec nich represji. 

THE ITALIAN PRISONERS-OF-WAR IN LOWER SILESIA  
DURING WORLD WAR 2 

(Summary)

From September 1942, a number of production factories that were of strategic 
importance for the German military industry were moved to Lower Silesia, which 
was regarded as the ‘air-raid shelter of the Third Reich’. That caused a rapid in-
crease in the demand for labour force. From May 1940 to September 1944, various 
sectors of the economy of Lower Silesia employed over 180 thousand POWs. It is 
not known what percentage of them were Italian, as most probably they did not 
make a large national group. Perceived by the German authorities as traitors, they 
belonged to the worst-treated POW groups. Until August 1944 the majority of them 
were deprived of the POW status and forced to accept the status of forced labourers. 
Initially, the Italian POWs were sent to their target camps, that is to stalags VIII A 
Görlitz and VIII C Sagan, as well as to the concentration camp Gross-Rosen. Next, 
they were transferred to a number of sub-camps KZ-Gross Rosen and POW working 
parties based over the whole area of Lower Silesia. They were employed, among oth-
ers, to produce ball-bearings in Landeshut, to construct and repair railway carriages 
in Schweidnitz, or in the coalmining basin of Lower Silesia. They also had their 
share in the constructing of another of Hitler’s headquarters ‘Riese’ in Góry Sowie 
(the Owl Mountains). The climatic conditions, hard work, hunger and repressions 
were the cause of high mortality among them. 

ITALIENISCHE GEFANGENE IN NIEDERSCHLESIEN WÄHREND  
DES ZWEITEN WELTKRIEGS

(Zusammenfassung)

Ab September 1942 begann man für die Rüstungsindustrie wichtige Betriebe 
nach Niederschlesien, das als „Luftschutzraum des Dritten Reichs“ galt, zu verlegen. 
Damit wuchs ebenso der Bedarf an der Arbeitskraft von Kriegsgefangenen. Von Mai 

59 Ibidem, s. 330–331.
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1940 bis August 1944 wurden über 180.000 Kriegsgefangene in den unterschied-
lichen Wirtschaftszweigen in Niederschlesien eingesetzt. Welchen Prozentsatz hier-
von italienische Kriegsgefangenen stellten, ist nicht bekannt. Als wahrscheinlich 
gilt, dass sie nicht sehr zahlreich im Vergleich zu anderen Nationalitätengruppen 
vertreten waren. Da sie von den NS-Machthabern als Verräter angesehen wurden, 
zählten sie jedoch zu den am schlechtesten behandelten Gefangenen. Bis August 
1944 erkannte man ihnen der Status eines Kriegsgefangenen ab und zwang sie 
dazu, den Status eines Zwangsarbeiters anzunehmen. Anfangs verbrachte man die 
italienischen Gefangenen noch in die Mutterlager, d.h. in die Stalags VIII A Görlitz 
und VIII C Sagan sowie in das Konzentrationslager Groß-Rosen. Danach wurden 
sie in die zahlreichen Unterlager des KZ Groß-Rosen verlegt und zur Arbeit in den 
Arbeitskommandos gezwungen, die in ganz Niederschlesien verteilt waren. Sie 
wurden u.a. zur Produktion von Kugellagern in Landeshut herangezogen oder bei 
Bau und Instandsetzung von Eisenbahnwagons in Schweidnitz sowie in den nieder-
schlesischen Kohlegruben eingesetzt. Ebenso waren sie an der Umsetzung des zum 
größten Führerhauptquartier auszubauenden Vorhabens „Riese“ im Eulengebirge 
beteiligt. Die klimatischen Bedingungen, die harte Arbeit, Hunger und Repressi-
onen führten dazu, dass die Sterblichkeitsrate unter ihnen sehr hoch war.
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Praca przymusowa powstańców  
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w latach 1944–1945 

1 sierpnia 1944 r. Armia Krajowa (dalej: AK) rozpoczęła walkę o Warsza-
wę z siłami III Rzeszy. Wybuchło Powstanie Warszawskie. 2 października 

1944 r., po 63 dniach walk, dowództwo powstania podpisało „Układ o zaprze-

staniu działań wojennych w Warszawie”. Zgodnie z tą umową kapitulacyjną, 
mającą znamiona honorowej, powstańcy warszawscy mieli 4 i 5 paździer-

nika w wyznaczonych miejscach składać broń i udać się do punktów zbor-

nych. Z chwilą złożenia broni stawali się jeńcami wojennymi, korzystającymi 
z wszystkich praw konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych 
z 27 lipca 1929 r.1

Do niewoli niemieckiej trafiło – według najnowszych szacunków – 17 433 
powstańców warszawskich, mężczyzn, kobiet i dzieci2. Z obozów macierzy-
stych kierowano ich niejednokrotnie do pracy przymusowej. W zależności 
od okoliczności i charakteru danej grupy jenieckiej – praktyka ta była sto-
sowana w prawie międzynarodowym lub wprost przeciwnie, stanowiła jego 
złamanie.

1 Dokumenty do kapitulacji powstania warszawskiego, wstęp i opracowanie S. Płoski, 
„Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej” 1960, t. 4, s. 147–
150; Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, oprac. A.K. Kunert, Z. Wal-
kowski, t. 3: Kronika, cz. 2, Warszawa 2001, s. 584–593.

2 T.  Sawicki, Rozkaz zdławić powstanie. Siły zbrojne III Rzeszy w walce z Powstaniem 

Warszawskim 1944, Warszawa 2001, s. 293; W. Grabowski, Raport. Straty ludzkie ponie-

sione przez Polskę w latach 1939–1945. W: Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji 

pod dwiema okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009, s. 20, tab. 7. 
W starszej literaturze badacze podają niższą liczbę powstańców, którzy trafili do niewoli 
niemieckiej, np. 15 378, 16 668 i 16 866 osób. Zob. A.  Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 

1944. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa 1969, s. 546; J.  Kirchmayer, Powstanie 

Warszawskie, wyd. 10, Warszawa 1984, s. 461; J.  Pollack, Jeńcy polscy w hitlerowskiej nie-

woli, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 30.
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Zagadnienie pracy przymusowej jeńców-powstańców warszawskich nie 
zostało do tej pory dogłębnie zbadane i z reguły zajmowano się nim w ra-
mach szerszych problemów badawczych. W sposób szkicowy przybliżył je 
m.in. Stanisław Kopf 3. Zajmujący się niewolą młodocianych jeńców wojen-
nych Damian Tomczyk poruszał w swoich publikacjach również aspekt ich 
pracy4. O niewoli i pracy przymusowej jeńców-kobiet Armii Krajowej (dalej: 
AK) pisała Małgorzata Klasicka5. Celem niniejszego artykułu jest zatem 
próba przedstawienia problemu pracy przymusowej jeńców z Powstania 
Warszawskiego, mężczyzn i niepełnoletnich chłopców. Wprowadzeniem do 
zasadniczej jego części – opisu poszczególnych oddziałów roboczych, w któ-
rych pracowali powstańcy, jest aspekt teoretyczno-prawnych unormowań 
tego zagadnienia. Opierałem się głównie na źródłach pochodzących z Ar-
chiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
(dalej: ACMJW), zamieszczonego w Internecie Archiwum Historii Mówionej 
Muzeum Powstania Warszawskiego (na stronie: http://www.1944.pl, dalej: 
AHM MPW), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), Archi-
wum Akt Nowych (dalej: AAN) oraz na dostępnej literaturze przedmiotu. 
Zdaję sobie sprawę z tego, iż relacje i wspomnienia byłych jeńców nie powin-
ny być pierwszorzędnym materiałem źródłowym. Niejednokrotnie jednak 
z braku czy niekompletności oficjalnych dokumentów stanowić muszą źródło 
podstawowe, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych oddziałów roboczych. 
Artykuł ten nie aspiruje zatem do miana wyczerpującego temat.

Stosunek władz okupacyjnych do wziętych do niewoli powstańców war-
szawskich zmienił się gruntownie w trakcie walk. Najpierw wydany zo-
stał rozkaz Adolfa Hitlera o mordowaniu powstańców i ludności cywilnej. 
29 sierpnia Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uznały prawa kombatanc-
kie walczących6, lecz niemieckie dowództwo wojskowe przyznało żołnierzom 
AK status jeńca wojennego dopiero po upadku Mokotowa 27 września7. Tym 
samym chroniły ich postanowienia konwencji genewskiej z 1929 r. Nie był 
to jednak krok podjęty z pobudek humanitarnych, lecz wymuszony sytuacją, 

3 S.  Kopf, Powstańcy w obozach jenieckich. Warszawskie Termopile 1944–1945, War-
szawa 2003.

4 D.  Tomczyk, Najmłodsi jeńcy w historii wojen. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 
Lamsdorf, Opole 1993; idem, Nieletni żołnierze Powstania Warszawskiego w hitlerowskim 

obozie jenieckim w Łambinowicach, Opole 1986.
5 M. Klasicka, Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945), Opole 

2008.
6 Rządy Wielkiej Brytanii, U.S.A. i Polski uznają Armie Krajową – jako kombatanta, 

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944, nr 206 z 31 VIII, s. 1.
7 A. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944. Kalendarium, 

przedmowa W. Bartoszewski, Warszawa 1994, s. VIII–IX.
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gdyż przedłużające się walki zagrażały stabilności frontu wschodniego na 
odcinku środkowej Wisły. Propozycja ta miała więc skłonić dowództwo AK 
do szybszego zakończenia walk.

Zgodnie z postanowieniem punktu 5 „Układu o zaprzestaniu działań wo-
jennych w Warszawie”, podpisanego 2 października 1944 r.: 

„Z chwilą złożenia broni żołnierze AK korzystają z wszystkich praw kon-
wencji genewskiej z dnia 27 VII 1929 dotyczącej traktowania jeńców wojennych. 
Z takich samych uprawnień korzystają żołnierze AK, którzy dostali się do niewo-
li na terenie miasta Warszawy w toku walk od 1 VIII 1944 r.”8 

Władze niemieckie miały jednak problem z interpretacją układu, 
przede wszystkim z określeniem sposobu, w jaki powinni być traktowani 
jeńcy-powstańcy. Korespondencja między właściwymi czynnikami roz-
wiązała tę kwestię tylko częściowo. Wytyczne Szefa do spraw Jeńców 
Wojennych (SS-Obergruppenführer i gen. Waffen SS Gottlob Berger) były 
następujące: 

„Polscy jeńcy pochodzący z walk w Warszawie są jeńcami wojennymi. O ile 
są członkami Armii Krajowej w warunkach kapitulacji zapewniono im: a) trakto-
wanie zgodnie z konwencją z 1929 roku, b) zachowanie stopni i białej broni przez 
oficerów, c) traktowanie osób towarzyszących wojsku, również kobiet, według 
konwencji z 1929 roku”9. 

A traktowanie jeńców-powstańców zgodnie ze wspomnianą konwencją: 

„wyklucza […] nałożenie na polskich oficerów obowiązku pracy oraz ich 
przekazywanie szefowi policji bezpieczeństwa i SD w przypadku wykroczenia 
przeciw prawu mówiącemu o postępowaniu z niemieckimi kobietami i dziewczę-
tami”10. 

Sugerowano, by kobiety i dziewczęta z AK zwolnić z obozu bez względu 
na stopień i skierować je do pracy przymusowej za pośrednictwem niemiec-
kiego urzędu pracy (Arbeitsamt), gdyż pozostawienie ich w obozie oraz kie-
rowanie do pracy pod nadzorem „wywoływałoby bardzo kłopotliwe sytuacje”. 
A w przeludnionych obozach jenieckich trudno byłoby umieścić je w wyod-

 8 Cyt. za: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 3: Armia Krajowa, wyd. 2 
popr., Warszawa–Londyn 1999, s. 871–872. Pełny tekst Konwencji o traktowaniu jeńców wo-
jennych, zawartej w Genewie 27 VII 1929 r. Zob. „DzU RP” 1932, nr 103, poz. 866.

 9 Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944, t. 3: Archiwalia, wybór i oprac. 
J. Kazimierski, D. Skorwider, R. Śreniawa-Szypiowski, wstęp J. Kazimierski, Warszawa 
1994, s. 368.

10 Ibidem, s. 368–369.
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rębnionych miejscach. Zwolnienia (i obowiązek pracy) miały objąć także 

niepełnoletnich11. 

Zdaniem Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehr-

macht, dalej: OKW) jeńców należało traktować zgodnie z przyrzeczeniem 

danym podczas rozmów kapitulacyjnych. W uzasadnieniu tego stanowiska 

podkreślano, że jest to szczególnie konieczne, „by móc skutecznie przeciw-

działać fali wrogiej propagandy, twierdzącej, że Niemcy dokonują w obozach 

koncentracyjnych masowych egzekucji Polaków”12. Wytyczne Szefa do spraw 

Jeńców Wojennych uzupełniały zalecenia, by „nie wyłączać jeńców AK” spod 

opieki Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (dalej: MKCK), 
a jednocześnie umożliwić objęcie ich opieką również ze strony Chrześcijań-

skiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (Young Men’s Christian Asso-

ciation, YMCA), które nastawione było przede wszystkim na wysyłanie do 
obozów artykułów sportowych, instrumentów muzycznych, gier i książek, 
a nie dostarczanie żywności i odzieży13. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(Auswärtiges Amt, dalej: MSZ) zakładało, że zwolnienie kobiet i dziewcząt 
z AK jest możliwe tylko na ich własne życzenie, a te posiadające stopnie ofi-
cerskie nie mogą być wykorzystywane do pracy, ponieważ „koniecznie należy 
traktować je zgodnie z jenieckim statusem, nawet jeśli nie jest to przyjęte 
i sprawia nieco trudności”14. 

Wymianę poglądów i opinii w tej sprawie podsumowało OKW, które zgo-
dziło się ze stanowiskiem Szefa do spraw Jeńców Wojennych, że „z traktowa-
niem zgodnie z konwencją z 1929 [r.] wiąże się wyłączenie polskich oficerów 
spod obowiązku pracy”. Nie można było też przekazywać ich szefowi SD, tj. 
Służby Bezpieczeństwa Reichsführera SS (Sicherheitsdienst des Reichsfüh-

rers-SS), nawet w przypadku utrzymywania bliskich relacji z niemieckimi 
kobietami i dziewczętami (tzw. Rassenschande). Zaakceptowano również wy-
tyczne w sprawie białej broni oficerów. Natomiast w kwestii kobiet i dziew-
cząt OKW przychylił się do stanowiska MSZ – kobiety mogły być zwolnione 
z obozu jenieckiego tylko na własne życzenie. Jeńców niebędących członkami 
AK, zalecano traktować tak jak polskich jeńców wojennych z 1939 r. Sta-
nowisko OKW było więc kompromisowym rozwiązaniem, uwzględniającym 
opinie obu stron15.

Koła gospodarcze III Rzeszy naciskały jednak, by nie przestrzegać tych 
postanowień. Wkrótce po przybyciu jeńców-powstańców do Stalagu XI B Fal-

11 Ibidem, s. 368–369.
12 Ibidem, s. 406. 
13 Ibidem, s. 474–475.
14 Ibidem, s. 490.
15 Ibidem, s. 544–549.
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lingbostel, gauleiter Południowego Hanoweru-Brunszwiku, Hartmann Lau-

terbacher, zwrócił się z prośbą do Heinricha Himmlera o zgodę na skierowanie 
500 jeńców-oficerów16 z tego obozu do pracy w zakładach zbrojeniowych. Za-

trudnianie jeńców w przemyśle zbrojeniowym, i zatrudnianie jeńców-oficerów 
w ogóle, było niezgodne z art. 31 wspomnianej konwencji genewskiej, i jeńcy 
mieli prawo odmówić (co zresztą czynili). Zdając sobie z tego sprawę, H. Lau-
terbacher prosił jednak H. Himmlera, by wziąć pod uwagę „nadzwyczajne 
potrzeby naszego górnictwa, karczowanie lasu i inne zadania”. Wkrótce skie-
rował się ponownie do niego, tym razem występując o zgodę na zatrudnienie 
2 tys. „polskich kobiet z powstania”, również z obozu w Fallingbostel (notabe-
ne H. Lauterbacher znacząco przesadził z liczbą kobiet-jeńców, które rzekomo 
miały się znajdować w ww. obozie) do prac porządkowych w Brunszwiku uza-
sadniając, że w obozie „nie mogą one być wykorzystane do żadnej rozsądnej 
pracy”. W odpowiedzi H. Himmler przypomniał, że nie jest możliwe zatrudnie-
nie oficerów czy kobiet-żołnierzy AK, gdyż „w tym wypadku” zagwarantowane 
zostało przestrzeganie konwencji genewskiej. Tak samo uważał Szef do spraw 
Jeńców Wojennych17.

Nie zawsze jednak próby rekrutacji powstańców warszawskich do pracy 
przebiegały zgodnie z ustaleniami konwencji genewskiej. Na ogół jej posta-
nowienia były w mniejszym lub większym stopniu łamane. Powstańców, 
w tym kobiety i dzieci, nakłaniano do zrzeczenia się statusu jenieckiego i go 
pozbawiano, kierowano do pracy przymusowej na terenie III Rzeszy jako ro-
botników cywilnych18. Zła sytuacja gospodarcza, brak rąk do pracy oraz fakt, 

16 Z kilkutysięcznej grupy jeńców-powstańców ok. 500 oficerów przeniesiono do wydzie-
lonej części obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Zob. K. Liedke, Oficerowie Armii 

Krajowej z powstania warszawskiego w Bergen-Belsen (podobóz Stalagu XI B Fallingbostel), 
„Łambinowicki Rocznik Muzealny” (dalej: „ŁRM”) 2003, nr 26, s. 87–101.

17 AIPN, sygn. GK 912/DC/488, Pismo H. Lauterbachera do H. Himmlera, 21 X 1944; ibi-
dem, GK 912/DC/492, H. Lauterbacher do H. Himmlera, 21 X 1944; ibidem, GK 912/DC/486, 
Pismo gen. Rudolfa Brandta do H. Lauterbachera, b.d.; ACMJW, Materiały nie publikowane 
(dalej: Mnp), sygn. 492, H. Obenaus, Żołnierze Armii Krajowej po Powstaniu Warszawskim 
w 1944 r. Walka o status prawny jeńców wojennych, s. 10; Exodus Warszawy. Ludzie i mia-

sto po Powstaniu 1944, t. 3: Archiwalia…, s. 460–463, 499–500, 543–544; K. Liedke, Obóz 
koncentracyjny SS-Reitschule w Braunschweig, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitle-
rowskimi” 2002, t. 25, s. 401–402.

18 Przykładowo: ACMJW, Wehrmachtsauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsge-
fangene (dalej: WASt), St. XI B, l. 2175; ibidem, Materiały i Dokumenty (dalej: MiD), sygn. 
20, Raporty MKCK, Stalag XI B, Wizytacja 10 II 1945 r., s. 2; AAN, Delegatura Rządu na 
Kraj, sygn. 202/I, t. 8, Depesza „Sobola” (Delegata Rządu RP na Kraj J. S. Jankowskiego) do 
„Stema” (premiera S. Mikołajczyka), nr 153 z 30 X 1944 r., k. 69; Exodus Warszawy. Ludzie 
i miasto po Powstaniu 1944, t. 5: Prasa, wybór i oprac. J. Górski, K. Kersten, P. Szapiro, 
M. Wiśniewska, wstęp J. Górski, Warszawa 1995, s. 255.
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że jeńcy pracowali właściwie bezpłatnie19 pod nadzorem wojska powodował, 
że pracodawcy niemieccy byli bardzo zainteresowani ich zatrudnieniem. Jeń-
cy (w tym prawie wszyscy szeregowcy) trafiali więc do oddziałów roboczych. 
W raportach MKCK znajduje się informacja o sytuacji, w której podoficerowie 
AK zostali „zmuszeni” do pracy, choć według międzynarodowych regulacji 
mogli być zobowiązani przez państwo kaptora do wykonywania jedynie zadań 
nadzorczych, chyba że sami zwróciliby się o skierowanie ich do pracy odpłat-
nej20. Sytuacja taka zdarzała się przede wszystkim w przypadku nieuznanych 
lub niezweryfikowanych oficerów, podchorążych i podoficerów AK21.

Z uwagi na bardzo trudne warunki bytowe i klimatyczne niektórzy jed-
nak zgłaszali się dobrowolnie, wiążąc z tym pewne nadzieje na poprawę swe-
go losu. „Było bardzo nudno w obozie, postanowiłem zgłosić się na pracę na 
roli, bo myślałem, że tam będzie więcej jedzenia, warzyw” – wspominał jeden 
z nich. Często były to jednak złudzenia, szybko rozwiewane przez rzeczy-
wistość. Ten sam powstaniec wspominał: „typowym niemieckim systemem 
przyjęli [mnie] jako ochotnika na rolę, a wylądowałem w kamieniołomach”22. 
Inni zapisywali się na wyjazdy do pracy, aby mieć większą szansę ucieczki. 
„Przecież dobre czy złe warunki na komenderówce nie są ważne – przeko-
nywał kolegów jeden z powstańców – wyjeżdżamy po to, żeby uciec z niewoli 
i wrócić do Polski”23. 

19 Niektórzy jeńcy otrzymywali wynagrodzenie za swą pracę, lecz była to właściwie fikcja: 
„Owszem oni nam płacili, tylko efekt był taki, że policzyli za wyżywienie, za mieszkanie, za 
wszystko i jedyną wypłatę jaką dostałem pracując od grudnia do kwietnia [było to] osiem 
marek”. Zob. http://www.1944.pl, (dalej: AHM MPW), Relacja M. Snopińskiego. W dodatku 
pieniędzy tych jeńcy nie mogli wydać, ponieważ w fabrycznych kantynach artykuły żywno-
ściowe można było nabyć tylko na kartki, których im nie przydzielano. Zob. M. Kledzik, 
Smak głodu. III Batalion AK „Gurt” po kapitulacji Powstania Warszawskiego, Warszawa 
1996, s. 50.

20 M. Flemming, Jeńcy wojenni: studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, s. 169.
21 ACMJW, MiD, sygn. 20, MKCK, Stalag X B, Wizytacja 13 III 1945 r., s. 9; ibidem, 

Stalag XI A, Wizytacja 6 II 1945 r., s. 5; E.  Seeber, Robotnicy przymusowi w faszystowskiej 
gospodarce wojennej, Warszawa 1972, s. 53.

22 AHM MPW, Relacje R. Merrimana (w Powstaniu Wesołowski), S. Milczyńskiego 
(w Powstaniu Kuczyński), M. J. Grudniaka; ACMJW, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), 
sygn. 683. 

23 L. Hałko, Kotwica herbem wybranym, Warszawa 1999, s. 207. Zob. także http://
www.1944.pl, AHM MPW, Relacja Z. Kujawińskiego; T. Kubalski „Zbroja”, Żołnierze wal-
czącej Warszawy, Warszawa 1988, s. 76. Pod pewnym względem ucieczki jeńców-powstańców 
były łatwiejsze, ponieważ sprzyjał im zbliżający się koniec wojny i widoczne coraz bardziej 
objawy administracyjnego chaosu w III Rzeszy. A jeniec podejrzewany o ucieczkę (Flucht-

verdächtig, „FD”) nie szedł do pracy. Zob. S. Kopf, op. cit., s. 108–113 i 119; J. Ślaski, Polska 
walcząca (1939–1945), wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1990, s. 515; K. Grünberg, SS – czar-

na gwardia Hitlera, Warszawa 1985, s. 399.
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Jeńców-powstańców (mężczyzn i niepełnoletnich chłopców) skierowano 
– jak udało mi się ustalić – do prawie 90 oddziałów roboczych, którymi 
zawiadywało 15 stalagów położonych na terenie 10 Okręgów Wojskowych 
(dalej: OW) Wehrmachtu. Krótką charakterystykę poszczególnych oddziałów 
roboczych przedstawię w kolejności od III do XVIII OW.

W listopadzie 1944 r. w Stalagu III A Luckenwalde w Brandenburgii 
znajdowało się ok. 400 jeńców AK. Grupa prawie 100 osób pracowała zimą 
w Wandern (Wędrzyn koło Sulęcina w Lubuskiem), następnie w Sonnenbur-
gu (Słońsk). Zatrudniono ich do prac leśnych, przy załadunku i wyładunku 
towarów oraz w warsztatach mechanicznych. Na bardzo krótki czas pewną 
grupę skierowano w pierwszej połowie kwietnia do oddziału roboczego Groß-
alsleben. Inna, w ramach represji po ucieczce trzech jeńców, trafiła do kar-
nego obozu pracy w Sorau (Żary). Jeszcze inną grupę, liczącą ok. 100–105 
osób, zatrudniono do rozwożenia opału po mieście i do naprawy umocnień 
poligonowych. Po krótkim pobycie w obozie macierzystym, wysłano ich do 
pracy w magazynach w okolicach Frankfurtu nad Odrą24. W pierwszej po-
łowie grudnia w obozie Luckenwalde odbył się z kolei werbunek do pracy 
w Organization Todt (OT) (co oznaczało rezygnację ze statusu jeńca wojen-
nego i przyjęcie statusu robotnika cywilnego). Z tej propozycji skorzystało 
ok. 50 osób, gdyż „bez pracy przykrzy się” – jak zanotował jeden z nich. Inna 
grupa prawdopodobnie 25 grudnia trafiła do Cottbus (Chociebuż), do pracy 
w kolejowych zakładach naprawczych (po 11 godzin dziennie), m.in. jako 
elektromonterzy25. W marcu 1945 r. sformowano z pewnej części jeńców Sta-
lagu III A Luckenwalde tzw. Katastrophe Kommando, tj. oddział przeznaczo-
ny do pracy przy odgruzowywaniu Berlina (mieszkali wówczas w Falkensee 
na przedmieściach Berlina)26.

Druga duża grupa jeniecka (320 osób), skierowana w listopadzie 1944 r. 
na teren Brandenburgii, trafiła do Stalagu IV B Mühlberg nad Łabą. Gros 
z nich nie miało jeszcze 18 lat27. Liczącą 242 osoby grupę młodocianych przy-

24 ACMJW, RiW, sygn. 222, 545 i 1000; AHM MPW, Relacje B. Dąbrowskiego, W. Po-
maskiego, J. Remleina, E. Wojciechowskiego; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–

1945. Informator encyklopedyczny, pod red. Cz. Pilichowskiego, Warszawa 1979, s. 598; 
Wspomnienia żołnierzy Zgrupowania AK „Chrobry II”…, s. 253–258.

25 AAN, Ogólnopolskie Środowisko Batalionu AK „Kiliński” Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej (dalej: AK „Kiliński”), sygn. 34, s. 15; ACMJW, RiW, sygn. 196 i 417; 
T. Kotuniak, Kalendarium życia powstańca warszawskiego w niewoli niemieckiej (5 X 
1944–30 IV 1945), „ŁRM” 1995, t. 18, s. 70–79.

26 ACMJW, RiW, sygn. 708; AHM MPW, Relacja K. Grabczyńskiego.
27 ACMJW, WASt, St. 344, l. 351; R.  Bielecki, współpr. M. Strok, Żołnierze Powstania 

Warszawskiego, t. 3: Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 1997, 
s. 271–275.
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dzielono do pracy w zakładach zbrojeniowych (do nich dołączono 42 osoby 
z innych obozów). Około 60–65 niepełnoletnich (w trzech grupach) skiero-
wano na początku grudnia do oddziału roboczego w zakładach zbrojeniowych 
Wanderer Werke w Chemnitz, Arbeitskommando nr 53 (formalnie podległe 
Stalagowi IV F Hartmansdorf 28), gdzie produkowali broń automatyczną 

i elementy do bomb. Mimo ścisłego nadzoru dokonywano jednak sabotażu, 

tj. produkcji „elementów z dyskretnie ukrytymi wadami”. Praca była bardzo 

ciężka, zwłaszcza dla nieletnich. W dodatku przez pięć miesięcy pracowa-

li i mieszkali w kompleksie fabryki nie wychodząc na świeże powietrze29. 

28 listopada 1944 r. grupę 136 jeńców Mühlbergu (w tym 49 najmłodszych, 

do 16 roku życia30) przeniesiono do Arbeitskommando nr 773 Brockwitz koło 

Miśni, które formalnie podlegało Stalagowi IV G Oschatz. Pod szyldem huty 

szkła (Lager zum Stein Glasfabrik AG) jeńcy pracowali w zakładach zbroje-

niowych, w filii zakładów Messerschmitta produkując m.in. kadłuby samolo-

tów Bf-109 (warsztat montażowy w Niedersedlitz – południowe przedmieście 

Drezna) oraz miny magnetyczne. Oznajmiono im, że zwolniono ich z niewoli 

(zostali „zdemobilizowani”) i od tej pory są przymusowymi pracownikami 

cywilnymi. Pracowali po 12 godz. dziennie, choć zdarzały się przypadki, że 

28 ACMJW, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 35, Karta personalna Eugeniusza No-

wińskiego, s. 1–2.
29 Ibidem, Raporty MKCK, sygn. 20, Stalag IV F, Wizytacja 26 II 1945 r., s. 1; ibi-

dem, RiW, sygn. 99, 983, 984 i 990; AHM MPW, Relacje K. Batorowskiego, W. Koneckiego; 

A. Czarski, Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy, Warszawa 1971, s. 95; D. Tomczyk, 

Jenieckie blizny „Żyd”, „Kalendarz Opolski” 1995, s. 73.
30 Z uwagi na niewielką budowę ciała mieścili się w ogonach samolotów w czasie nitowa-

nia kadłubów. Zob. AHM MPW, Relacja B. Madejskiego. 

4. Fragment karty personalnej Eugeniusza Nowińskiego z adnotacją o pracy w Wanderer 

Werke w Chemnitz. Źródło: ACMJW, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 35, s. 2
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mogli wyjść poza teren fabryki dzięki specjalnej przepustce. Jeńcy ci dokona-

li udanego sabotażu przemysłowego – transport kadłubów wrócił do zakładu 

z powodu złego wykonania. Po bombardowaniu Drezna (13–15 II 1945 r.) 

i ustaniu dostaw surowców skierowano ich do robót fortyfikacyjnych31. Inny 

oddział roboczy Mühlbergu, tj. Arbeitskommando nr 200 Steingutfabrik AG 

Neusörnewitz koło Miśni, liczył 62 nieletnich. Zakwaterowano ich w hali fa-

brycznej. Wykonywali odlewy do pocisków V1 i V2. Podobny oddział roboczy 

w Miśni liczył 22–24 osoby. Jeńcy pracowali w fabryce ceramiki Teichert, 

m.in. przy rozładunku wagonów z glinką porcelanową. W pierwszych mie-

siącach 1945 r. skierowano ich do pracy w tkalni i przędzalni juty32. Jeszcze 

w gorszych warunkach znaleźli się jeńcy (ok. 80 osób), którzy w pierwszej 

połowie listopada 1944 r. zostali wysłani na przedmieścia Drezna, do Freital 

(Arbeitskommando nr 1327). Pracowali oni w hucie, w stalowni oraz w od-

dziale budowlanym, a mieszkali 3 km dalej, w Weißig. Warunki zakwate-

rowania były wprawdzie znośne, ale według wspomnień jeńców niemiecki 

wartownik szykanował ich, m.in. kierował do karnej pracy przy piecach 

wytwarzających gaz z brykietów, które wydzielały trujące wyziewy (tzw. 

czadnice). Po proteście jeńców został wymieniony na strażnika nieco lepiej 

traktującego Polaków33.
Na przełomie października i listopada 1944 r. do Stalagu VI J Dorsten, 

nad rzeką Lippe w Westfalii skierowano 600-osobową grupę jeńców AK 
(przybyli ze Stalagu XI B Fallingbostel)34. Podzielono ich na trzy kategorie: 
zdolnych do pracy poza obozem (prace ziemne przy pobliskim kanale oraz 
na rzecz artylerii czy w pobliskiej elektrowni), zdolnych do pracy na tere-
nie obozu i zupełnie niezdolnych do pracy – w tej ostatniej grupie znalazły 

się tylko trzy osoby. W końcu listopada jeden oddział roboczy wysłano do 

pracy w Mönchengladbach (ok. 200 osób), kolejny do Düsseldorfu (np. w fi-

lii fabryki Kruppa). Jeńców zatrudniano do rozmaitych prac. Wspominali 

31 ACMJW, RiW, sygn. 128, 273, 287, 443, 836, 989 i 995; AHM MPW, J. Szanser, 

J. Fil ipowicz, Miałem wtedy 14 lat, Warszawa 1969, s. 171–172; A.  Czarski, Zielone lata 

w mundurze, Warszawa 1969, s. 168–169. Istnieje rozbieżność odnośnie do liczby młodocia-

nych, wymienia się od 50 do 87 chłopców. Zob. A.  Czarski, Najmłodsi żołnierze…, s. 351; 

D. Tomczyk, Nieletni żołnierze…, s. 83–84; idem, Jenieckie blizny „Andrzej”, „Kalendarz 

Opolski” 1993, s. 52; AHM MPW, Relacje H. Łagodzkiego, A. Matczaka i J. Szulca; Wspo-

mnienia żołnierzy Zgrupowania AK „Chrobry II”, wstęp, wybór i opracowanie K. Utracka, 

Warszawa 2006, s. 164. 
32 AHM MPW, Relacje K. Czaszy, T. Paczkowskiego, W. Ciechomskiego, A. K. Sławiń-

skiego; D. Tomczyk, Nieletni żołnierze…, s. 85.
33 ACMJW, WASt, St. IV B, l. 5272; AHM, MPW, Relacja W. Aniołka; „Kiliński – Arkusz 

Wspomnień i Działań” 2001, nr 9–11.
34 ACMJW, WASt, St. XI B, l. 2139.



86 PIOTR STANEK

oni: „o siódmej była zbiórka i przychodziły z zewnątrz różne firmy niemiec-

kie i wynajmowały nas”35. Również w końcu 1944 r. ok. 100–150 osób z tego 

obozu wysłano do Arbeitskommando 327 P w Krefeld koło Düsseldorfu. 

Jeńcy pracowali tam przy budowie umocnień wojskowych, odgruzowywaniu 

miasta, w rzeźni, elektrowni, przy wydobywaniu z ziemi kabli energetycz-

nych i ich wymianie, w fabryce zbrojeniowej produkującej czołgi, czy przy 

pochówku Niemców na miejscowym cmentarzu36.

O oddziałach roboczych jeńców AK, które znajdowały się na terenie 

VII OW (południowa Bawaria), informacje są bardzo skąpe. W Stalagu VII A 

Moosburg (nad Izarą) znalazło się łącznie prawie 600 jeńców. W połowie 

grudnia 1944 r. ok. 320 z nich przekazano do Arbeitskommando nr 4104 

w centrum Monachium. Ich zadaniem miało być odgruzowywanie miasta. 

Inni trafili do pracy przy budowie lotniska37. 

Pewna grupa jeńców pracowała przez ok. 10 dni m.in. przy odgruzowy-

waniu Augsburga. Pochodzili oni z transportu 402–404 powstańców (szere-

gowców i podoficerów), który 7 listopada 1944 r. wyruszył ze Stalagu 344 

Lamsdorf (Łambinowice) do Stalagu VII B Memmingen (przy granicy z Ba-

denią-Wirtembergią) i przejeżdżał przez Augsburg. Część z nich, prawdopo-

dobnie 37 osób, zostawiono w mieście na stałe. Na kwatery wyznaczono im 

dawny klasztor zamieniony na szkołę Narodowosocjalistycznej Niemieckiej 

Partii Robotników (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dalej: 

NSDAP), gdzie mieli dokonać niezbędnych prac adaptacyjnych. Słabych, 

niezdolnych do pracy, kierowano do obozu macierzystego w Memmingen. 

Wysyłano ich także z tego stalagu do różnych oddziałów roboczych, m.in. 

ok. 50 osób do odgruzowywania Neu-Ulm38.

Do wspomnianego już Stalagu 344 (VIII F) Lamsdorf, który znajdował 

się 40 km na południe od Opola, skierowano w październiku 1944 r. naj-

większą grupę jeńców-powstańców, prawie 6 tys. osób. Obóz w Lamsdorf 

okazał się dla nich przejściowy, ponieważ zdecydowaną większość z nich po 

kilku dniach lub tygodniach odtransportowano do kolejnych oflagów i sta-

35 Ibidem, WASt, St. XI B, l. 2139; ibidem, RiW, sygn. 301 i 657; AHM MPW, Rela-

cje: R. Zielińskiego, J. W. Dobosza, W. Gniazdowskiego, Z. Stańczykowskiego, Z. Śledziew-
skiego.

36 AHM MPW, Relacje R. Houwalda, J. B. Szylkego; S. M. Jankowski, Śladem po-

wstańczych legitymacji, „Sowiniec” 2001, nr 18, s. 33–56; A. Czarski, Najmłodsi żołnierze 

walczącej…, s. 150–151.
37 ACMJW, RiW, sygn. 270, 275 i 276; AHM MPW, Relacje: E. Bartosika, J. Gorzejko, 

Z. Krzywickiego, S. Stawskiego, Z. Szybisza.
38 ACMJW, WASt, St. 344, l. 352; R. Bielecki, współpr. M. Strok, op. cit., s. 261–271; 

AHM MPW, Relacje: S. Gurdały, F. Jeziorka, Z. Ołubczyńskiego, J. Wandla, P. Żaka.
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lagów39. Tylko nieliczni jeńcy pracowali na terenie obozu. Niemcy zaczęli 
agitować, by zgłaszali się do budowy umocnień fortyfikacyjnych w okolicach 
Opola, co spotkało się z powszechną odmową. Zgłosiło się tylko ok. 20 osób, 
w nadziei, że umożliwi im to ucieczkę. Część z nich rzeczywiście uciekła, 
a pozostałych odstawiono z powrotem do obozu. Po tym doświadczeniu wię-
cej prób werbunku do pracy w Lamsdorf już nie podejmowano40. W stalagu 
tym w grupie powstańców znaleźli się również żołnierze Armii Ludowej 
(dalej: AL) i 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, walczący wspól-
nie w Powstaniu. Jedną grupę skierowano do odgruzowywania Wrocławia, 
pracy w kamieniołomach wapienniczych, przy budowie umocnień oraz do 
prac leśnych (m.in. w Bad Reinerz, obecnie Duszniki Zdrój i w Glatz, czyli 
w Kłodzku). Żołnierze AK ze wspomagającej Powstanie grupy „Kampinos”, 
którzy po bitwie pod Jaktorowem znaleźli się w niewoli niemieckiej (ok. 150 
osób, z tym, że część została na miejscu rozstrzelana), otrzymali prawa 
kombatanckie. Poprzez Stalag XI A Altengrabow trafili do pracy w tartaku 
w Jeber-Bergfrieden koło Dessau41.

W grudniu 1944 r. w położonym w Hesji Stalagu IX A Ziegenhain prze-
bywało ponad 300 jeńców42. W końcu 1944 r. ok. 100 osób wysłano do pracy 

39 ACMJW, MiD, VIII OW, sygn. 106, Bestandmeldung November 1944, s. 25; R.  Cia-
snocha, Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf w świetle najnowszych badań, 
„ŁRM” 2004, nr 27, s. 50–51; J.  Sawczuk, S.  Senft,  Obozy jenieckie w Lamsdorf w latach 
II wojny światowej. W: Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. E. Nowaka, 
Opole 2006, s. 149–150.

40 ACMJW, RiW, sygn. 214, 242, 806, 958 i 1022; ibidem, Mnp, sygn. 572, T. Wójcik, 
Z jenieckiego dziennika, s. 6; J. Sawczuk, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach 

w latach 1939–1945. Studium monograficzne, Opole 1974, s. 149. Jeńcy mieli zgłosić się do 
tej pracy za zgodą konspiracyjnych władz jeńców-powstańców. Zob. ACMJW, RiW, sygn. 204. 
Odmienną relację przekazał jeden z b. jeńców. Po propozycji niemieckiego komendanta obo-
zu, 4 stycznia do pracy w zamian za bochenek chleba zgłosiło się kilkuset jeńców. „Powodów 
było kilka […] jedni sądzili, że może nadarzyć się okazja do ucieczki, inni połakomili się na 
bochenek chleba, jeszcze inni chcieli się, choć na parę godzin, wyrwać za druty obozowe”. 
Zob. J. Ciesielski „Bojar” , Moja wojenna tułaczka, Warszawa 1993, s. 27–28. Inny b. je-
niec podał, że pracował jako murarz w 10-osobowej grupie poza terenem obozu, w Sowinie 
i w Przechodzie. Zob. ACMJW, RiW, sygn. 418.

41 ACMJW, RiW, sygn. 181, 185, 418 i 813; AHM MPW, Relacja J. Sobczyńskiego; Wspo-

mnienia żołnierzy Zgrupowania AK „Chrobry II”…, s. 168; Droga powrotna. Warszawskie Ter-

mopile…, s. 232–233. Zupełnie jednostkowym przypadkiem było zwolnienie z obozu w Lams-
dorf 12-letniego jeńca, Ryszarda Chęcińskiego „Myszki”, który wraz z matką trafił do pracy do 
bauera w Blankenheim k. Weimaru. Zob. ACMJW, RiW, sygn. 127; D. Tomczyk, Najmłodsi 

jeńcy Łambinowic, „Kalendarz Opolski” 1987, s. 88.
42 ACMJW, WASt, St. 344, l. 353 i l. 432; ibidem, Mikrofilmy, sygn. 1 (mikrofilm mos-

kiewski), 1 R–III, Versetzungliste über 300 poln. Kgf. (Aufständischer der A. K. Bewegung, 
Mannschaften und Unteroffz.) nach Stalag IX C Bad Sulza. Abfahrt 23.11.1944; R. Bielecki, 
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przy fabryce broni znajdującej się w Eschenstruth. Jeńcy pracowali przy od-
gruzowywaniu linii i tuneli kolejowych po nalotach dywanowych na Kassel 
oraz przy budowie infrastruktury obozów wojskowych w pobliskich górach. 
Po trzech miesiącach ciężkiej pracy połączonej z głodowymi racjami oddział 

liczył już tylko ok. 30 osób (pozostali chorowali na puchlinę głodową i odesła-

no ich do obozu macierzystego). Inną grupę skierowano do karczowania lasu, 

a potem do pracy w Kassel (m.in. do odgruzowywania miasta), a siedem osób 

do Hombergu, gdzie zatrudniono ich na terenie szkoły Hitlerjugend (dalej: 

HJ)43. Nie był to jedyny przypadek, gdy nieletnich powstańców z Ziegenhain 
skierowano do ośrodków szkoleniowych HJ znajdujących się pod nadzorem 
SS. Do pracy w tego typu obozie w Unterbreizbach pod Fuldą wysłano grupę 
45–50 nieletnich. Warunki bytowe były złe, wspominał je Witold Sąchacki: 

„Tam prawdopodobnie wykończyliby nas, gdyby nie natychmiastowa ewaku-
acja przed nacierającymi z jednej strony wojskami sowieckimi, z drugiej przed 
wojskami amerykańskimi, które ostatecznie wyzwoliły tylko niewielu z tej 45-
osobowej grupy”44.

W analogicznym obozie HJ w Bad Berka koło Weimaru znalazła się kolej-
na grupa nieletnich jeńców (najprawdopodobniej ok. 40 osób). Ich zadaniem 
była rozbudowa obozu45. Od ok. połowy grudnia 1944 r. do połowy kwietnia 
1945 r. jeszcze inna grupa zatrudniona była w Waltershausen, w kolejnym 
obozie szkoleniowym HJ. Jeńcy pracowali przy wyrębie drewna w górach 
odległych ok. 7 km od kwatery (stare domy gliniano-drewniane). Warunki 
pracy były bardzo ciężkie: 

„Ci, którzy nie mogli podołać pracy w grupie leśnej z wycieńczenia musieli 
sobie nacinać na nogach rany [i] pocierać solą, by nie musieli maszerować ki-
lometrów w góry, rany ropiały i zostawali w obozie HJ do bukowania, rąbania 
drewna, dźwigania zaopatrzenia itp. prac gospodarczych”46. 

współpr. M. Strok, op. cit., s. 275–281. Około 20-osobową grupę ze Stalagu IX C Bad Sulza 
nie wysłano, wzorem pozostałych, do Stalagu IX A Ziegenhain, lecz skierowano w grudniu 
1944 r. do Ranis w Turyngii, gdzie jeńcy w trzyzmianowym systemie pracy wykuwali schron 
w skałach. Zob. ACMJW, RiW, sygn. 218.

43 ACMJW, RiW, sygn. 446 i 958; AHM MPW, Relacja J. Woźniaka. 
44 ACMJW, RiW, sygn. 439; ibidem, Mnp, sygn. 568, W. Sąchacki, Uchronić od zapo-

mnienia, s. 10; AHM MPW, Relacja R. Malinowskiego; A. Czarski, Najmłodsi żołnierze…, 
s. 141.

45 ACMJW, RiW, sygn. 265 i 363; AHM MPW, Relacje A. Ożoga, J. Barona, F. Araka; 
A. Ożóg „Strażak”, Dzień za dniem. W: Zetrzyj z włosów pył bitewny. Wspomnienia żołnie-

rzy warszawskiego batalionu AK „Zaremba-Piorun”, zebrał i oprac. C. Leżeński, Warszawa 
1996, s. 264–273.

46 ACMJW, RiW, sygn. 223.
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W kwietniu pozostało ok. 35 osób. Jeńców bezskutecznie namawiano do 

wstąpienia do niemieckiej armii. Poza pracą w obozach HJ, niepełnoletni 

z obozu Ziegenhain od grudnia 1944 r. pracowali przy wyrębie lasu oraz 

w kamieniołomach (Arbeitskommando nr 4002 w Hünfeld koło Fuldy, na-

stępnie nr 4005 w Roden)47. 

Jednym ze zbiorczych obozów dla jeńców-powstańców stał się Stalag X B 
Sandbostel, położony w Dolnej Saksonii w północno-zachodnich Niemczech. 
Od października 1944 r. do kwietnia 1945 r. przeszło przez niego kilka tysię-
cy jeńców AK48. Nowo przybyli musieli odbyć trzymiesięczną „kwarantannę”, 
na czas której zakwaterowano ich w wydzielonej części obozu w wielkich 
halach. Był to środek nacisku na jeńców, aby podjęli decyzję o wyjeździe do 
pracy. Po zakończeniu „kwarantanny” warunki bytowe uległy niewielkiej 
poprawie. Formą nacisku było również przeniesienie jeńców do pozbawio-
nych prycz murowanych baraków, gdzie spali na gołym betonie. Zmniejszono 
również i tak niewielkie racje żywnościowe. Po wizycie inspekcji z MKCK 
i interwencji męża zaufania (podchorąży Brunon Leszek Cienciała), w grud-
niu 1944 r. przeniesiono ich do drewnianych baraków i przyznano wyższe ra-
cje żywnościowe49. Początkowo wykonywali tylko prace obozowe, zwłaszcza 
ochotniczo podoficerowie („chodziło o to, żeby się trochę przejść, nie siedzieć 
tylko w baraku”)50. W listopadzie sytuacja uległa zmianie. Żołnierzy do stop-
nia kaprala włącznie wywieziono do pracy, głównie w przemyśle. Wywierano 
bardzo silną presję, aby podoficerowie i podchorążowie zgłaszali się „dobro-
wolnie”, w zamian obiecując lepsze warunki, a przecież „gorsz[e] warunk[i] 
trudno było sobie wyobrazić [od tych] jakie żeśmy mieli w Sandbostel”51. Na 

47 Ibidem, RiW, sygn. 589; AHM MPW, Relacja H. Katany; D. Tomczyk, Jenieckie blizny 

„Szczeniak”, „Kalendarz Opolski” 1994, s. 57.
48 Łącznie przybyło do tego obozu ok. 5 tys. mężczyzn i ok. 600 kobiet. Zob. ACMJW, RiW, 

sygn. 239, 271 i 346; ibidem, Mnp, sygn. 310, A. Smoleński, Dziennik z Powstania i niewoli 
1944–1945 oraz Dziennik plut. pchor. Jerzego Skoryny ps. „Sielawa” z obozów Sandbostel 
i Lubeka, s. 73; AHM MPW, Relacje R. Dziewałtowskiego-Gintowta, F. Dembowskiego; D. Ki-
sielewicz, Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej. W: Militarne aspekty powstania 
warszawskiego, pod red. H. Królikowskiego i P. Matusaka, Siedlce 2006, s. 193; Exodus War-

szawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. 4: Archiwalia, wybór i oprac. J. Kazimierski, 
D. Skorwider, R. Śreniawa-Szypiowski, wstęp J. Kazimierski, Warszawa 1994, s. 49.

49 AHM MPW, J. Kober.
50 Zob. ACMJW, RiW, sygn. 992; AHM MPW, Relacje: M. Hammera, A. A. Horodyskiego, 

T. Jaroszewskiego.
51 AHM MPW, Relacja: J. Kobera. Inny jeniec wspomina: „Postanawiam jechać na «kom-

mando». Wszystko jedno gdzie. Obóz to jeden wielki głód. Ciągle ta sama porcja chleba, te 
same kartofle, lub dekiel kapusty. Myślę, że gorzej nie wpadnę”. Zob. P.  Waingertner, 
Z powstańczej Warszawy do Stalagu. Ze wspomnień Ryszarda Sługockiego, z posłowiem 
H. Kowalczyk, Toruń 2005, s. 63.
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pracę w rzekomych gospodarstwach rolnych, w odległej austriackiej Karyn-
tii, zdecydowało się ostatecznie kilkadziesiąt osób. W rzeczywistości znaleźli 
się w Hanowerze i Hamburgu pracując „niemal non stop przy odgruzowy-
waniu tych ustawicznie bombardowanych miast. Wtedy zapadła wśród nas 
decyzja – wspomina b. jeniec. Będziemy jeść nasze paski od spodni, ale nie 
chcemy ginąć od bomb alianckich”52. 

Jeńców z Sandbostel wysyłano do oddziałów roboczych podległych Stala-
gowi X A Schleswig. I tak 80-osobową grupę skierowano w połowie listopada 
1944 r. do oddziału roboczego w Marne (u ujścia Elby). Zatrudniano ich głów-
nie w przemyśle, tylko trzy oddziały pracowały w rolnictwie. Dwadzieścia 
osób oddelegowano do obozu HJ w Wilster53. Znaczne grupy jeńców trafiły 
do różnych oddziałów roboczych w Hamburgu. 180-osobowa grupa pracowała 
w dwóch kolumnach wyładowczo-rozładowczych (80 w Arbeitskommando 
nr 1482 Hamburg-Sternschanze i 100 w Arbeitskommando nr 572 Ham-
burg-Wilhelmsburg)54. Z kolei inni trafili do oddziałów roboczych nr 1192 
i 1269 w Gross Borstel (na przedmieściach Hamburga), które były zbiorczym 
obozem karnym (tzw. Straflager), swego rodzaju pogotowiem ponalotowym. 
Jeńców, ok. 1 tys. osób (a według niektórych relacji nawet do 2 tys.55), w tym 
ok. 60 młodocianych, zakwaterowano w barakach po 75 osób każdy. Jeden 
z nich wspominał: 

„Pracowaliśmy robiąc różne prymitywne prace od odgruzowywania, chowa-
nia trupów po bombardowaniach, przez odśnieżanie, roboty portowe, hydraulicz-
ne do najbardziej lukratywnych w spalonej fabryce papierosów”56. 

Praca była bardzo niebezpieczna, często odbywała się bezpośrednio 
w czasie nalotów, lub tuż po, w sąsiedztwie niewypałów i bomb z opóź-
nionym zapłonem, dlatego pochłonęła sporo ofiar. Inna grupa odgruzo-
wywała i oczyszczała magazyny żywności firmy Hamburg-Amerika Line 
oraz naprawiała okręty tej firmy (oddział roboczy nr 116 liczący 74–75 

52 AHM MPW, Relacje J. Kobera, Z. Żórawskiego; Z.  Tretkowski, Z Polski do Polski: 

wspomnienia żołnierza Powstania Warszawskiego, Bydgoszcz 1998, s. 124–125.
53 ACMJW, WASt, Kdp nr 25, s. 25–26 i 44–46; ibidem, MiD, sygn. 20, Raporty MKCK, 

Stalag X A Schleswig, Wizytacja 10 III 1945 r., s. 5; H-J.  Sonnenberg, Gefangen hinter 
Stacheldraht. Aufzeichnungen über das Offizierslager Oflag X B und das Kriegsgefangenen-

Mannschaftsstammlager Stalag X C mit seinen Arbeitskommandos zwischen Nienburg und 

den Ostfriesischen Inseln, Nienburg 2005, s. 10. 
54 ACMJW, WASt, Kdp nr 25, s. 20; ibidem, Kdp nr 67, s. 46–50; AHM MPW, Relacja 

Z. Iwanowskiego. 
55 AHM MPW, Relacja R. Wrotnowskiego.
56 A. Zubek, Wspomnienia powstańca, opublikowane na stronie http://www.abc.waw.

pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=64, (on-line 22 X 2009 r.).
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osób57). Dwudziestoparoosobowy oddział remontował statki w stoczni Ham-

burg-Neuenfelde II (oddział roboczy nr 163158). Pod pewnym względem 
praca w oddziałach roboczych przy odgruzowywaniu była korzystniejsza 

dla jeńców niż przebywanie w obozie w Sandbostel, ponieważ zwiększała 
szanse i możliwości „zorganizowania” dodatkowego jedzenia i papierosów. 
Kolejna, ok. 50-osobowa grupa małoletnich pracując po 10–11 godzin dzien-
nie budowała m.in. strzelnicę ziemną dla HJ (na początku 1945 r. liczba 
zatrudnionych w tym oddziale wynosiła już 100 osób59). W styczniu część 
jeńców z Gross Borstel trafiła do kolejnego oddziału roboczego w dużej 
stoczni łodzi podwodnych Howaldtswerke i Langemorgen w Hamburgu 
(oddział roboczy nr 130460), a 50-osobowa grupa przeszła do zakładów na-
prawczych silników Daimler-Benz w Hamburg-Wandsbek (oddział roboczy 
nr 159261). 24 podoficerów pracowało w zakładzie samochodowo-mechanicz-
nym Adolf Werner Werke w Altonie (dzielnica Hamburga). W końcu marca 
jeńcy z Gross Borstel zostali ewakuowani pieszo do Schwesingu koło mia-
sta Husum w pobliżu duńskiej granicy (ok. 1 tys. osób). Zatrudniono ich 
tam do budowy pasów startowych na lotnisku. Inną grupę z Gross Borstel 
ewakuowano w okolice Leck (m.in. do Broweg), gdzie część skierowano do 
kopania torfu62. Z uwagi na fakt, iż oddziały robocze trafiły z Gross Borstel 
do różnorakich prac, byli jeńcy różnią się diametralnie w ocenie tego obozu. 
Dla jednych warunki były „jak w obozie koncentracyjnym”63. Dla innych 
natomiast o wiele lepsze niż w Sandbostel. W stalagu dominowały „głód 
i wszy”, a „w Gross-Borstel tylko wszy, bo głód żeśmy sobie zaspokajali już 
przynoszeniem różnych [produktów], to co znaleźliśmy w piwnicach […] 

57 ACMJW, WASt, Kdp nr 67, Abrechnungsliste, XII 1944 – III 1945, s. 1–14.
58 Według zachowanej dokumentacji płacowej tego oddziału roboczego, w marcu–kwietniu 

1945 r. pracowało tam 25 jeńców, choć 27 stycznia skierowano ich 34. Co najmniej dziewięciu 
było chorych. Zob. ACMJW, WASt, Kdp nr 67, s. 123–126; ibidem, Kdp nr 97, Arbeitseinsatz 
nr 7741/XA, 27 I 1945 r., s. 60; ibidem, Änderung zum Arbeitseinsatz nr 7741/XA, 2 II 1945 r., 
s. 64).

59 Ibidem, Kdp nr 67, Abrechnungsliste, styczeń 1945 r., s. 82–85.
60 Według zachowanej dokumentacji płacowej tego oddziału roboczego, w lutym 1945 r. 

pracowało do 220 jeńców, kilku zmarło. Zob. ibidem, s. 88–102.
61 Ibidem, s. 113–122.
62 Ibidem, Kdp nr 25, s. 27, 36–43 i 51; ibidem, Kdp nr 97, s. 48; ibidem, RiW, sygn. 438, 

527 i 683; A. Czarski, Najmłodsi żołnierze…, s. 239; AHM MPW, Relacje: J. Kobera, K. Ry-
sia, J. Bandurskiego, H. Brzozowskiego, Z. Falęckiego, J. Dziewiątkiewicza, H. Kalskiego, 
Z. T. Krejckanta, J. Kublika, K. Kwiatkowskiego, K. Loewensteina, E. Łazowskiego, Z. Me-
chelewskiego, M. Przeździeckiego; P. Waingertner, op. cit., s. 87–135; Z. Tretkowski, 
op. cit., s. 126–128; A. Zubek, op. cit.

63 AHM MPW, Relacja K. Kwiatkowskiego.
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Tak, że już nie było tak źle”, wręcz przejście ze stalagu do Gross-Borstel 

„uratowało nas”64. 

W grudniu 1944 r. część jeńców z Sandbostel wysłano do pracy na roli 

w Brunsbitel (przy ujściu Elby). W styczniu ok. 70–75 osób przeniesiono 

do oddziału Berlińskiej Fabryki Maszyn w Lubece, gdzie w rzeczywistości 

produkowano karabiny (oddział roboczy nr 562). Kwaterę stanowiła stara 

barka (statek spacerowy „Amsterdam”) zacumowana na jednym z kanałów65. 

Ten oddział roboczy istniał już od października 1944 r. Liczył wówczas ok. 30 

jeńców66. Po ewakuacji Stalagu X B Sandbostel w kwietniu 1945 r. pozostało 

w nim tylko ok. 20 powstańców, tzw. funkcyjnych, pracujących w kancelarii, 

kuchni, czy magazynach odzieżowych67. 

Szczątkowe materiały informują o pracy przymusowej jeńców-powstań-

ców ze Stalagu X C Nienburg koło Hanoweru. Na początku 1945 r. 35 jeńców 

skierowano do Arbeitskommando nr 6033 w Hardenbostel. Odnotowano 

stamtąd kilka ucieczek. Z części jeńców, ok. 60 osób, sformowano również 

oddział roboczy kopaczy (pracowników ziemnych) w Oldenburgu. W lutym 

z tego obozu do prac melioracyjnych w Klein Lessen (Sulingen) wysłano 

90–95 osób68. 

O wiele większa grupa powstańców trafiła do Stalagu XI A Altengra-

bow w Saksonii-Anhalt jesienią 1944 r. (ponad 2,6 tys. osób). Brak miejsca 

w przepełnionym obozie sprawił, że wielu z nich zostało bardzo szybko wy-

słanych do kilkudziesięciu tzw. komenderówek, tj. oddziałów roboczych69. 

Oddział roboczy nr 274/1 w cukrowni Gatersleben koło Quedlinburga, w gó-

rach Harzu, w październiku 1944 r. liczył ok. 165–175 jeńców. Ciężką, czter-

nastogodzinną pracę jeńców przy produkcji cukru rekompensowała jednak 

64 Ibidem, Relacje A. Kurzawińskiego i J. T. Skórzyńskiego.
65 Ibidem, Relacja T. Krajewskiego (w Powstaniu W. Zawadzki); ACMJW, RiW, sygn. 

448; ibidem, WASt, Kdp nr 67, Abrechnungsliste, I–III 1945 r., s. 32–43.
66 L.  Kasprzyk, Wracając pamięcią. Wspomnienia lekarza-jeńca z lat 1939–1945, War-

szawa 1974, s. 205–206.
67 ACMJW, WASt, Kdp nr 25, Transport-Befehl nr 7416, s. 48–50; ibidem, Mnp, sygn. 

310, A. Smoleński, Dziennik…, s. II; ibidem, RiW, sygn. 161.
68 Ibidem, WASt, Kdp nr 6033, Aufstellung der polnischen Warschaukämpfer, k. 25 

i „Liste über die im Arbeitskommando Ort Hardenborstel”, k. 2–3; ibidem, Kdp nr 6246; 

ibidem, Kdp nr 7, Kriegsarbeitskommando nr 6011 in Klein Lessen, s. 1–12. W źródłach nt. 

oddziałów roboczych często brak rozróżnienia jeńców z 1939 r. i z Powstania, stąd niemożliwe 

jest zidentyfikowanie nazw miejscowości czy komand, w których znajdowali się ci ostatni. 

Zob. ACMJW, MiD, Raporty MKCK, sygn. 20, Stalag X C, Wizytacja 16 III 1945 r., s. 7; 

H-J. Sonnenberg, op. cit., s. 185–193.
69 ACMJW, WASt, St. XI A, l. 1200 i l. 1a; F.  Dończyk, Stalag XI A Altengrabow, Wro-

cław 1959, s. 274–275; S.  Kopf, op. cit., s. 69.
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częściowo możliwość jego zdobywania (do jedzenia70 i na handel). Początkowo 

odnoszono się do jeńców bardzo surowo – za domniemaną pomoc w ucieczce 

jeden z nich został zastrzelony. Z biegiem czasu traktowanie powstańców 

uległo poprawie, gdyż za otrzymywane w paczkach papierosy i prawdziwą 

kawę mogli przekupywać Niemców. Po zakończeniu „kampanii buraczanej” 

część z nich skierowano do pracy u miejscowych rolników, a większość do 

70 „Wynosiliśmy [go w] czym się dało i jedliśmy ze wszystkim. Jak ktoś dostał paczkę, 

[w której] była na przykład puszka sardynek, to się brało te sardynki i mieszało z cukrem. 

Jak ktoś złapał cebulę, to kroiło się tę cebulę równiuteńko i [też] z cukrem mieszało i w ten 

sposób jedliśmy”. Zob. AHM, MPW, Relacja A. Ryttla.

5. Kopia karty personalnej Zdzisława Bralińskiego z adnotacją o pracy w oddziale  
roboczym w Gröningen. Źródło: ACMJW, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 8, s. 2
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pobliskiego Hedersleben, w którym znajdowała się fabryka benzyny synte-
tycznej. Zakwaterowani byli jednak w dalszym ciągu w Gatersleben71. Jesz-
cze inną grupę z cukrowni wysłano do pracy przy budowie podobnej fabryki 

syntetycznej benzyny w oddalonym o ok. 20 km Aschersleben72. Niektórych 

skierowano do bliżej nieokreślonego kamieniołomu (był to mieszany oddział 

roboczy, składający się z powstańców oraz więźniów obozu koncentracyjnego. 

Z początkowej liczby 200 osób miało pozostać w nim tylko 12)73.

Większą „komenderówką” był oddział roboczy nr 301/3 pracujący w cu-

krowni Gröningen koło Halberstadt (6 X 1944 r. – 2 I 1945 r.), który liczył 

ogółem ok. 235 osób. Podobnie jak w Gatersleben warunki zakwaterowania 

były znośne, ale praca bardzo ciężka (12-godzinne zmiany dzienne i nocne) 

i niewystarczające wyżywienie. Jeńców pilnowało SS, co było niezgodne 

z konwencją genewską. Gdy praca w cukrowni skończyła się, wówczas nie-

wielką część z nich skierowano do prac rolnych w pobliżu Gröningen – przede 

wszystkim do wspomnianego już majątku Hedersleben. Na przełomie marca 

i kwietnia tę samą grupę przeniesiono do pobliskiego Hadmersleben, gdzie 

tylko przez kilka dni pracowała w fabryce zbrojeniowej. Pozostałych (ok. 70 

osób) zebrano razem z pracującymi w innych cukrowniach (m.in. z Wegele-

ben) i wysłano do Stalagu VII A Moosburg w Bawarii74.

Oddziałów roboczych z Altengrabow pracujących w okolicznych cukrow-

niach było więcej, m.in. w Osterwieck (nr 639/2, ok. 115 osób), Wegeleben 

(nr 893/5, ok. 95 osób), Weferlingen (nr 892/1, ok. 135), w Badersleben i Hal-

berstadt, gdzie panowały warunki zbliżone do opisanych wyżej75. Jeńcy 

71 Ibidem, Relacje S. Zawadzkiego, J. W. Maciejewskiego, J. Wąsowskiego; ACMJW, RiW, 

sygn. 1066; T. Łabuszewski, Jeńcy wojenni – żołnierze Powstania Warszawskiego. W: Wielka 
ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, oprac. J. Kreusch, A. K. Kunert, T. La-

buszewski, t. 4, Warszawa 1997, s. 451–657; F. Dończyk, op. cit., Wrocław 1959, s. 320.
72 AHM, MPW, Relacje A. Ryttla, A. Jachymczyka, W. R. Cabana; Droga powrotna. War-

szawskie Termopile 1944, pod red. I. Łukaszewskiej-Bułat, Warszawa 2005, s. 170–171.
73 AHM MPW, Relacja J. W. Maciejewskiego.
74 Ibidem, Relacje: J. Zwierzchowskiego, J. Zawadowskiego, P. Badmajewa, Z. Borkow-

skiego, W. Furmańczyka, E. Kowaliny, J. Prażmo, W. Nocenia, A. Drzewoskiego; ACMJW, 

RiW, sygn. 1003 i 1055; ibidem, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 8, kopia listu Zdzisława 

Bralińskiego do Władysławy Bralińskiej, 11 I 1945 r. i do Aleksandra Zwierzchowskiego, b.d., 

s. 5–8; ibidem, Karta personalna Zdzisława Bralińskiego, Stalag XI A, s. 1–2; ibidem, Zapiski 

z pobytu w niewoli Z. Bralińskiego, s. 10–11; T. Łabuszewski, op. cit.; W. Klempisz, Ostat-

ni dzień września 1944 i Stalag XI A Altengrabow. W: Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po 

powstaniu 1944, t. 2: Pamiętniki. Relacje, wybór i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Du-

nin-Wąsowicz, J. Korpetta, H. Szwankowska, Warszawa 1993, s. 329–334; Droga powrotna. 

Warszawskie Termopile…, s. 72–75. 
75 AHM, MPW, Relacje: W. Zahorskiego, R. Andrzejewskiego, A. Jachymczyka, J. Kisie-

lińskiego, J. Niteckiego, M. Rechnio, Z. Szydelskiego; T. Łabuszewski, op. cit. W wykazie 
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pracujący w cukrowni w Braunschweig znaleźli się w 153-osobowej grupie 
skierowanej do Stalagu XI B Fallingbostel. Stamtąd 25–35 osób wysłano do 
pracy przy wyrębie lasu w górach Harzu niedaleko Bad Harzburga (regular-
nie otrzymywali paczki MKCK i byli dobrze odżywiani)76. Jeńcy-powstańcy 
warszawscy pracowali również przy innych pracach rolnych (np. ok. 60 osób 
w Grossalsleben od kwietnia 1945 r.77), w porcie rzecznym w Magdeburgu 
jako Arbeitskommando nr 544/14 (ok. 50 osób), a także przy odgruzowywa-
niu miasta, w zakładach ślusarskich78. 25-osobowa grupa trafiła do pracy 
w Harzgerode w górach Harzu. Znajdowała się tam fabryka odlewów do sa-
molotów (bomb latających) V1 i rakiet V2 (Mitteldeutsche Leichmetalverke). 
Praca trwała nawet po 11 godzin na dobę (od czwartej rano do trzeciej po 
południu), a wyżywienie było mizerne. Jeden z jeńców wspomniał: „Dosta-
waliśmy pożywienie raz dziennie i raz na cztery dni siedemdziesiąt pięć 
deko chleba”, lecz sytuację częściowo ratowały nadsyłane czerwonokrzy-
skie paczki79. Smutno swój pobyt w oddziałach roboczych wspominali także 
małoletni powstańcy. Grupę 25 chłopców-powstańców, po „niby-leczeniu” 
(prawdopodobnie w lazarecie Gross Lübars), wysłano jesienią 1944 r. do 
cywilnego obozu pracy w firmie Schäfer&Budenberg w Magdeburgu, „gdzie 
ich bito i poniewierano, że chłopcy zaczęli stamtąd uciekać. W tej sytuacji 
przekazano ich do Aschersleben w górach Harzu”80.

Pewna grupa jeńców (ok. 250 osób, choć niektórzy relacjonujący podają 
mniejszą liczbę) trafiła do oddziału roboczego nr 589 w Schleweke na przed-
mieściach Bad Harzburga w Górach Harzu. Jeńcy pochodzili właściwie ze 
Stalagu XI B Fallingbostel, lecz na początku 1945 r. oddział został organiza-
cyjnie i administracyjnie przeniesiony do Stalagu XI A Altengrabow. Zatrud-
niono ich w kopalniach rudy żelaza („Matylda” i „Hansa”). Władze obozowe 
próbowały odebrać im biało-czerwone opaski i przekwalifikować na robotni-
ków cywilnych, lecz napotkały stanowczy sprzeciw. Praca była ciężka (głów-
nie ładowali rudę na wagoniki, które wyciągali następnie na powierzchnię), 
a wyżywienie niewystarczające. Dzień rozpoczynał się pobudką o 4.30 rano, 
następnie jeńcy pokonywali piechotą 5 km odcinek do Oker, gdzie mieścił się 

sporządzonym przez T. Łabuszewskiego znajdują się jeszcze dwa oddziały robocze Stalagu 
XI A Altengrabow: nr 605/3 Nordgermersleben (ok. 120–125 osób) i nr 395/3 Hecklingen 
(ok. 75 osób). Nie ma jednak potwierdzenia, że były to oddziały pracujące w cukrowniach.

76 ACMJW, WASt, St. XI A, l. 1252; AHM MPW, Relacje R. Gajewskiego, H. Świątkiewicza.
77 S. J. Tokarski, „Wichrzyciel” z AK-owskim rodowodem, Warszawa 1996, s. 98–99.
78 ACMJW, RiW, sygn. 522; AHM MPW, Relacje: J. Sitarskiego, W. R. Cabana, E. Du-

chińskiego, B. Kamoli; Droga powrotna. Warszawskie Termopile…, s. 221.
79 AHM MPW, Relacja K. Duchowskiego; S. Batorski, Czas poza domem, Warszawa 

1984, s. 104–158.
80 F. Dończyk, op. cit., s. 284.
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szyb kopalni. Jeńców niewyrabiających normy odesłano do Blankenburga 
(łącznie 54 osoby), a stamtąd m.in. do huty żelaza (Lothrigen AG Krupp), 
gdzie w podziemnych sztolniach wytwarzano korpusy pocisków do artylerii. 
Później część tej grupy skierowano do pracy przy instalowaniu sieci gazowej 
w Blankenburgu. Pozostali pracowali nadal w fabryce, gdzie budowali razem 
z więźniami obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora i jeńcami francuskimi 
sztolnie pod pociski V2. W marcu natomiast wykonywali prace ziemne mię-
dzy Blankenburgiem a Halberstadt81. Inna grupa trafiła do „komenderówki” 
w Elbingerode w górach Harzu, do pracy w podziemnej fabryce benzyny 
syntetycznej oraz do huty stali. Następnie mniejszą grupę przeniesiono do 
fabryki zbrojeniowej Kremmlinga w Hadmersleben (produkcja części do 
bomb)82. W fabryce amunicji Hillersleben znajdował się oddział roboczy skła-
dający się zarówno z powstańców (ok. 40 osób), jak i wrześniowców (m.in. 
Konstanty Ildefons Gałczyński)83. Także w Kirchmöser koło Brandenburga 
jeńców zatrudniono w przemyśle zbrojeniowym. Pracowali oni oficjalnie 
w zakładach metalowych jako szlifierze (Brandenburger Eisenwerke Kirch-

möser, tj. Brandenburskie Zakłady Żelazne w Kirchmöser, w rzeczywistości 
była to fabryka zbrojeniowa, w której produkowano działa szturmowe)84. 

W Stalagu XI B Fallingbostel (w Dolnej Saksonii, w północnych Niem-
czech) znalazło się ok. 2,5–3 tys. b. powstańców85. Stopniowo zaczęto ich 
wysyłać do różnych oddziałów roboczych. 125 osób skierowano na przełomie 
października/listopada 1944 r. do Harlingerode koło Goslar. Pracowali w hu-
cie cynku i ołowiu w pobliskim Oker oraz na kolei86. Inną grupę zatrudniono 

81 ACMJW, MiD, Powstańcy warszawscy, sygn. 23, J. Lankajtis, Wspomnienia z niewoli, 
s. 3–4; ibidem, Lista jeńców wojennych z Powstania Warszawskiego w Stalagu XI B Falling-
bostel, wywiezionych do kopalni rudy żelaznej w Bad-Harzburg, a następnie do Blankenburga 
– podziemne sztolnie firmy Kruppa, s. 7–9; A. Mikliński, Niewola. W: Exodus Warszawy. 

Ludzie i miasto po powstaniu 1944, t. 2: Pamiętniki. Relacje…, s. 344–349; S. Kopf, op. cit., 
s. 98–99; AHM MPW, Relacje: E. Kozłowskiego, Z. Skwary, A. Wąsowicza, M. Rechnio, L. Si-
kory-Sikorskiego, E. Skwarczyńskiego.

82 AHM MPW, Relacje Cz. Bartkiewicza, B. Bogdańskiego.
83 Ibidem, Relacje Z. Krupki, J. Wawrykiewicza; K. Gałczyńska, Konstanty Ildefons 

Gałczyński – Kriegsgefangener 5700, ser.: „Jeńcy wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, 
Sylwetki”, pod red. Cz. Wawrzyniaka, Opole 1993, s. 46. „Głód był przede wszystkim. Jak 
wyszedłem z tego wszystkiego, to ważyłem czterdzieści osiem kilo”. Zob. AHM MPW, Relacja 
J. Gundermana.

84 AHM MPW, Relacja M. Janosza Dominikowskiego; M. Kledzik, op. cit., s. 79–80.
85 AIPN, sygn. GK 912/DC/489, Pismo F. Maurer do H. Himmlera, b.p.; R. Bielecki, 

Żołnierze Powstania Warszawskiego, Warszawa 1995, s. 237–267.
86 ACMJW, RiW, sygn. 517; AHM MPW, Relacje W. T. Jarosza, Z. L. Szeliskiego; S. Pem-

pel, W obozach niemieckich – Fallingbostel, Oker, Mühlberg. W: Exodus Warszawy. Ludzie 
i miasto po powstaniu 1944, t. 2: Pamiętniki. Relacje…, s. 364–365. 
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najpierw w cukrowni Bielefeld, a po zakończeniu kampanii buraczanej skie-
rowano do pracy w Misburgu (kwaterowali w oddalonym ok. 20 km Hanowe-
rze), gdzie na terenie fabryki benzyny syntetycznej wykonywali różnorakie 
prace ziemne. Nakłaniano ich tam do tworzenia antyradzieckiego legionu, 
lecz jeńcy zdecydowanie odmówili. Warunki były ciężkie i niebezpieczne 
– m.in. z powodu bardzo częstych nalotów na fabrykę87. Kolejna grupa jeń-
ców-powstańców trafiła do kopalni rudy żelaza w Fallingbostel, skąd część 
z nich przeniesiono do kamieniołomu, gdzie pracowali również więźniowie 
KL Buchenwald. Następni znaleźli się w bliżej niezidentyfikowanej fabry-
ce samolotów w górach Harzu88. Ewidencyjną przynależność do Stalagu 
XI B Fallingbostel posiadała również grupa 100–101 jeńców ewakuowanych 
w połowie lutego ze Stalagu VIII C Sagan (Żagań), którzy pracowali w rol-
nictwie89. 

Około 370 jeńców, którzy od końca listopada 1944 r. znajdowali się w Sta-
lagu XIII D Nürnberg Langwasser (bawarska Norymberga), zatrudniano je-
dynie przy odgruzowywaniu miasta90. Poprzez Stalag XIII B Weiden ok. 135 
osób skierowano do oddziału roboczego nr 503 Deggendorf, podlegającego 
pod Stalag XIII A Sulzbach. Zatrudniono ich tam przy budowie fabryki 
benzyny syntetycznej oraz przy rozładowywaniu wagonów. W miejscu za-
kwaterowania (w oddalonym o 10 km Deggenau) panowały bardzo ciężkie 
warunki bytowe. Jeńcy wspominali: „mieszkaliśmy w norach wykopanych 
w ziemi i przykrytych słomianymi dachami. Spaliśmy na gołej ziemi i bez 
żadnego przykrycia tylko pod płaszczami”. Były to ziemianki po jeńcach 
radzieckich. Jeńcy do mycia się używali śniegu. Aprowizacja pogorszyła się 
znacząco wiosną 1945 r.: „Kwiecień – głód coraz większy, próbujemy jeść tra-
wę i mlecz porastające dachy ziemianek”. Wówczas skierowano ich, już jako 

87 ACMJW, RiW, sygn. 506; AHM MPW, Relacje B. Filipiaka, K. Radwańskiego; S. Kopf, 
op. cit., s. 100–103.

88 AHM MPW, Relacja R. Chruścikowskiego; S. M. Jankowski, Hej chłopcy, bagnet na 

broń!, „Przegląd Polski” 2003, nr 31 z 1 VIII.
89 ACMJW, WASt, St. 344, l. 354; ibidem, MiD, VIII OW, sygn. 106, Bestandmeldung 

November 1944, s. 25; ibidem, RiW, sygn. 458. W materiałach ewidencyjnych b. członków 
Batalionu AK „Kiliński”, znajduje się bardzo krótka wzmianka o oddziale roboczym w mieście 
Sontra (Kreis Fulda), w którym przebywali jeńcy-powstańcy ze Stalagu VIII C Sagan. Zob. 
AAN, AK „Kiliński”, sygn. 37, s. 42.

90 ACMJW, WASt, St. 344, l. 420; ibidem, Mikrofilmy, sygn. 1 (mikrofilm moskiewski), 
1 R-III, Versetzungsliste von 371 poln. Kgf. (Aufständische der A. K. Bewegung, Mannscha-
ften) nach Stalag XIII D Nürnberg. Abfahrt 22.11.1944; R. Bielecki, Żołnierze Powstania 
Warszawskiego, t. 2: Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 1996, 
s. 212–219. Jedna osoba zmarła podczas transportu ze Stalagu 344 Lamsdorf do Stalagu 
XIII D Nürnberg. Zob. AHM MPW, Relacje T. Rymkiewicza, T. Breitkopfa.
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pracowników cywilnych, do pracy w pobliskich gospodarstwach rolnych91. 
22 listopada 1944 r. 30 jeńców Stalagu XIII D Nürnberg-Langwasser trafiło 

do Schwandorfu (Arbeitskommando nr 500), do pracy w fabryce armatury 

łazienkowej i wyrobów ceramicznych Tonwerk Schwandorf. 17 kwietnia 

1945 r. fabryka została prawie całkowicie zniszczona w wyniku nalotu bom-

bowego. Również do Schwandorfu, ale do fabryki aluminium, skierowano 

ok. 60-osobową grupę jeniecką w styczniu 1945 r. Jeńcy ładowali boksyty do 

wagoników, oczyszczali piece oraz zajmowali się bezpośrednio wytopem me-

talu. W połowie marca przeniesiono ich do Regensburga, do pracy w porcie 

rzecznym przy odbudowie zbombardowanych linii kolejowych92.

Od lutego do kwietnia 1945 r. ok. 60–75 osób pracowało w kopalni węgla 

koło Stockhaim, podlegając administracyjnie Stalagowi XIII C Hammelburg. 

Panowały tam wyjątkowo ciężkie warunki: „Najgorzej było jak ci młodzi 

siedemnastoletni czy troszkę młodsi musieli pchać te wózki, które ważyły 

pięćset kilogramów do góry, na miejsce urobku”. Jeńcy dokonywali sabotażu, 

niszczyli sprzęt, powodowali przestoje. Po zewnętrznej kontroli kopalni prze-

niesiono ich do koszar artylerii przeciwlotniczej w Kitzingen. Tam musieli 

odgruzowywać miasto, kopać okopy i rowy przeciwczołgowe93.

Jeńców-powstańców skierowano również do oddziałów roboczych zlokalizo-

wanych na terenie Austrii. Przede wszystkim odgruzowywali zbombardowane 

miasta, zatrudnieni byli w zakładach zbrojeniowych i wykonywali prace prze-

ładunkowe. Przebywająca od grudnia 1944 r. w Stalagu XVIII A Wolfsberg 

w Karyntii grupa 300–308 jeńców AK, szybko została skierowana do różnora-

kich prac poza obozem. W grudniu ok. 120 osób wysłano do oddziału roboczego 

nr 207 w Sterntal (obecnie słoweńskie Kidričevo). Warunki zakwaterowania 

i pracy w tym miejscu były bardzo ciężkie. Jeńcy musieli nosić na czas kilku-

dziesięciokilowe skrzynie z amunicją do magazynów zlokalizowanych w lesie 

oraz napełniali i przetaczali 200-litrowe beczki z benzyną. Mimo mrozu nie 

posiadali rękawic. Złe warunki bytowe skłaniały jeńców do podejmowania 

prób ucieczek, które w kilku przypadkach zakończyły się sukcesem94.

91 ACMJW, RiW, sygn. 131, 211, 219, 444, 837, 981 i 986; AHM MPW, Relacja J. Go-

rzejki. Kilku chorych z tego oddziału, po krótkim pobycie w izbie chorych, wysłano do obozu 

Neubourg-Mertzwiller koło Strasburga. Zob. ibidem, Relacja W. Janiszewskiego.
92 ACMJW, RiW, sygn. 790; AHM MPW, Relacja A. Roszkowskiego; M. Kledzik, 

op. cit., s. 37–38 i 50; www.amu-untertage.de/industriekultur/geschichte_twf.html (on-line 

3 XII 2009 r.).
93 ACMJW, WASt, St. XIII D, l. 373; ibidem, WASt, Kdp nr 97, s. 67; ibidem, RiW, sygn. 

209; AHM MPW, Relacje T. Rymkiewicza, K. Zielińskiego; AAN, AK „Kiliński”, sygn. 37, 

s. 38; Wspomnienia żołnierzy Zgrupowania AK „Chrobry II”…, s. 172–179. 
94 ACMJW, MiD, Raporty MKCK, sygn. 20, Stalag XVIII A, Wizytacja 25 II 1945 r., s. 1 

i 6; ibidem, RiW, sygn. 372 i 988; AHM MPW, Relacje K. Brzozowskiego, Z. Zabrzeskiego.
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W Stalagu XVIII C (317) Markt-Pongau (obecnie St. Johann in Pon-
gau k. Bischofshofen, w austriackim kraju związkowym Salzburg) jesienią 
1944 r. znalazło się ok. 1 tys. jeńców z AK95. Po krótkim pobycie w obozie 
zaczęto ich wysyłać do pracy przymusowej. Około 100 skierowano do Kema-

ten w Tyrolu (druga połowa grudnia 1944 r. – koniec marca 1945 r.), gdzie 

pracowali w podziemnych zakładach Messerschmitta przy budowie części do 

samolotów i rakiet V2. Jeńcy skutecznie sabotowali tę pracę: „Udawaliśmy, 

że nikt nic nie rozumie. […] Niemcom chodziło wtedy o każdą blaszkę, więc 

myśmy robili najgorzej jak można”. Później budowali drogi i umocnienia 

ziemne96. Jeńcy pracowali także przy odgruzowywaniu austriackich miast. 

Przykładowo. dużą grupę jeńców liczącą 200–250 osób wysłano do Salzbur-

ga (grudzień 1944 – styczeń 1945 r.). Notabene, była to już druga grupa 

wysłana z Markt-Pongau do Salzburga (pierwszą skierowano tam w listopa-

dzie, ok. 150 osób). Niektórzy odgruzowywali zbombardowany Wiedeń. Od 

lutego do kwietnia pracowali przy budowie i konserwacji linii kolejowych 

w tyrolskim Landeck i jego okolicach, m.in. w Prutz, gdzie zapewniono im 

znośne warunki żywieniowe oraz w Tschupbach97. Nieliczne wzmianki mó-

wią również o pracy jeńców-powstańców w Mittelberg Hütte w Bischofshofen, 

w kamieniołomie Kaprun w Alpach, czy w Stubai (budowa linii kolejowej 

z Innsbrucka do Włoch)98.

* * *

Jeńcy-powstańcy warszawscy, podobnie jak inne grupy jenieckie, zmusze-

ni byli do pracy na rzecz III Rzeszy. Materiały, do których dotarłem, pozwo-

liły na ustalenie prawie 90 oddziałów roboczych, zarządzanych przez admi-

nistrację 15 stalagów, zlokalizowanych na obszarze 10 wojskowych okręgów 

Wehrmachtu. Nie pozwalają natomiast na podanie w miarę dokładnych sza-

95 ACMJW, WASt, St. 344, l. 340; ibidem, St. X B, l. 1132 i l. 1157; ibidem, Kdp nr 97, Be-

richtigung, Arbeits-Einsatz-Befehl nr 7279, Bestimmungsort Pongau, Stalag X B Sandbostel 

XI 1944, s. 11; ibidem, Mikrofilmy, sygn. 1 (mikrofilm moskiewski), 1 R-III, „Versetzungliste 

über 600 poln. Kgf. am 21.10.1944 zu Stalag XVIII C Markt-Pongau”; R. Bielecki, współpr. 

M. Strok, op. cit., s. 249–261; H. Speckner, In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenla-

ger in der „Ostmark” 1939 bis 1945, Oldenbourg 2003, s. 307.
96 ACMJW, RiW, sygn. 1002; AHM MPW, Relacje W. Jezierskiego, J. Lipowicza. Fabryki 

Messerschmitta znajdowały się również w alpejskim Kempten. Relacje powstańców wskazują 

jednak Kematen jako miejsce ich pracy.
97 ACMJW, RiW, sygn. 76, 95, 212 i 379; AHM MPW, Relacje: A. Dąbrowskiego, J. Ejgela, 

F. Jelonka, H. Kasprzaka, W. Łubieńskiego, J. Peltza, J. Grygiela, A. Nadolnego, F. Dembow-

skiego; M. Kledzik, op. cit., s. 36 i 87. 
98 AHM MPW, Relacja J. Czuby; M. Kledzik, op. cit., s. 48; W. Wiśniewski, Nasz trud 

nie poszedł na marne…, „Gazeta Obserwatora IMGW” 2005, nr 1, s. 34–35.
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cunków, jaki procent tych jeńców trafił do oddziałów roboczych. Zatrudnia-

no ich w różnych sektorach gospodarki III Rzeszy i w różnych warunkach. 

Oprócz dozwolonej prawem międzynarodowym pracy np. w przemyśle czy 
rolnictwie, w wielu przypadkach jego zasady świadomie łamano. Przykła-
dem może być kierowanie żołnierzy AK do pracy w zakładach zbrojeniowych. 

Z reguły wyżywienie i zakwaterowanie w miejscach zatrudnienia nie były 

wystarczające. Również sposób traktowania powstańców przez nadzorują-

cych ich strażników pozostawiał wiele do życzenia. W porównaniu z jeńcami 

z kampanii 1939 r. pracowali stosunkowo krótko i nie objęła ich na szerszą 

skalę akcja tzw. zwalniania, czyli odbierania pod przymusem statusu jeńca 

wojennego i przydzielania statusu robotnika cywilnego. Niejednokrotnie 

jednak wspomniany we wstępie zapis z układu kończącego Powstanie War-

szawskie, iż jeńcy ci „korzystają z wszystkich praw konwencji genewskiej” 

pozostawał martwą literą. 

THE FORCED LABOUR OF THE WARSAW INSURGENTS STAYING  
IN THE GERMAN CAPTIVITY IN THE YEARS 1944–1945

(Summary)

The paper deals with the problem of forced labour of the group of several thou-

sand Prisoners-of-War (men and minors) – participants of the Warsaw Uprising. Up 

till now this issue has not been made the main subject of any separate elaboration. 

The basic part of the paper is a description of all the working parties established 

by the author. This is preceded by a reference to the theoretical and legal norms 

relating to the phenomenon of forced labour of POWs-Insurgents. The author made 

use of source materials (primarily memoirs and relations of former POWs), which 

remain in the collections of the Archives of the Central Museum of Prisoners-of-War 

in Łambinowice-Opole, the Archives of History Recounted of the Museum of the 

Warsaw Uprising, the Archives of the Institute of National Remembrance, or the 

Archives of New Files, as well as those found in the available literature of the sub-

ject. On the basis of the above-mentioned sources, the author established that the 

POWs-Insurgents were placed in about 90 working units controlled by 15 stalags. 

As regards the question of labour, the soldiers of the Home Army were treated both 

in compliance with the international law in force then and with violation of its regu-

lations (the latter concerned mainly those employed in military factories). Despite 

the relatively short term during which the POWs-Insurgents were forced to work, 

their hard labour for the aggressor made a traumatic period of their lives.
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ZUR ZWANGSARBEIT WARSCHAUER AUFSTÄNDISCHER  
IN DEUTSCHER GEFANGENSCHAFT 1944–1945

(Zusammenfassung)

Gegenstand des Artikels ist die Zwangsarbeit von über zehntausend Warschau-
er Aufständischen (Männer und Minderjährige), die in deutsche Gefangenschaft ge-
raten waren. Diese Problematik wurde bislang noch nicht eigenständig behandelt. 
Den Hauptteil des Artikels bildet eine Beschreibung aller Arbeitskommandos, die 
vom Autor erfasst werden konnten. Dem geht eine Erörterung der rechtstheore-
tischen Grundlagen der Zwangsarbeit von Aufständischen in Gefangenschaft voran. 
Der Untersuchung liegen Quellmaterialien (vor allem Erinnerungen und Berichte 
ehemaliger Gefangener) aus dem Archiv des Zentralen Kriegsgefangenenmuseums 
in Łambinowice-Opole, dem Archiv Erzählter Geschichte des Museums des War-

schauer Aufstands, dem Archiv des Instituts des Nationalen Gedächtnisses, dem 

Archiv Neuer Akten sowie die zugängliche Fachliteratur zugrunde. Basierend auf 

den o.g. Quellen konnte festgestellt werden, dass die in Gefangenschaft geratenen 

Aufständischen in etwa 90 Arbeitskommandos eingeteilt wurden, die 15 Stalags 

unterstanden. Die Soldaten der Heimatarmee wurden mit Blick auf die von ihnen 

geleistete Arbeit einerseits im Einklang mit dem internationalen Recht behandelt, 

andererseits wurde jedoch ebenso – hauptsächlich in den Rüstungsbetrieben – da-

gegen verstoßen. Trotz der relativ kurzen Zeit, in der die Aufständischen zur Arbeit 

für den Okkupanten gezwungen wurden, stellte dies einen traumatischen Zeitraum 

in ihrem Leben dar.
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Materiały archiwalne Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
dotyczące podchorążych Wojska Polskiego 

w niewoli niemieckiej

Podchorążowie Wojska Polskiego (dalej: WP) w niewoli niemieckiej byli 

charakterystyczną grupą polskich jeńców wojennych, głównie z uwagi na 

fakt ich niejednoznacznego początkowo statusu w niewoli. Do obozów Wehr-

machtu trafili z pola walki w 1939 r., z obozów internowania w Rumunii 

(1941) i na Węgrzech (1944/1945) oraz po upadku Powstania Warszawskiego 

w październiku 1944 r. Niejasna dla władz niemieckich pozycja kandydatów 

na oficerów w WP spowodowała, iż trafili oni zarówno do stalagów, jak i ofla-

gów. Z czasem sytuację tę rozwiązano na niekorzyść podchorążych, odbierając 
im prawo do traktowania na równi z oficerami, co m.in. poskutkowało tym, że 
ok. 2 tys z nich przeniesiono do obozów Emslandu, podległych Stalagowi VI B 
Neu-Versen. Przebywali tam w latach 1940–1941. Po wojnie losy podchorą-
żych, podobnie jak innych polskich jeńców wojennych, potoczyły się różnie. 
Część pozostała na emigracji, inni zdecydowali się na powrót do kraju. Współ-
praca Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
(dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) z podchorążymi-byłymi jeńcami wo-
jennymi, zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych XX w. zaowocowała 
wzbogaceniem zbiorów archiwalnych muzeum o materiały przekazane przez 
ich środowiska, które działały zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

W zasobie archiwalnym CMJW w Łambinowicach-Opolu znajdują się na-
stępujące zespoły, które dotyczą podchorążych w niewoli niemieckiej: Archi-
wum Środowiska Podchorążych byłych Jeńców Wojennych (dalej: AŚPbJW), 
Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (Biuro 
Informacyjne Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych dalej: 
WASt) oraz zbiory: Akta Mirosława Zawodnego (dalej: AMZ), Relacje i Wspo-
mnienia (dalej: RiW), Materiały i Dokumenty (dalej: MiD). 
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Zespół AŚPbJW tworzą dokumenty, opracowania, wykazy, wspomnienia 
i relacje, jakie zostały zgromadzone i wytworzone w czasie działalności środo-
wiska w latach 1970–2004. We wrześniu 2003 r. zakończyło ono działalność 
i postanowiło przekazać swoje archiwum do CMJW w Łambinowicach-Opo-
lu1. Zespół liczy 133 jednostki archiwalne, łącznie 2 m.b. Otwierają go różne-
go rodzaju powojenne dokumenty poświadczające pobyt w niewoli, dotyczące 
772 podchorążych, przede wszystkim zaświadczenia (atesty) z Międzynaro-
dowego Komitetu Czerwonego Krzyża (dalej: MKCK), wyciągi z dokumentów 
Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej: PCK), zaświadczenia wydawane przez 
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, ankiety z relacjami dotyczą-
cymi udziału w kampanii polskiej 1939 r. i pobytu w niewoli, korespondencja 
z MKCK i PCK, informacje o odznaczeniach, życiorysy, przed- i powojenne 
dokumenty związane ze służbą wojskową2. Ponadto zespół zawiera 114 kart 
informacyjnych wypełnionych przez podchorążych3, 48 kart wypełnionych 
przez żony zmarłych podchorążych4 oraz 32 jenieckie karty personalne5.

Spośród wielu relacji i wspomnień znajdujących się w tym zespole, na 
uwagę zasługuje zwłaszcza kilka. Są to teksty spisane przez Bohdana Ko-
morowskiego pt. „Między dawnymi a nowymi laty”6, Leona Wajsbrema 
pt. „Dziwne rzeczy dzieją się na tym świecie… historia siedmiu lat mojego 
życia”7, Andrzeja Kanclerza pt. „Niewola niemiecka. Wspomnienia wojen-
ne z lat 1939−1945”8, Jana Dariusza Piotrowskiego pt. „Degradacja. Wrze-
śniowi podchorążowie w walce i w obozie”9, Lecha Józefowicza pt. „Próba 
grupowej ucieczki podchorążych z niewoli w grudniu 1939 r.”10, Bronisława 
Cegły pt. „Sonder Arbeitskommando Nr 6011. Stalag X C w Klein Lessen”11, 
Tadeusza Łukasiewicza pt. „Opis moich ucieczek z niemieckich obozów dla 
podchorążych”12, Bolesława Trębasiewicza pt. „Niełatwy żywot”13 oraz relacje 

 1 I. Biegun, R. Mrzygłocka, K. Sznotala, Przewodnik po zasobie archiwalnym Cen-

tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2004, s. 18. 
 2 Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: 

ACMJW), Archiwum Środowiska Podchorążych byłych Jeńców Wojennych (dalej: AŚPbJW), 
sygn. 1−63. 

 3 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 64.
 4 Ibidem, sygn. 65.
 5 Ibidem, sygn. 66.
 6 Ibidem, sygn. 126.
 7 Ibidem, sygn. 60.
 8 Ibidem, sygn. 108, 113–115.
 9 Ibidem, sygn. 125.
10 Ibidem, sygn. 20.
11 Ibidem, sygn. 8.
12 Ibidem, sygn. 29. 
13 Ibidem, sygn. 51. 
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Jana Romana Kuczkowskiego z pobytu w jenieckich obozach niemieckich 
i w obozie internowania Miranda de Ebro na terenie Hiszpanii. Do interesu-
jących zaliczyć należy także relacje spisane przez Leona Kwietnia14, Bogdana 

Sobiesińskiego15 i Kazimierza Kempki dotyczące ucieczek, Stefana Kanthaka 

o działalności konspiracyjnej w Stalagu X B Sandbostel16, Jana Wernera 

z pobytu w miejscowości Hollweide w latach 1943−194417, Zbigniewa Wy-
rostka o oddziałach roboczych w Elsenborn i Köln-Komarhof18, Edmunda 

Węgrzyna z pobytu w oddziale roboczym w Hoffnungsthal19, Tadeusza We-

genera o obozie w Oberlangen20 i wiele innych21. Byli jeńcy wojenni-podcho-

rążowie często opisywali losy swojej grupy zarówno w czasie wojny, jak i po 

jej zakończeniu. Wśród autorów najliczniejszych opracowań należy wymienić 

Henryka Tomiczka („Ważniejsze obozy podchorążych jeńców wojennych na 

terenie Rzeszy Niemieckiej”22) i Kazimierza Chrzanowskiego („Obozy specjal-

ne dla podchorążych byłych jeńców wojennych w Niemczech”23). Ten ostatni 

sporządził także opracowania dotyczące oddziałów roboczych w Köln-Osthe-

im, Bevetsberg, Aachen Velttrupwercke, Aachen Rote-Erde oraz opracowa-

nie dotyczące Stalagu VI K Forellkrug24. Natomiast ucieczkom podchorą-

żych sporo miejsca poświęcił Zygfryd Stryjecki, autor tekstów pt.: „Ucieczki 

podchorążych września 1939 roku z obozów jeńców wojennych Wehrmachtu 

w okresie II wojny światowej”25, „Ucieczki podchorążych września 1939 − 

jeńców Wehrmachtu w okresie II wojny światowej”, „Ucieczki podchorążych 

z niewoli niemieckiej w okresie lat 1940−1945”, „Lista podchorążych, którzy 

po udanej ucieczce z obozu dotarli do Polskich Sił Zbrojnych w Anglii”, „Li-

sta podchorążych Września 1939 r. – jeńców Wehrmachtu, którzy po udanej 

ucieczce walczyli w 1 DP gen. Stanisława Maczka, Brygadzie Spadochrono-

wej i w II Korpusie we Włoszech” oraz wielu innych wykazów i zestawień 

imiennych poświęconych tematyce ucieczek, a dotyczących poszczególnych 

14 Ibidem, sygn. 26.
15 Ibidem, sygn. 48.
16 Ibidem, sygn. 22. 
17 Ibidem, sygn. 59.
18 Ibidem, sygn. 58
19 Ibidem, sygn. 56.
20 Ibidem, sygn. 55.
21 Warto wspomnieć jeszcze o relacjach znajdujących się w: ibidem, sygn. 1, 4, 19, 21, 28, 

35, 36, 57–58, 129. 
22 Ibidem, sygn. 67. 
23 Ibidem, sygn. 116.
24 Ibidem, sygn. 127.
25 Ibidem, sygn. 72.
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obozów i oddziałów roboczych26. Ciekawym uzupełnieniem tej problematyki 
jest opracowanie H. Tomiczka pt. „Niektóre ucieczki podchorążych ze Sta-
lagu II A Neubrandenburg”27. Równie interesujące są teksty poświęcone 
różnym aspektom życia obozowego, takim jak konspiracja i życie kulturalne. 
Wśród nich warto wymienić prace autorstwa Mirosława Zawodnego pt. „Ku-
rier Armii Krajowej w rękach gestapo”28, Michała Lelejko pt. „Historia or-
kiestr w obozach polskich podchorążych” i J. Wernera pt. „Teatr i muzyka 
w obozach Wehrmachtu jeńców podchorążych”29. W AŚPbJW znajdują się 
ponadto maszynopisy tekstów, które zostały opublikowane w „Łambinowic-
kim Roczniku Muzealnym”30, autorstwa Henryka Tomiczka, Jana Zbigniewa 
Pastuszki, Stanisława Krzyżaniaka i Zygfryda Stryjeckiego31.

Podchorążowie-byli jeńcy sporządzili także sporo wykazów. Liczne, imien-
ne dotyczą tych, którzy zginęli w latach II wojny światowej32, zostali prze-
niesieni z obozów radzieckich do niemieckich, w związku z wymianą jeńców 
polskich między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą w październiku–listo-
padzie 1939 r.33, podejmowali ucieczki34 czy też trafili z obozów i oddziałów 
roboczych do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie35. Zestawienia te 
dotyczą także rodzajów wykonywanej pracy przez podchorążych w poszcze-
gólnych obozach i oddziałach roboczych, jeńców zmarłych w obozach jeniec-
kich oraz tych, którzy przeszli przez obóz w Oberlangen. Zespół zawiera 
ponadto listę działaczy propagandowych i przedstawicieli kultury w Stalagu 
X B Sandbostel w latach 1941–194536 oraz niepełny wykaz podchorążych 
przebywających w tym obozie w latach 1943–194537.

O niewoli niemieckiej podchorążych wiele istotnych informacji dostarcza 
również zespół WASt. Jednym z zadań powstałego w sierpniu 1939 r. Biura 
Informacyjnego Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych było 
udzielanie informacji o znajdujących się w niewoli niemieckiej oficerach 
i żołnierzach państw innych armii. W październiku 1970 r. część akt zespo-
łu przekazano z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 

26 Ibidem, sygn. 71–73. 
27 Ibidem, sygn. 73.
28 Ibidem, sygn. 109. 
29 Ibidem, sygn. 106.
30 „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1983, nr 7. 
31 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 106. 
32 Ibidem, sygn. 107. 
33 Ibidem, sygn. 75. 
34 Ibidem, sygn. 73. 
35 Ibidem, sygn. 76. 
36 Ibidem, sygn. 68.
37 Ibidem, sygn. 69. 
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(dalej: GKBZH w Polsce) do archiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu38. 
Podchorążowie na listach transportowych WASt określani są różnie, najczę-

ściej jako Fähnrich39, potem Offizier Aspirant40, Aspirant41, Offizier Anwär-

ter42. Na niektórych listach pojawiają się bardziej szczegółowe określenia, 

zawierające dodatkowo informacje o tym, że jeniec jest podchorążym rezerwy 

(Fähnrich d.r.)43, podchorążym zawodowym (Fähnrich Beruf )44 lub dodatko-

wo pojawia się stopień wojskowy podchorążego (np. Feldwebel Fähnrich)45. 

Ważnych informacji o jeńcach dostarcza rubryka „uwagi” (Bemerkungen), 

gdzie można znaleźć wiadomości dotyczące ich przybycia do danego obozu46, 

przeniesieniu do innego47, zwolnieniu z niewoli48, zmianie statusu na robot-

nika cywilnego49, o ucieczkach50, aresztowaniach51 lub przekazaniu jeńca 

gestapo52.

Jak już wcześniej wspomniano, podchorążowie przebywali zarówno w sta-

lagach, jak i oflagach. Na znajdujących się w archiwum CMJW w Łambi-

nowicach-Opolu listach transportowych, pochodzących z 69 stalagów i 34 

oflagów53, podchorążowie figurują na większości z nich, tj. 54 stalagów i 24 

38 I. Biegun, R. Mrzygłocka, K. Sznotala, op. cit., s. 9–10.
39 List transportowych, w których w rubryce „stopień wojskowy” pojawia się określenie 

„Fähnrich” jest bardzo dużo. Dla przykładu można tu podać: Wehrmachtauskunftstelle für 

Kriegerverluste und Kriegsgefangene (dalej: WASt) Of. II A, l. 27; Of. II E, l. 32; St. I A, l. 1; 

St. XVII A, l. 143; St. 344, l. 1346; St. XII F, l. 860. 
40 Przykładowo: ibidem, St. VI F, l. 688.
41 Przykładowo: ibidem, Of. VI B, l. 1.
42 Przykładowo: ibidem, St. XIII A, l. 282.
43 Przykładowo: ibidem, Of. II E, l. 5.
44 Przykładowo: ibidem, Of. XI A, l. 2.
45 Przykładowo: ibidem, St. II A, l. 1.
46 Przykładowo: ibidem, St. VIII A, l. 78. Lista transportowa, na której figuruje siedmiu 

podchorążych, przetransportowanych 8 I 1941 r. ze Stalagu IV A Elsterhorst. 
47 Przykładowo: ibidem, St. VI C, l. 1248. 9 III 1943 r. 22 podchorążych zostało przenie-

sionych do Stalagu XII D Trier. 
48 Jak wynika z list transportowych podchorążych zwalniano z różnych powodów, np. ja-

ko volksdeutschów: WASt, St. XIII A, l. 154; ibidem, St. XI A, l. 73. Niekiedy kierowano ich 

do Generalnego Gubernatorstwa: ibidem, St. XII A, l. 202. Lista ta zawiera informacje, że 

podchorąży został zwolniony z niewoli i przekazany we wrześniu 1940 r. do Lublina.
49 Przykładowo: ibidem, St. VI H, l. 573. 
50 Przykładowo: ibidem, St. X A, l. 118. W lipcu i październiku 1941 r. czterech podcho-

rążych uciekło ze Stalagu X A Schleswig. 
51 Przykładowo: ibidem, St. XII D, l. 98. W listopadzie 1942 r. dwóch podchorążych prze-

niesiono ze Stalagu XI B Fallingbostel do więzienia Wehrmachtu w Gemersheim, podległego 

Stalagowi XII D Trier. 
52 Przykładowo: ibidem, St. VI C, l. 1814. W maju 1944 r. pięciu podchorążych zostało 

przekazanych w ręce gestapo w Münster. 
53 I. Biegun, R. Mrzygłocka, K. Sznotala, op. cit., s. 10.
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oflagów. W poniższym wykazie tych obozów obrano zasadę podawania ich 

w kolejności od największej do najmniejszej liczby podchorążych na listach 

transportowych poszczególnych obozów danego okręgu wojskowego. 

Podchorążowie najczęściej występują na listach transportowych stalagów 

VI Okręgu Wojskowego, następnie okręgów: II, IV, XI, XXI, XII, X, XVII, 

XX, VIII, XIII, III, I, IX, VII oraz Stalagu 303 Lillehammer. Fakt skoncen-

trowania większości podchorążych w czerwcu 1940 r. w obozach Emslandu 

podległych Stalagowi VI B Neu-Versen znajduje swoje odzwierciedlenie na 

listach transportowych tego obozu54. 

Następnie podchorążowie najczęściej pojawiają się na listach stalagów: VI 

G Bonn-Duisdorf55, VI C Bathorn56, VI H Arnoldsweiler57, VI A Hemer58, VI 

F Bocholt59, VI J Krefeld-Fichtenhain60, VI D Dortmund61 i VI K (326) Senne/

Forellkrug62, II A Neubrandenburg63, II C Woldenberg64, II C Greifswald65, 

II D Stargard66, II E Schwerin67 oraz II E Gross Born68, IV A Elsterhorst69, 

54 WASt, St. VI B, l. 66, 72–73, 98, 102–103, 152–155, 184, 190, 195, 198, 218, 220, 

223, 256, 259, 269, 286 a, 286 b, 290–291, 293, 315, 324, 330, 340, 355, 396–400, 402–403, 

407–408, 413–415, 436, 491, 520, 541, 657, 683, 
55 Ibidem, St. VI G, l. 8–9, 415, 431, 462–463, 479, 498, 500, 505, 512 a, 539, 552, 608, 

644–646, 698, 715, 723, 776, 785, 844, 891, 896, 973, 981, 998, 1000, 1011, 1014, 1110, 1135, 

1138, 1244, 1256, 1270, 1322–1323, 1326, 1353, 1413, 1421, 1495, 1501, 1516, 1777, 2126, 

2711. 
56 Ibidem, St. VI C, l. 122, 218, 663, 952, 986, 1057, 1086, 1123, 1161, 1199, 1229, 1244, 

1248, 1277, 1378, 1504, 1814, 1883, 1906, 1907, 1952. 
57 Ibidem, St. VI H, l. 8, 12, 129, 132, 157, 163, 249, 283, 329, 513, 524, 561, 573, 578, 

581, 587–588.
58 Ibidem, St. VI A, l. 5, 125–126, 136, 179, 197–198, 205, 331, 366–367, 647–648, 650, 

873, 875, 877, 1462, 1583, 1604, 1851.
59 Ibidem, St. VI F, l. 68, 76, 688. 
60 Ibidem, St. VI J, l. 470. 
61 Ibidem, St. VI D, l. 292 a, 312, 327, 443, 1041.
62 Ibidem, St. VI K, l. 2a, 4 a, 5, 5 a, 7, 8, 3498, 3499. 
63 Ibidem, St. II A, l. 1, 1a, 4, 6–9, 110–112, 119, 122, 135, 193–208, 337–352, 451–467, 

468a, 468k, 548–563, 581–627, 1598 A, 1598 B, 1598 D, 1598E, 1611, 1737, 1752–1753, 1758–

1759, 1766, 1768, 1771, 1773–1776, 1779–1781, 1787–1788, 1795, 1805–1808, 1823, 1825, 

1829, 1845, 1848, 1852, 1857, 1859, 1867–1868, 1881, 1883–1884, 1891, 1898, 1905, 1912, 

1916, 1928, 1932, 1967, 1991, 2067, 2209, 2248, 2327, 2345. 
64 Ibidem, St. II C, l. 25, 85, 98–99, 110–112, 117, 119, 122, 132, 135–136.
65 Ibidem, St. II C, l. 2, 122, 158, 161, 170, 203, 205, 231, 233, 251, 649. 
66 Ibidem, St. II D, l. 7, 134, 143–144, 205, 208–209, 283, 286, 320, 434, 1245. 
67 Ibidem, St. II E, l. 18, 118, 144a, 229, 291, 295.
68 Ibidem, St. II E, l. 71. 
69 Ibidem, St. IV A, l. 106, 357–358, 381, 386, 406, 408, 479, 618, 621, 643, 649–650, 662, 

679, 690–691, 732, 740, 753, 761, 773–774, 776, 811, 826, 828, 849, 863, 871, 881, 887–888, 

917.
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IV B Mühlberg70, IV A Hohnstein71, XI A Altengrabow72, XI B Fallingbo-

stel73, XXI A Schildberg74, XXI B Schokken75, XII B Frankenthal76, XII A 

Limburg77, XII D Trier78, XII C Wiebelsheim79, XII F Forbach80, X C Nien-

burg81, X A Schleswig82 i X B Sandbostel83, XVII A Kaisersteinbruch84, 

XVII B Gneixendorf 85, XX A Thorn86, XX B Marienburg87, VIII A Görlitz88, 

VIII B Lamsdorf 89, VIII C Sagan90, V B Villingen91, V C Wildberg92, V C 

Offenburg93, V D Strassburg94, V E Mühlhausen95 i V C Malschbach96, XIII 

70 Ibidem, St. IV B, l. 1052, 2131, 2132, 2312, 2322, 2329, 3637, 3709, 4884, 5094, 5100, 

5273, 5390, II–V. 
71 Ibidem, St. IV A, l. 805, 828, 1010, 1016, 1036.
72 Ibidem, St. XI A, l. 6 a, 9–11, 13–15, 17, 32, 36, 42, 44, 55, 59, 69–70, 73–74, 76, 78, 

232, 329, 353, 445, 479, 544, 554, 566, 612, 635, 911.
73 Ibidem, St. XI B, l. 102, 104, 282, 305, 322, 325–326, 328, 337, 353, 357, 385 a, 451, 

515–516, 596, 736, 771–774, 790–791, 924, 927–930, 1006, 1127, 1135–1136, 1139, 1281, 

1635, 1836, 1975, 2190.
74 Ibidem, St. XXI A, l. 6, 10–11, 20 a, 21, 23, 25, 133, 140–141, 145, 147, 170, 175, 189, 

190, 195–196, 242, 249, 251, 253–255, 257, 259, 261, 266–271, 274, 276, 279, 293, 298–299, 

312, 319–320, 322–324, 338–339, 348, 368, 371, 387–388, 390, 393, 417, 420, 430, 449, 472, 

488.
75 Ibidem, St. XXI B, l. 32, 36–38, 40–45, 47–48, 52–54, 92.
76 Ibidem, St. XII B, l. 15, 28, 49, 72, 74 a, 82, 84–85, 87, 121–122, 124–125, 235–237, 

264, 266, 372, 384. 
77 Ibidem, St. XII A, l. 20 a, 352, 571 a, 973, 986 a, 1005, 1012, 1043, 1104, 1183, 1283, 

1491, 1570.
78 Ibidem, St. XII D, l. 5, 146, 573, 777, 785, 823, 889, 947, 1387.
79 Ibidem, St. XII C, l. 96–97. 
80 Ibidem, St. XII F, l. 9, 98, 526, 531, 651, 655, 860, 933, 1194, 1224.
81 Ibidem, St. X C, l. 40, 42, 44–46, 102, 118, 156, 170. 
82 Ibidem, St. X A, l. 12, 27–28, 32, 55 a, 77, 80, 80 e, 88, 113, 116, 122, 143, 146, 160, 162, 

165, 182, 201, 217–218, 233, 235–237, 246, 248–252, 258, 261, 264–266. 
83 Ibidem, St. X B, l. 449–450, 452, 456, 462, 474, 648, 675, 688, 706, 735, 777a, 1005.
84 Ibidem, St. XVII A, l. 50–51, 53, 53/1, 53/3, 55–56, 78 f, 142–143, 166, 218 a, 218 b. 
85 Ibidem, St. XVII B, l. 40–41, 83, 282, 416. 
86 Ibidem, St. XX A, l. 29, 31, 33–34, 42, 50, 55, 90, 178, 198, 213, 271, 364.
87 Ibidem, St. XX B, l. 1, 4–6, 44, 55, 61, 64–65, 67, 69, 102, 147–148, 158, 166.
88 Ibidem, St. VIII A, l. 1–2, 4–5, 8, 21, 23, 78, 229, 280. 
89 Ibidem, St. VIII B, l. 2, 96, 125, 131, 137, 158, 161–162, 165, 167, 240, 246, 263, 331, 

342–343, 409, 497, 603, 1185. 
90 Ibidem, St. VIII C, l. 44 d, 44 l, 44 m, 53 a, 53 b.
91 Ibidem, St. V B, l. 6, 19, 21, 23, 25, 31, 38–39, 42, 154, 156, 159, 161, 828.
92 Ibidem, St. V C., l. 5, 11–12, 15, 17–18, 27–28, 32–33, 81, 242–243. 
93 Ibidem, St. V C, l. 301, 311, 739. 
94 Ibidem, St. D, l. 51, 500.
95 Ibidem, St. V E, l. 15, 26, 33.
96 Ibidem, St. V C, l. 35.
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A Nürnberg97, XIII A Sulzbach98, XIII C Hammelburg99, XIII B Weiden100, 

III A Lückenwalde101, III B Fürstenberg102, I A Stablack103, I B Hohenste-

in104, IX C Bad Sulza105 oraz VII A Moosburg106. 

Najrzadziej podchorążowie wymieniani są na listach Stalagu 303 Lil-

lehammer107. Ci, którzy dostali się do niewoli niemieckiej po Powstaniu 

Warszawskim figurują na listach transportowych Stalagu X B Sandbostel108, 

XI A Altengrabow109, XI B Fallingbostel110 oraz Stalagu 344 Lamsdorf111.

Na listach transportowych oflagów podchorążowie najczęściej wymie-

niani są w obozach X, następnie II, XI, VII, XVIII, IX, XII, VI, VIII, IV i III 

okręgu wojskowego. Bardzo często podchorążowie pojawiają się na listach 

Oflagu X A Itzehoe112. 

W następnej kolejności są to oflagi: X A Sandbostel113, X C Lübeck114, 

X B Nienburg115, II C Woldenberg116, II A Prenzlau117, II B Arnswalde118, 

II D Gross Born119 i II E Neubrandenburg120, XI A Osterode121 i XI B Braun-

97 Ibidem, St. XIII A, l. 154, 189, 192, 202, 208, 213, 220, 222, 225–226, 267–268, 281–

282, 345, 441.
98 Ibidem, St. XIII A, l. 65, 516, 537, 543–544, 580, 630. 
99 Ibidem, St. XIII C, l. 377, 917.
100 Ibidem, St. XIII B, l. 271.
101 Ibidem, St. III A, l. 1, 1452–1465, 3803–3808, 4959–4624, 4758–4778, 4779–4801, 

4858–4881, 5271 a, 5960 a, 5961 a. 
102 Ibidem, St. III B, l. 153, 319, 492.
103 Ibidem, St. I A, l. 1, 43, 260, 414, 617, 652. 
104 Ibidem, St. I B, l. 1, 2, 8.
105 Ibidem, St. IX C, l. 30, 412, 416.
106 Ibidem, St. VII A, l. 248. 
107 Ibidem, St. 303, l. 4. 
108 Ibidem, St. X B, l. 1132. 
109 Ibidem, St. XI A, l. 1, 1 a, 1200, 1252.
110 Ibidem, St. XI B, l. 2118 (na liście tej znajdują się nazwiska kobiet-podchorążych), 

2128, 2139. 
111 Ibidem, St. 344, l. 346. 
112 Ibidem, Of. X A, l. 1, 1 a, 2–4, 7, 9–10, 12–13, 14a, 15–16, 18–20, 33, 36 a, 41, 44–45, 

57. 
113 Ibidem, Of. X A, l. 59, 66, 72, 74. 
114 Ibidem, Of. X C, l. 5, 7.
115 Ibidem, Of. X B, l. 2, 3, 39, 85–85 a, 87, 90, 109, 115, 132. 
116 Ibidem, Of. II C, l. 3, 7, 16, 19–21, 26, 32, 43, 45, 54, 59, 61, 76, 78, 80 a, 85–86, 94–95, 

120, 120 b. 
117 Ibidem, Of. II A, l. 7, 25, 27.
118 Ibidem, Of. II B, l. 13, 18–19, 22, 67.
119 Ibidem, Of. II D, l. 1, 139, 150, 274, 279.
120 Ibidem, Of. II E, l. 1, 2, 5, 32. 
121 Ibidem, Of. XI A, l. 1–4, 6, 11, 14, 16, 18, 21–22, 33, 40, 45, 51, 51 a.
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schweig122, VII A Murnau123, XVIII B Wolfsberg124, XVIII A Lienz125, XVIII C 

Spittal an der Drau126, IX B Weilburg127, IX Rotenburg C128, XII A Hada-

mar129, XII B Mainz130, VI B Dössel131, VIII B Silberberg132, IV C Colditz133 

oraz Oflag 8 Wutzetz134. 

Zbiór AMZ jest kolejnym, na który w zasadzie w całości składają się notatki, 

dokumenty, wspomnienia i relacje, związane z tematem podchorążych w cza-

sie II wojny światowej. Autor zbioru, Mirosław Zawodny urodził się 5 maja 

1916 r. w Orenburgu (Rosja), zmarł 6 grudnia 2001 r. w Poznaniu. Był żoł-

nierzem 75 pp w czasie walk w kampanii polskiej 1939 r., jeńcem wojennym 

radzieckich (Starobielsk) i niemieckich obozów (w kolejności: Stalagu XVII A 

Kaisersteinbruch, Oflagu VII A Murnau, obozów Emslandu, oddziału roboczego 

w Hoffnungsthal oraz stalagów: XII A Limburg i XII D Trier), więźniem gesta-

po w Brauweiler i obozu koncentracyjnego Buchenwald. Po powrocie do Polski 

w 1947 r. podjął pracę w Rejonowym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym, 

najpierw w Katowicach, a następnie w Poznaniu. Ukończył Wyższą Szkołę 

Ekonomiczną. Pracował kolejno w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Tele-

komunikacyjnych i w Zjednoczeniu Przemysłu Koncentratów Spożywczych. Na 

emeryturę przeszedł w sierpniu 1976 r.135 Zebrane przez M. Zawodnego mate-

riały zostały w 2002 r. przekazane przez jego żonę do archiwum CMJW w Łam-

binowicach-Opolu. Zbiór liczy 133 jednostki archiwalne, łącznie 2,06 m.b.

Znajdujące się w zbiorze materiały związane są ze sprawą wykrycia 

przez gestapo w 1944 r. działalności konspiracyjnej polskich jeńców wo-

jennych w Niemczech i przeprowadzoną w związku z tym falą aresztowań 

w 60 miejscowościach, w których były zorganizowane komórki ruchu oporu. 

Aresztowanych przetrzymywano początkowo w więzieniu gestapo w Brauwei-

ler, a następnie przekazano do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. 

Ujawnienie ich działalności związane było z zatrzymaniem kuriera Armii 

122 Ibidem, Of. XI B, 1, 6, 8, 21, 58, 62/63, 64, 66, 78–80. 
123 Ibidem, Of. VII A, l. 7, 10, 12, 15–16, 19, 22– 24, 45, 308, 311.
124 Ibidem, Of. XVIII B, l. 1 b–c, 10, 12, 15, 37, 39, 42, 44–45. 
125 Ibidem, Of. XVIII A, l. 1, 2–4, 18, 20–22, 32. 
126 Ibidem, Of. XVIII C, l. 1 a–b, 2.
127 Ibidem, Of. IX B, l. 4, 23.
128 Ibidem, Of. IX C, l. 8.
129 Ibidem, Of. XII A, l. 6, 10, 12–13, 19, 25, 35, 56.
130 Ibidem, Of. XII B, l. 266 b.
131 Ibidem, Of. VI B, l. 1.
132 Ibidem, Of. VIII B, l. 1 b–c. 
133 Ibidem, Of. IV C, l. 163.
134 Ibidem, Of. 8, l. 13. 
135 ACMJW, Akta Mirosława Zawodnego, sygn. 77−78.
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Krajowej Edmunda Ulińskiego w 1944 r. Mirosław Zawodny prowadził z nim 

wieloletnią korespondencję i także napisał na ten temat kilka artykułów136.

Główną część zbioru stanowią imienne wykazy aresztowanych. Zostały one 

podzielone według stopni wojskowych zatrzymanych (strzelcy, podoficerowie, 

podchorążowie i oficerowie137) i miejsc aresztowania (z podziałem na wykazy 

obozów jenieckich138 i miejscowości139). Istnieją także listy uwięzionych robotni-

ków cywilnych140 oraz szczegółowe zestawienia aresztowanych ze wskazaniem 

na poszczególne miejscowości141. Spisy te zostały przygotowane w sposób ogólny 

(w formie tabeli) i szczegółowy (dokładny opis przebiegu niewoli przed areszto-

waniem i losy po aresztowaniu). Nierzadko zawierają także zdjęcia opisywanych 

osób. Wśród materiałów zbioru znajdują się także teczki dokumentujące losy po-

szczególnych jeńców i robotników cywilnych, nierzadko z pismami kierowanymi 

do różnych osób i instytucji w sprawie pomocy przy wyjaśnianiu ich losów.

Następną pod względem zasobu część zbioru stanowi korespondencja 

M. Zawodnego, niezwiązana bezpośrednio ze sprawą aresztowań142. Autor 

zbioru prowadził ją z osobami indywidualnymi (np. Kazimierzem Chrza-

nowskim143 z warszawskiego środowiska podchorążych, czy z historykiem 

Szymonem Datnerem144) oraz z instytucjami, na przykład Główną Komisją 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce145, czy Urzędem do Spraw Komba-

tantów i Osób Represjonowanych146.

Zbiór AMZ tworzą także relacje i wspomnienia zarówno samego autora, 

jak również innych podchorążych, w tym: Olgierda Dewitza, Tomasza Jędrzy-

chowskiego, Stefana Kanthaka, Feliksa Lewandowicza, Zygmunta Molendy, 

Bolesława Peplińskiego i Czesława Podchula147. Mirosław Zawodny, jak to 

zostało wcześniej wspomniane, napisał wiele artykułów poświęconych pod-

chorążym WP w niewoli niemieckiej. Jego opublikowane i niepublikowane ar-

tykuły oraz recenzje jego autorstwa trafiły także do omawianego zbioru148.

136 Ibidem, sygn. 51−60.
137 Ibidem, sygn. 3.
138 Ibidem, sygn. 2.
139 Ibidem, sygn. 1−2.
140 Ibidem, sygn. 3.
141 Ibidem, sygn. 2−39, 72.
142 Ibidem, sygn. 48, 72−81, 83−85, 87, 89−92, 95−97, 100, 103−105, 107–108.
143 Ibidem, sygn. 108.
144 Ibidem, sygn. 97.
145 Ibidem, sygn. 108.
146 Ibidem, sygn. 103.
147 Ibidem, sygn. 98−99, 101−102.
148 Ibidem, sygn. 1, 41, 43−46, 56−64, 66−67, 82, 104, 112; niepublikowane: „Z obozów je-

nieckich do Buchenwaldu”, „Jeńcy wojenni, podchorążowie w Buchenwaldzie z adnotacją «DI-

KAL»”, „«DIKAL» skrót dotychczas nie wyjaśniony”, „Znaczenie terminów: «Dikal» – «NAL» 



MATERIAŁY ARCHIWALNE CENTRALNEGO MUZEUM… 135

Do innych, ciekawych dokumentów tego zbioru należą: sprawozda-

nia z wizyty byłych jeńców w Kolonii we wrześniu 1990 r.149 i w Murnau 

w 1995 r.150, mapy i plany sytuacyjne obozów151, dokumenty byłego jeńca 

podchorążego B. Komorowskiego152, dokumenty dotyczące miejscowości 

Brauweiler153, różnorodne materiały o obozach koncentracyjnych154 oraz 

albumy ze zdjęciami, mapami i szkicami obozów w Emslandzie, Nadrenii 

i Murnau155, mapy i plany sytuacyjne obozów jenieckich i oddziałów robo-

czych156, broszury i czasopisma157, teksty konwencji genewskiej z 1929 r. 

w języku niemieckim i polskim158, dokumenty z procesu Kurta Bethke – oso-

by odpowiedzialnej za przeprowadzanie dochodzeń w związku z aresztowa-

niami 159 oraz „Northeim Göttingen. Kronika sportowa 1945 roku”160.

Osobną grupę stanowią dokumenty źródłowe będące podstawą opra-

cowań wykazów aresztowanych, są to kserokopie otrzymane z archiwów 

niemieckich: „Imienna lista uwięzionych przez Tajną Policję Państwową 

w Więzieniu Krajowym Zakładu Pracy w Brauweiler (Namentliche Liste der 
von der Geheimen Staatspolizei im Zellenbau der Landesarbeitsanstalt in 

oraz „Haftstufe”, „Kleryk kurierem Armii Krajowej”, „Poplony misji kuriera Armii Krajowej”, 

„Kurier Armii Krajowej w rękach Gestapo”, „Codierte Kriegsgefangenenpostkarte aus dem 

Oflag VII A in Murnau”, „Lepiej, że nic nie wiedział”, „Aresztowania dokonane przez gestapo 

w okresie kwiecień–wrzesień 1944 roku w obozach polskich jeńców wojennych i skupiskach 

Polaków, przymusowych robotników cywilnych” [referat wygłoszony na sesji naukowej w Tu-

rawie 3 maja 1983 r.]. 

 Opublikowane: Do dyspozycji Sonderkommando Bethke w Brauweiler, „Za Wolność 

i Lud” 1984, nr 51–52 z 22–29 XII, s. 11; Do dyspozycji Sonderkommando Bethke w Brauwe-

iler ze „Wstępnymi uwagami” Gwidona Hadrycha, „Weteran” 1987, nr 786, s. 10–14; Konspi-

racyjna działalność polskich jeńców wojennych w czasie II-giej wojny światowej w Nadrenji, 

„The Polish American” June 1987, vol. 6, No 6, s. 42–46 (współautor Mirosław Wierzbicki); 

„DIKAL” Ein Problem mit einer Akürzung, „DIZ Nachrichten” 1991, nr 13, s. 44; Z Warszawy 

do Kolonii… kurierskim szlakiem, „Za Wolność i Lud” 1989, nr 28 z 15 VII, s. 9–12 oraz nr 29 

z 22 VII, s. 5; Dokumenty kłamią – prawda jest inna, „Za Wolność i Lud” 1989, nr 46 z 18 

VI, s. 5–6; Fünf Pfennige für eine Arbeitsstunde im Emslandsmoor, „DIZ Nachrichten“ 2000, 

nr 22, s. 50–52; Jeszcze o Oberlangen, „Polska Zbrojna” 1991, nr 140 z 22 VII, s. 4.
149 Ibidem, sygn. 106.
150 Ibidem, sygn. 61.
151 Ibidem, sygn. 96.
152 Ibidem, sygn. 88.
153 Ibidem, sygn. 42.
154 Ibidem, sygn. 40.
155 Ibidem, sygn. 124–126.
156 Ibidem, sygn. 93.
157 Ibidem, sygn. 56−57, 109, 129.
158 Ibidem, sygn. 127.
159 Ibidem, sygn. 122.
160 Ibidem, sygn. 133.
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Brauweiler inhaftierte Häftlinge161), zaświadczenia (atesty) z MKCK w Ge-
newie oraz PCK w Warszawie, wyciągi z dokumentów Międzynarodowego 
Biura Poszukiwań w Arolsen (znajdują się one w teczkach z danymi po-
szczególnych osób), dokumenty odnoszące się do obozów w Emslandzie162 czy 
rozporządzenia Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy (Oberkom-

mando der Wehrmacht) dotyczące jeńców wojennych163.
Zasób archiwalny CMJW w Łambinowicach–Opolu, obejmujący podchorą-

żych uzupełnia zbiór RiW. Prace nad jego utworzeniem rozpoczęto w 1966 r. 
Na apel muzeum do 2004 r. wpłynęło 1001 relacji i wspomnień byłych jeń-
ców-uczestników kampanii polskiej 1939 r. i Powstania Warszawskiego. 
Główną część zbioru tworzą relacje jeńców, spisane na specjalnie w tym celu 
przygotowanych w 1966 r. formularzach-ankietach. Oprócz danych personal-
nych zawierają informacje nt. pobytu w niewoli jenieckiej164. Spośród nich 24 
mówią o podchorążych wziętych do niewoli w 1939 r., a 16 o podchorążych-
powstańcach warszawskich. W pierwszej grupie znajdują się relacje: Mieczy-
sława Borkowskiego165, Jana Czecha166, Kazimierza Domańskiego167, Józefa 
Gelbara168, Jerzego Jeśmiana169, Andreja Kanclerza170, Andrzeja Kańskie-
go171, Włodzimierza Kempińskiego172, Bohdana Komorowskiego173, Alojzego 
Kopla (relacja spisana przez brata Wincentego Kopla, gdyż Alojzy zmarł 
w niewoli w 1944 r.)174, Stanisława Krzyżaniaka175, Leona Kwietnia176, Jana 
Matczaka177, Tadeusza Jerzego Muszyńskiego178, Zbigniewa Okołowicza179, 

161 Ibidem, sygn. 128.
162 Ibidem, sygn. 131.
163 Ibidem, sygn. 121.
164 I. Biegun, R. Mrzygłocka, K. Sznotala, op. cit., s. 27–28.
165 ACMJW, Relacje i Wspomnienia, sygn. 845. 
166 Ibidem, sygn. 936. 
167 Ibidem, sygn. 951 i 1057.
168 Ibidem, sygn. 970.
169 Ibidem, sygn. 473.
170 Ibidem, 953. Są to te same wspomnienia, jakie znajdują się w: ACMJW, AŚPbJW, 

sygn. 108, 113–115. 
171 Ibidem, sygn. 946 i 671.
172 Ibidem, sygn. 954.
173 Ibidem, sygn. 1128.
174 Ibidem, sygn. 920. 
175 Ibidem, sygn. 1099. Maszynopis wydany drukiem: S. Krzyżaniak, …a losem naszym 

Polski los, Tychy 2000. 
176 Ibidem, sygn. 720 i 971.
177 Ibidem, sygn. 952. 
178 Ibidem, sygn. 723. 
179 Ibidem, sygn. 949 i 950.
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Józefa Prochala180, Mariana Rzewuskiego181, Józefa Seligę182, Feliksa Sta-
chelskiego183, Zygmunta Stryjeckiego184, Leszeka Średnickiego185, Henryka 
Tomiczka186, Kazimierza Trompeteura187 i Ignacego Wołodźki188. 

Autorami relacji z pobytu w niewoli niemieckiej po Powstaniu Warszaw-
skim są podchorążowie: Tadeusz Baranowski189, Alfred Brenneisen190, Wi-
told Deptuła191, Janusz Dobrowiecki192, Jan Domański193, Ryszard Kowal-
ski194, Janusz Kozłowski195, Zygmunt Maćkowski196, Bohdan Mączyński197, 
Stanisław Michniewicz198, Waldemar Mitschein199, Andrzej Muszyński200, 
Zygmunt Rusinowicz201, Stefan Sękowski202, Witold Walewski203 i Jerzy Żło-
bicki204. O podchorążych wspominali ponadto inni jeńcy205. 

Ostatnim zbiorem, w którym znajdują się interesujące, chociaż rozpro-
szone informacje o podchorążych WP w niewoli niemieckiej, jest zbiór MiD. 
Został on utworzony w 1982 r. z dokumentacji o tematyce jenieckiej, gro-
madzonej w muzeum od lat sześćdziesiątych XX w., którą stanowią głównie 
fotokopie, kserokopie i odpisy dokumentów, a w niewielkim stopniu orygina-
ły. Podzielony został na grupy rzeczowe, wśród których znajduje się grupa 

180 Ibidem, sygn. 410. 
181 Ibidem, sygn. 955. 
182 Ibidem, sygn. 965.
183 Ibidem, sygn. 302. 
184 Ibidem, sygn. 1088.
185 Ibidem, sygn. 1147.
186 Ibidem, sygn. 396. 
187 Ibidem, sygn. 1095.
188 Ibidem, sygn. 249.
189 Ibidem, sygn. 206.
190 Ibidem, sygn. 242.
191 Ibidem, sygn. 271.
192 Ibidem, sygn. 1002.
193 Ibidem, sygn. 220.
194 Ibidem, sygn. 887.
195 Ibidem, sygn. 258.
196 Ibidem, sygn. 915.
197 Ibidem, sygn. 1004.
198 Ibidem, sygn. 733.
199 Ibidem, sygn. 214.
200 Ibidem, sygn. 147.
201 Ibidem, sygn. 147.
202 Ibidem, sygn. 992.
203 Ibidem, sygn. 161.
204  Ibidem sygn. 208. 
205 Ibidem, sygn. 38, 154, 186, 225, 255, 355–356, 375, 394, 405, 500, 532, 607, 629, 649, 

684–685, 716, 722, 815, 907, 1094. 
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„Podchorążowie”. Liczy ona obecnie 21 jednostek archiwalnych. Składają się 
na nie głównie dokumenty przekazane przez podchorążych, byłych jeńców 
wojennych: Bohdana Komorowskiego206, Włodzimierza Krzemińskiego207, 
Leona Kwietnia208, Bohdana Samulskiego209 i Andrzeja Kańskiego210.

Na szczególną uwagę zasługują materiały zgromadzone przez W. Krze-
mińskiego. Są to oryginalne rękopisy i maszynopisy tekstów napisanych 
w obozach: zbiór kilkudziesięciu wierszy lirycznych zatytułowany „Godziny, 
których nie było” i „Estrada obozowa”, felieton pt. „Świąteczne wspominki” 
oraz dwa bruliony zawierające wiersze i piosenki napisane w niewoli211.

Materiały przekazane przez Bohdana Samulskiego to z kolei głównie 
opracowania dotyczące ucieczek podchorążych w niewoli niemieckiej, wśród 
których można wymienić: „O podchorążym”, „Ucieczki podchorążych 1939–
1945”, „Podchorążowie za drutami”, „W niewoli niemieckiej. Oflag II B”, 
„Rozważania nad motywacją uciekiniera z obozu jeńców wojennych”212. 
Na uwagę zasługuje także opracowanie L. Średnickiego pt. „Ucieczka”213. 
W zbiorze tym znajduje się również bibliografia do tematu: „Podchorążowie 
Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny świa-
towej”, przygotowana przez Henryka Niestroja, którą autor podzielił na 22 
grupy tematyczne, dotyczące różnych aspektów badania problematyki losów 
podchorążych podczas II wojny światowej214.

W skład zbioru wchodzą także mapy oraz szkice oddziałów roboczych 
i obozów jenieckich, w których przebywali podchorążowie: Oberlangen215, 
Monschau216 i mapy topograficzne okolic Meppen z uwagami Ferdynanda 
Ziętka217, a także liczne wycinki prasowe218 oraz korespondencja219.

Materiały archiwalne CMJW w Łambinowicach-Opolu dotyczące podcho-

rążych WP w niewoli niemieckiej stanowią istotne, wręcz podstawowe źródło 
służące poznaniu jenieckich losów tej grupy. Przede wszystkim wiedzę o ich 

206 ACMJW, Materiały i Dokumenty, Podchorążowie, sygn. 2.
207 Ibidem, sygn. 11.
208 Ibidem, sygn. 15.
209 Ibidem, sygn. 18.
210 Ibidem, sygn. 20.
211 Ibidem, sygn. 11.
212 Ibidem, sygn. 18.
213 Ibidem, sygn. 19
214 Ibidem, sygn. 17.
215 Ibidem, sygn. 9.
216 Ibidem, sygn. 10.
217 Ibidem, sygn. 9.
218 Ibidem, sygn. 5–6, 13–14.
219 Ibidem, sygn. 2, 12, 15–16, 20.
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niewoli pogłębiają archiwalia zespołów AŚPbJW i zbioru AMZ. Jej uzupeł-
nieniem są zbiory MiD, a ściślej grupa rzeczowa „Podchorążowie” oraz RiW. 
Zgromadzone w nich materiały pozwalają na ustalenie istotnych faktów 
związanych z organizacją życia obozowego podchorążych: kultury i oświaty, 
sportu, życia religijnego, ciężkiej pracy oraz warunków bytowych w obo-
zach i oddziałach roboczych. W znaczny sposób poszerzają wiedzę na temat 
udziału tej grupy jenieckiej w ruchu oporu, w szczególności w organizowaniu 
ucieczek, jak również uczestnictwa w innych formach działalności konspi-
racyjnej. Archiwalia te pozwalają także na poznanie losów podchorążych 
w obozach koncentracyjnych, wreszcie działalności powojennego Środowiska 
Podchorążych byłych Jeńców Wojennych. Niezwykle istotne w ustaleniu 
wielu nieznanych dotąd, w literaturze przedmiotu, faktów o jeńcach-pod-
chorążych są listy transportowe zespołu WASt. Z ich pomocą można przede 
wszystkim odtworzyć przemieszczenia międzyobozowe poszczególnych grup 
podchorążych lub pojedynczych osób, a także ustalić przyczyny zwalnia-
nia podchorążych z niewoli. Dostarczają także informacji o ich ucieczkach 
i aresztowaniach. 

Przechowywane w archiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu materiały 
stanowią z pewnością dobrą podstawę do naukowego opracowania monogra-
fii podchorążych WP w niewoli niemieckiej. 

THE ARCHIVAL MATERIALS OF THE CENTRAL MUSEUM  

OF PRISONERS-OF-WAR IN ŁAMBINOWICE-OPOLE  
CONCERNING OFFICERS-CADETS OF THE POLISH ARMY  

IN THE GERMAN CAPTIVITY

(Summary)

Among the archival resources of the Central Museum of Prisoners-of-War in 
Łambinowice-Opole, there are rich source materials relating to a specific group 
of Polish POWs remaining in the German captivity, i.e. the Officers-Cadets. As 
regards this subject area, the documents collected in the Archives unit labeled the 
Community of Officers-Cadets Former POWs, as well as in the collection set up by 
Mirosław Zawodny provide the most information. A good number of relevant and 
also unknown until today items of information, especially relating to the transfers 
between the camps, are supplied by the collection Wehrmachtauskunftstelle für 

Kriegerverluste und Kriegsgefangene. Apart from this a valuable complement are 
the following collections: Materials and Documents (including, in particular, the 
group ‘Officers-Cadets’), as well as Relations and Memoirs. The above-mentioned 
materials of the archival value allow, to a great extent, deepening the knowledge 
of the life of Officers-Cadets in the captivity: their living conditions, forced labour, 
culture, education and sport, religious life, participation of Officers-Cadets in the 
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resistance movement, their stay at concentration camps, and – at last – the activity 

of the Community of Officers-Cadets Former POWs after the War. Certainly, they 

offer a solid basis to elaborate a monograph dealing with Officers-Cadets of the Po-

lish Army who stayed in the German captivity.

AUS DEN ARCHIVMATERIALIEN DES ZENTRALEN  
KRIEGSGEFANGENENMUSEUMS IN ŁAMBINOWICE-OPOLE:  

OBERFELDWEBEL DER POLNISCHEN STREITKRÄFTE  
IN DEUTSCHER GEFANGENSCHAFT

(Zusammenfassung)

In den Archivbeständen des Zentralen Kriegsgefangenenmuseums in Łam-

binowice-Opole befinden sich umfangreiche Quellenmaterialien über eine besonde-

re Gruppe polnischer Kriegsgefangener in deutscher Gefangenschaft; diese Gruppe 

umfasste Oberfeldwebel der Polnischen Armee. Die umfangreichsten Materialien 

sind hierbei dem Archiv des Kreises ehemaliger kriegsgefangener Oberfeldwebel 

sowie der von Mirosław Zawodny zusammengetragenen Sammlung zu entnehmen. 

Viele wesentliche und bislang noch unbekannte Informationen, insbesondere über 

Verlegungen innerhalb des Lagersystems, stellt die Wehrmachtauskunftstelle für 

Kriegerverluste und Kriegsgefangene zur Verfügung. Eine wertvolle Ergänzung 

hierzu bilden die Bestände: Materialien und Dokumente (darunter insbesonde-

re die Sachgruppe „Oberfeldwebel“) sowie Berichte und Erinnerungen. Die zuvor 

genannten Archivalien gestatten es, wesentlich die Kenntnisse über das Leben 

von Oberfeldwebeln in deutscher Gefangenschaft zu vertiefen: dies umfasst die 

allgemeinen Lebensbedingungen, die Themenstellungen Zwangsarbeit, Kultur, 

Bildung und Sport, religiöses Leben, Teilnahme der Oberfeldwebel am Widerstand 

und ihr Aufenthalt in Konzentrationslagern sowie schließlich die Tätigkeiten des 

Kreises ehemaliger kriegsgefangener Oberfeldwebel nach dem Ende des Krieges. In 

ihrer Gesamtheit bilden diese Materialien sicherlich eine solide Ausgangsbasis zur 

Erstellung einer umfangreichen Monographie über Oberfeldwebel der Polnischen 

Streitkräfte in deutscher Gefangenschaft.
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Zachować pamięć.  
Doświadczenia i zamierzenia Stowarzyszenia 

Pamięci Oflagów II D–II B–XXI B

Stowarzyszenie Pamięci Oflagów II D–II B–XXI B miało swojego pre-
kursora w postaci „Centrum samopomocy”, które po powrocie do ojczyzny 
założyli zwolnieni z niewoli jeńcy francuscy. Ci, którzy wrócili do Francji, 
wysyłali swoim współtowarzyszom niewoli paczki, zawierające m.in. produk-
ty spożywcze. Zgromadzone w ten sposób dodatkowe porcje żywności okazały 
się szczególnie przydatne po 6 czerwca 1944 r., kiedy to zarówno francuska, 
jak i niemiecka poczta zaprzestały swojej działalności i przesyłki przestały 
docierać do obozu. „Centrum samopomocy” zorganizowało także wymianę 
dóbr i usług pomiędzy jeńcami wewnątrz obozu. W celu sprawiedliwego 
rozliczania, stworzono specjalną jednostkę płatniczą, jaką w warunkach 
obozowych stały się papierosy. 

Stowarzyszenie Pamięci Oflagów II D–II B–XXI B powstało w 1946 r., 
jego założycielami i pierwszymi członkami byli francuscy jeńcy wojenni tych 
obozów. Celem stowarzyszenia stało się kontynuowanie dzieła pomocy, któ-
rego początek sięgał czasu pobytu w obozie. Solidarność, jaka zrodziła się 
w okresie jenieckim, przetrwała okres wojny. Współtowarzyszom niewoli 
niesiono pomoc niezależnie od ich stopnia wojskowego, otrzymywali ją za-
równo oficerowie, jak i aspiranci. Kierując się solidarnością, od 1945 r. roz-
dysponowano 750 tys. euro! 

Po wojnie powstało czasopismo „Le Lien” [„Więź”], będące kontynuacją 
wydawanej w obozie przez jeńców francuskich gazety pt. „Écrit sur le sa-
ble” [„Napisane na piasku”]. Ukazuje się ono po dziś dzień (do tej pory 377 
numerów). Za jego pośrednictwem docierają do nielicznych żyjących byłych 
jeńców, a obecnie także ich potomków, interesujące informacje o poszuki-
waniach i badaniach prowadzonych przez członków stowarzyszenia, podró-
żach do Polski i spotkaniach, do których w czasie tych wyjazdów dochodzi, 
opisach pomników upamiętniających pobyt jeńców francuskich na Pomorzu 



144 ETIENNE JACHEET

oraz historii powstawania nowych. Zamieszczone w nim są także przedruki 
niektórych artykułów z obozowej gazety oraz opisy innych inicjatyw podej-
mowanych przez członków stowarzyszenia. Ponadto przez wiele lat w Paryżu 
organizowany był tzw. Dzień Oflagu. W trakcie uroczystości zwykle odpra-
wiana była msza, uczestnicy spożywali wspólny posiłek, następnie brali 
udział w wieczorze kulturalnym, podczas którego mogli wysłuchać koncertu 

w wykonaniu członków obozowej orkiestry, a także obejrzeć sztukę teatral-

ną, w której jako aktorzy występowali dawni jeńcy. 

Z biegiem lat liczba członków stowarzyszenia, przede wszystkim z powo-

du upływającego czasu i podeszłego wieku byłych jeńców, stale malała. We 

wrześniu 1993 r. gen. Jean Simon, prezes naszego stowarzyszenia, zorgani-

zował dla jego członków pierwszy wspólny wyjazd do Polski. Celem podróży 

były tereny, na których znajdowały się w czasie wojny dwa oflagi: II D Gross 

Born (Borne Sulinowo) i II B Arnswalde (Choszczno). W okresie II wojny 

światowej w obydwu przetrzymywano jeńców francuskich. Wraz z bratem 

i siostrą towarzyszyliśmy naszej mamie w tej podróży wspomnieniowej, 

w której udział wzięło 14 byłych jeńców oraz wdowy i dzieci ich towarzyszy. 

Podczas pobytu nie odnaleźliśmy miejsca po byłym Oflagu II D Gross Born. 

Dopiero po latach zdałem sobie sprawę z tego, że byliśmy bardzo blisko. 

W Choszcznie pozwolono nam na kilka minut wejść na teren koszar woj-

skowych, gdzie w latach wojny mieścił się Oflag II B Arnswalde, natomiast 

w centrum miasta odkryliśmy pomnik poświęcony polskim i francuskim 

jeńcom tego obozu.

W czerwcu 1994 r., wraz z jednym z uczestników podróży z 1993 r., Ber-

trandem de Cuniac, zapragnęliśmy powrócić w te miejsca. W wyjeździe 

uczestniczyła także moja siostra. Dziewięć miesięcy, jakie dzieliły obydwie 

podróże, spędziliśmy na poszukiwaniu informacji o lokalizacji dawnych 

obozów i ich stanie współczesnym. Prowadziliśmy je także w Polsce za po-

średnictwem prof. Jacka Gruszkiewicza z uniwersytetu w Poznaniu, któ-

ry nawiązał niezbędne kontakty, a następnie był naszym przewodnikiem 

i tłumaczem, gdyż mówił po francusku. W czasie pobytu w Polsce mieliśmy 

okazję przyjrzeć się pobieżnie terenowi byłego Oflagu II D Gross Born oraz 

dokładnie zwiedzić miejsce, w którym znajdował się Oflag II B Arnswalde. 

W lipcu 1999 r. chciałem pokazać moim trzem córkom, które nie poznały 

swojego dziadka, gdzie był on przetrzymywany w okresie II wojny świa-

towej. W czasie tego wyjazdu mieliśmy okazję, mimo iż niezapowiedzeni, 

obejrzeć drobiazgowo teren byłego oflagu w Arnswalde. W Bornem Sulinowie 

czekała nas wielka niespodzianka – kolejny pomnik poświęcony polskim 

oficerom przebywającym w Oflagu II D Gross Born. Odkrycie to stanowiło 

impuls do odrodzenia stowarzyszenia, ponieważ było zaledwie początkiem 

ciągu wydarzeń. Po przetłumaczeniu tekstu zdaliśmy sobie sprawę, że na 



ZACHOWAĆ PAMIĘĆ… 145

tablicy nie wspomniano o pobycie w obozie Francuzów w latach 1940–1942. 
Dalsze, długie i skomplikowane, ale jakże owocne poszukiwania, pozwoliły 
nam nawiązać kontakt z byłymi żołnierzami Armii Krajowej (dalej: AK), 
których staraniem ten pomnik powstał. Aby treść tablicy oddawała w pełni 
przeszłość tego miejsca, przedstawiciele AK zaproponowali nam, abyśmy 
przysłali francuską flagę i przygotowali tablicę upamiętniającą francuskich 
jeńców wojennych. Generał J. Simon natychmiast zaakceptował ten pomysł 
i wkrótce trójkolorowa flaga została wysłana. Baliśmy się jednak, że tablica 
zaginie lub zostanie uszkodzona podczas wysyłki, dlatego zdecydowaliśmy 
się wrócić do Polski, aby przywieźć ją osobiście. 

W maju 2001 r., w przeddzień naszego wyjazdu z Francji, przedstawiciele 
AK skontaktowali mnie z dr. Bolesławem Pawłowskim, prezesem szczeciń-
skiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, który od tamtej pory jest 
naszym tłumaczem. W ciągu tych lat często nadarzały się okazje do wspól-
nych rozmów, wspomnienia zaś spotkań z członkami AK do dzisiaj pozostają 
niezapomniane. Ceremonia przed pomnikiem upamiętniającym jeńców Ofla-
gu II D Gross Born w Bornem Sulinowie, która została zorganizowana pod-
czas tego pobytu i Marsylianka zaśpiewana przez obecnych na uroczystości 
Francuzów i dr. B. Pawłowskiego, wzbudziły niezwykłe i intensywne emocje. 
Następnego dnia udaliśmy się do Choszczna, aby umieścić tam drugą tablicę, 
tym razem upamiętniającą jeńców Oflagu II B Arnswalde. Lokalne władze 
wojskowe chciały, aby tablica znalazła się w miejscu często odwiedzanym 
przez mieszkańców tej szesnastotysięcznej miejscowości. Po konsultacji z ka-
pelanem, który był także proboszczem kościoła w Choszcznie, zdecydowano 
się umieścić ją na jednej ze ścian prezbiterium. Na uroczystości obecnych 
było sześciu Francuzów.

W czerwcu 2002 r., członkowie naszego stowarzyszenia zostali poinfor-
mowali o opisanych wydarzeniach, w wyniku czego niektórzy z nich wyrazili 
chęć przyjazdu do Polski. Ustalono więc program podróży, który stał się 
programem ramowym każdego wyjazdu do Polski, na teren Pomorza Zachod-
niego. Dziewięciu Francuzów, którzy wówczas przyjechali, zostało wspaniale 
przyjętych zarówno w Choszcznie, jak i w Bornem Sulinowie. Natomiast 
artykuł, jaki powstał na podstawie wywiadu udzielonego przeze mnie dzien-
nikarzowi „Kuriera Szczecińskiego”, spowodował lawinę kolejnych wyda-
rzeń. Dzięki niemu udało mi się nawiązać kontakt z państwem Kowalewski 
z Edmonton w Kanadzie. Konstanty Kowalewski był jeńcem oflagów II B 
Arnswalde i II D Gross Born, lekarzem, biegle posługującym się językiem 
francuskim. Szczegóły naszego spotkania zrelacjonuję w dalszej części. 

Kolejne wydarzenie ponownie wywołało silne emocje u członków nasze-
go stowarzyszenia. Zostałem poinformowany, że w pobliżu dawnego obozu 
zostanie wzniesiony pomnik, upamiętniający jeńców francuskich zmarłych 
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w niewoli, ze szczególnym uwzględnieniem por. André Rabina, zastrzelonego 
u wylotu tunelu podczas próby ucieczki. W czerwcu 2003 r. zostałem zapro-

szony na jego uroczyste odsłonięcie. Tekst w języku polskim i francuskim 
umieszczony na tablicy zredagował były jeniec, gen. J. Simon. Nasze stowa-
rzyszenie wsparło finansowo budowę pomnika kwotą 1800 euro. Złożyłem 
niebiesko-biało-czerwoną wiązankę kwiatów, zaśpiewaliśmy także pełni 
emocji Marsyliankę.

Przez wiele lat, w celu ustalenia listy nazwisk Francuzów zmarłych 
w czasie pobytu w obydwu obozach, prowadziłem poszukiwania we francu-
skich archiwach wojskowych. Tymczasem podczas pobytu w Polsce otrzyma-
łem listę z nazwiskami 22 oficerów zmarłych z dala od ojczyzny. Pozwoliło mi 
to uzupełnić tworzoną przeze mnie bazę. W trakcie podróży w 2003 r. odkry-
łem także, że w kościele w Bornem Sulinowie, inż. leśnik Tomasz Skowronek 
stworzył wystawę dotyczącą polskich i francuskich jeńców Oflagu II D Gross 
Born. Prezentowana przez dwa miesiące w przedsionku kościoła ekspozycja 
zawierała m.in. tysiące nazwisk jeńców tych obozów, a także dokumenty 
dostarczone przez stronę francuską.

Stowarzyszenie Pamięci Oflagów II D–II B–XXI B z uwagą śledziło prace 
ekshumacyjne, jakie zostały podjęte w Bornem Sulinowie w 2002 r. przez 

11. Jeńcy francuscy w Oflagu II D Gross Born, A. Rabin (stoi szósty od lewej od lewej)  

i B. de Cuniac (siedzi trzeci od lewej). Zbiory własne Etienne’a Jacheeta
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polskich archeologów pod kierunkiem prof. Andrzeja Koli. Badania objęły 
teren położony na obrzeżach dawnego oflagu, gdzie pochowano jeńców ra-

dzieckich z sąsiedniego Stalagu II H (302) Gross Born-Rederitz. Wielu fran-

cuskich jeńców, w tym mój ojciec, opowiadało o ich tragedii. Przeprowadzone 

badania pozwoliły oszacować liczbę ofiar spoczywających w dwóch miejscach 
pochówku w sąsiedztwie oflagu na 11 tys. osób.

W lipcu 2003 r. udałem się wraz z żoną do Kanady, by odwiedzić odby-
wającą tam staż moją najstarszą córkę. To właśnie przy tej okazji spotkałem 
się z panem K. Kowalewskim – byłym jeńcem Oflagu II D Gross Born i jego 
żoną. W czasie wizyty przekazałem mu list od inż. leśnika T. Skowronka, 
który dziękował za przekazanie nagrań ze wspomnieniami dr. K. Kowalew-
skiego z okresu, kiedy przebywał w Polsce. W prezencie otrzymałem książkę, 
w której ten były jeniec opublikował wszystkie listy, jakie w czasie pobytu 
w niewoli wymienił ze swoją matką. Był to pełen wzruszeń pobyt, który do 
dziś pozostaje niezapomniany.

W maju 2005 r. nastąpił kolejny przełomowy moment. Dowódcy koszar 
w Choszcznie zdecydowali się postawić pomnik upamiętniający polskich 
i francuskich jeńców Oflagu II B Arnswalde. Zostałem zaproszony na jego 
uroczyste odsłonięcie, towarzyszyło mi wówczas dwóch Francuzów. Uroczy-
stość połączona była z obchodami dwustulecia pułku artylerii króla Wła-
dysława IV, który przebywał w tym miejscu. W czasie pobytu w Bornem 
Sulinowie odkryliśmy kolejne dwa pomniki. Pierwszym z nich był krzyż 
umieszczony na szczycie schodów w miejscu, w którym w czasie funkcjono-
wania obozu mieściła się kaplica bloku IV1. Na drugi natknęliśmy się przed 
budynkiem administracyjnym Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Upamiętnia 
on polskich leśników-jeńców tego obozu.

W Bornem Sulinowie, jakież było moje zdziwienie, gdy inż. leśnik 
T. Skowronek, przekazał mi nieśmiertelnik oficera francuskiego, zgubio-
ny w Oflagu II D Gross Born pomiędzy czerwcem 1940 r. a majem 1942 r. 
Wprawiłem moich rozmówców w zdumienie, ponieważ oznajmiłem, że Paul 
Henry, do którego należał ów nieśmiertelnik, nadal żyje i znam go osobiście! 
Ogółem w obozie przebywało ok. 3 tys. jeńców francuskich, więc prawdopodo-
bieństwo, że znam akurat tego, było małe. Po powrocie do Francji ustaliłem 
termin spotkania i kilka dni później udałem się do Paryża, aby po 63 latach 
przekazać mu jego jeniecki identyfikator.

W podróży do Polski, jaką odbyłem w maju 2007 r. towarzyszyło mi pię-
cioro Francuzów. Do planu pobytu dodaliśmy wizytę w Muzeum Wolden-
berczyków w Dobiegniewie, gdzie przebywało ok. 6 tys. oficerów polskich. 

1 Plan oflagu zamieszczony w publikacji Pierre’a Flamenta pozwolił nam ustalić to miej-
sce z całą pewnością.
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Muzeum to, usytuowane 35 km na wschód od Oflagu II B Arnswalde, po-

zwala odwiedzającym je osobom wyobrazić sobie, jak wyglądało życie jeń-

ców wojennych, bez względu na ich narodowość. Rok 2007 to także czas 

dwóch istotnych przedsięwzięć zorganizowanych przez nasze stowarzysze-

nie. Pierwszym z nich było stworzenie strony internetowej, która została 

uruchomiona w grudniu tego samego roku. To właśnie wszystkie wydarze-

nia, do jakich doszło od czasu pierwszej podróży do Polski w 1993 r. spra-

wiły, że zdecydowaliśmy się uruchomić to wirtualne miejsce wspomnień. 

Tysięczny odwiedzający otworzył naszą stronę 6 listopada ubiegłego roku. 

Na stronie tej znajduje się m.in. 60-stronicowe streszczenie 800-stronicowej 

książki Pierre’a Flamenta, zredagowane 10 lat temu przez gen. J. Simona. 

Można tam znaleźć także opis tunelu, którego historia miała tragiczny finał, 

autorstwa B. de Cuniaca oraz bogatą ikonografię, w tym wiele indywidual-

nych lub grupowych fotografii. Szczególnie zainteresowani historią naszego 

stowarzyszenia znajdą tam listę jego członków z 1946 r., na której znajduje 

się 4,2 tys. nazwisk, bibliografię zawierającą liczne publikacje poświęcone 

jeńcom wojennym i dwóm omawianym oflagom, a także współczesne relacje, 

w tym sprawozdania z podróży do Polski. Magdalena Kruk-Kuchcińska [pra-

cownik Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

– przyp. red.] zaczęła także tłumaczyć stronę na język polski, aby zawarte 

w niej informacje dostępne były dla potomków polskich i francuskich jeńców 

tych obozów. Rozpoczęto także jej tłumaczenie na język angielski.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem było pozyskanie informacji na temat 

losów wspomnianego już por. A. Rabina, zastrzelonego 18 marca 1942 r. 

w Oflagu II D Gross Born u wylotu tunelu. Od B. de Cuniaca, autora tej re-

lacji, z którym w latach 1993, 1994 i 2001 przyjeżdżałem do Polski, otrzyma-

łem zdjęcia niektórych uciekinierów (m.in. właśnie B. de Cuniaca). W nocy 

16 i 17 marca 1942 r. z obozu przez tunel uciekło 17 oficerów. Wśród nich był 

por. A. Rabin, urodzony w Lambersart, departamencie na północy Francji, 

w pobliżu miasta Lille, którego nazwisko nie figuruje na pomniku poświęco-

nym zmarłym mieszkańcom. Gdy odkryłem ten fakt, zwróciłem się do Rady 

Miasta Lambersart z prośbą o umieszczenie na tablicy także jego nazwiska. 

Następnym krokiem była kwerenda w Archiwum Wojskowym w Caen w Nor-

mandii, przeprowadzona w maju 2008 r. Byłem zdumiony, gdy dowiedziałem 

się, iż ciało tego odważnego oficera zostało w lipcu 1951 r., na prośbę rodziny, 

ekshumowane i przeniesione z cmentarza wojskowego w Gdańsku, zarządza-

nego przez Ambasadę Francji w Warszawie, na cmentarz w Thiais na połu-

dnie od Paryża, gdzie spoczywa w kwaterze wojskowej. Na zaproszenie mera 

Lambersart wraz z dziesięcioma innymi członkami stowarzyszenia złożyli-

śmy kwiaty przed pomnikiem, wygłosiłem także odczyt na temat ekshumacji 

ciała por. A. Rabina i jego pochówku we Francji. Niestety, mimo podjętych 
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prób, nie udało mi się dotrzeć do członków jego rodziny. Tymczasem podczas 

kwerendy w Archiwum Wojskowym w Caen znalazłem informację o bracie 

André, Paulu Rabinie, jeńcu, który zginął w wyniku bombardowania fabryki 

na północy Niemiec. Efektem mojego pobytu w Lambersart były artykuły, 

które ukazały się w lokalnej gazecie „La Voix du Nord” dotyczące losów por. 

A. Rabina i moich badań z nimi związanych. 

Ponownie do Polski przyjechałem w maju 2008 r. Tym razem towarzyszy-

ła mi żona, która przez cały okres mojego zaangażowania w prace stowarzy-

szenia z zainteresowaniem śledziła podejmowane przeze mnie działania oraz 

córka, która po latach zapragnęła jeszcze raz przyjrzeć się miejscu, w którym 

przetrzymywany był jej dziadek. Razem z nami przyjechały jeszcze cztery 

inne osoby. Wśród nich był Luc Poisson – mieszkający w pobliżu mnie syn 

byłego jeńca. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się o wspólnych losach na-

szych ojców. Luc Poisson oraz moja córka zredagowali relację z tej podróży, 

która została opublikowana na łamach czasopisma „Le Lien”, wydawanego 

przez stowarzyszenie.

W listopadzie 2008 r. powróciłem do Polski sam, abym nie dekoncentro-

wał się moją rolą przewodnika. Chciałem zastanowić się nad wszystkim, co 

wydarzyło się w ciągu ostatnich 15 lat, spotkać się z moimi polskimi przy-

jaciółmi i przeżyć w Polsce dni, kiedy 

zmrok zapada 1,5 godz. wcześniej niż 

we Francji, co musiało być trudne tak-

że dla jeńców. Tym razem odkryłem, 

że w Bornem Sulinowie w maju usta-

wiono na poboczu drogi tablice infor-

mujące o położeniu Oflagu II D Gross 

Born i pomników upamiętniających 

jeńców tego obozu. W trakcie tego po-

bytu wziąłem udział w dwugodzinnym 

spotkaniu z uczniami i nauczycielami 

miejscowego liceum, które zorgani-

zował mój przyjaciel i korespondent 

z koszar w Choszcznie, kpt. Adam Su-

chowiecki. Polacy mieszkający w tym 

niemieckim do 1945 r. mieście, byli 

bardzo zainteresowani lokalną histo-

rią. To spotkanie było pełne emocji dla 

wszystkich młodych Polaków, którzy 

wydawali się zdziwieni, że opowieść tę 

słyszą od Francuza. Następnie miałem 

możliwość odwiedzenia po raz pierw-

12. Pomnik pamięci oficerów francuskich 

z oflagów II D – II B zmarłych w niewoli. 

Zbiory własne Etienne’a Jacheeta
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szy w życiu cel byłego Oflagu II B Arns-

walde. Mój ojciec przetrzymywany był 

w jednej z nich przez 8 dni po tym, jak 

nakryto go, gdy wraz z innymi jeńcami 

chował aparat radiowy pod deskami izby 

chorych w sąsiednim bloku, i to w do-

datku po wieczornym sygnale. Emocje, 

wciąż emocje! 

W maju 2009 r. w podróży towarzy-

szyło mi trzech Francuzów. Ponownie 

wystąpiłem w liceum w Choszcznie, 

tym razem w trakcie konferencji poświę-

conej jeńcom wojennym na Pomorzu, 

w której udział wzięli m.in. Magdalena 

Kruk-Kuchcińska i Dariusz Czerniaw-

ski z Bornego Sulinowa. Ten ostatni wy-

głosił referat na temat niemieckiej hi-

storii tego miasta, które stało się wiel-

kim poligonem wojskowym w czasach 

nazistowskich. Podczas przerwy pokazał 

mi 12 zdjęć z pogrzebu por. Maurice’a 

Bosquiera zmarłego w obozie. Byłem 

tym faktem niezwykle poruszony. Zdo-

byte w ten sposób materiały posłużyły 

mi do opracowania artykułu poświęco-

nego oficerom zmarłym w niewoli, który 

opublikowało nasze stowarzyszenie. 

Niezwykle ważnym i wzruszającym 

wydarzeniem było nadanie we wrześniu 

2009 r. Zespołowi Szkół w Bornem Suli-

nowie imienia „Bohaterów Oflagu II D”. 

W trakcie uroczystości odprawiono mszę 

św., poświęcono sztandar, a uczniowie 

odegrali wspaniały spektakl poświęcony 

losom jeńców wojennych. Po przedsta-

wieniu odbyło się wręczanie prezentów. 

W imieniu stowarzyszenia przekazałem 

flagę Francji oraz egzemplarz książki 

P. Flamenta dla biblioteki szkolnej. Być 

może zachęci on jej czytelników do na-

uki języka, jakim przed wojną władało 

13. Bernard Jacheet, 1939 r.  

Zbiory własne Etienne’a Jacheeta

14. Matka autora tekstu, Jeanne  

Jacheet przed wojną. Zdjęcie to  

towarzyszyło jej mężowi w czasie  

pobytu w obozach jenieckich.  

Zbiory własne Etienne’a Jacheeta
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wielu oficerów polskich? Ten wspaniały dzień zakończyło zwiedzanie Izby 

Pamięci Oflagu II D oraz zasadzenie pamiątkowego dębu. W podróży towa-

rzyszyło mi tym razem troje Francuzów. Jedna z pań poznała swojego ojca 

dopiero w 1945 r., urodziła się bowiem dwa miesiące po tym, jak dostał się 

do niewoli. Emocje, o których tak często wspominam, to doświadczenie nie 

tylko moje, ale także wielu innych osób, które spotkałem na swojej drodze. 

Swoistym podsumowaniem wizyty było wystąpienie kolejnej towarzyszki 

mojej podróży, która przedstawiła projekt współpracy miejscowego liceum 

z liceum francuskim, którego realizacja odbyłaby się pod patronatem UNE-

SCO. Zamierzamy teraz wdrożyć go w życie. 

Ostatnim emocjonującym momentem tej wizyty było odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej, w którym udział wzięła Burmistrz Bornego Sulinowa i syn 

polskiego oficera-jeńca tego obozu, urodzony w 1935 r. W trakcie ceremonii 

obecnych było wiele rodzin polskich jeńców.

* * *

Wiele z opisanych przez mnie wydarzeń nie miałoby miejsca bez pierw-

szego przyjazdu grupy Francuzów do Polski, który odbył się w 1993 r. Pra-

gnę więc podziękować jego inicjatorowi, gen. J. Simonowi.

Na zakończenie chcę podkreślić, że zrelacjonowane wydarzenia nie 

 miałyby miejsca bez pomocy moich polskich przyjaciół. Pracę, jaką sukce-

sywnie wykonuję, dedykuję moim rodzicom, rozdzielonym przez sześć wo-

jennych lat.

Tłumaczenie z języka francuskiego: Magdalena Kruk-Kuchcińska
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Wspomnienie o Ojcu –  
Profesorze Henryku Zielińskim

Trzydzieści lat temu, w marcu 1981 r., odprowadziliśmy na wrocławskim 

Cmentarzu Grabiszyńskim mego zmarłego Ojca, prof. Henryka Zielińskiego. 

Poprzedziła tę uroczystość ceremonia pożegnania trumny z Jego ciałem na 

dziedzińcu Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym związany był przez trzy-

dzieści lat. Przybyli na nią wszyscy Jego koledzy z Wydziału Filozoficzno-Hi-

storycznego, władze uczelni, studenci, uczniowie. Bardzo wielu z nich jeszcze 

kilkanaście dni wcześniej, 26 lutego, świętowało Jego jubileusz, urządzony 

w sali uniwersyteckiego Senatu. Jubileusz sześćdziesiątych urodzin i trzy-

dziestolecia pracy zawodowej człowieka, który był synem prowincjonalnego 

nauczyciela, ale został uczonym. Człowieka, który podczas bitwy nad Bzurą 

w 1939 r. nieomal stracił rękę, ale który będąc profesorem chodził z młodszy-

mi kolegami z uczelni grać w siatkówkę; który po tej wojennej kontuzji został 

inwalidą ze względu na znacznie ograniczoną ruchomość przedramienia, a 

mimo to nie wyobrażał sobie wakacji bez jeziora albo rzeki i bez pływania 

lub kajaków. Człowieka, który nigdy nie będąc w Paryżu, mówił płynnie po 

francusku z paryskim akcentem. Człowieka, którego ojciec służył w armii 

pruskiej, ale który zginął w Dachau za to, że „polszczył niemieckie dzieci”.

Henio

Mój dziadek Juliusz1 ożenił się w 1912 r. z siostrą proboszcza w Zakrze-

wie nieopodal Złotowa (wówczas niem. Flatow), księdza Bolesława Domań-

skiego. Tego samego, który w dwudziestoleciu międzywojennym stał się 

„Księdzem Patronem” Związku Polaków w Niemczech. Dziadek pozostawał 

pod silnym wpływem rodziny swego szwagra i blisko z nim współpracował 

także w ramach działalności tego związku. Przerwać musiał tę współpracę, 

kiedy przez półtora roku jako Unteroffizier (podoficer) służb medycznych 

1 Noszę to samo imię, co on.
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(sanitariusz)2 brał udział w I wojnie światowej3, ale ostatecznie wrócił i do 

swojej szkoły, i do swojej rodziny4, i do aktywności w związku. Po zakoń-

czeniu wojny i po odrodzeniu się Polski, włączył się w tworzenie struktur 

państwowości polskiej na Pomorzu; został m.in. komendantem Straży Oby-

watelskiej, a od stycznia 1920 r. – komisarycznym wójtem na obwód Duso-

cin i komisarycznym urzędnikiem stanu cywilnego w obwodzie Białochowo 

w powiecie grudziądzkim. W roku 1920, krótko przed urodzeniem się mojego 

Ojca, Jego rodzice przenieśli się wraz z dziećmi5 z Białochowa do odległego 

o kilka kilometrów Szembruczka, gdzie Dziadek został kierownikiem szkoły, 

a latem tego samego roku obwodowym komendantem 18. kompanii Straży 

Narodowej na obwód Łasin. Henio Zieliński urodził się w Szembruczku 

22 września 1920 r., czyli w czasie, kiedy Rzeczpospolita w Jego rodzinnych 

stronach dopiero budowała swoją obecność. Pomorska Izba Skarbowa na 

przykład dopiero w 1921 r. zwróciła się do mego Dziadka o zgodę na udział 

w tzw. komisji wymiarowej na powiat wiejski Grudziądz i mianowała go 

zastępcą członka tej komisji.

Dzieciństwo Henio spędził w Szembruczku, wiosce blisko polsko-niemiec-

kiego pogranicza. Wspominał swoje poranne kąpiele w rzeczce Gardędze 

i wycieczki nad jezioro Nogat, wspominał swojego psa, który jakimś cudem 

wyszedł bez szwanku spod kół auta, będącego w tej wsi wówczas niespotyka-

ną osobliwością, wspominał też wyprawy do Niemiec, na ziemię krajeńską, 

w odwiedziny do wuja księdza Bolesława i ciotki Melanii, która bratu go-

spodarzyła w parafii w Zakrzewie. Kiedy Henio miał dziewięć lat, jego ojciec 

urlopowany został ze szkolnictwa w Polsce i skierowany do nowo tworzonej 

szkoły polskiej w Złotowie. Rodzina Zielińskich w związku z tym przepro-

wadziła się parę lat później (w roku 1932) do mieszkania na ul. Filomatów 

w Grudziądzu, a Henio kontynuował w tym mieście naukę w Państwowym 

Gimnazjum Klasycznym im. Króla Jana III Sobieskiego. Jego ojciec mieszkał 

przez większość czasu w Złotowie, do rodziny w Polsce przyjeżdżając jedynie 

od czasu do czasu. Zakrzewo, gdzie prężnie działało towarzystwo młodzieży 

pod jego i jego szwagra kierunkiem, bywało celem wizyt całej rodziny Zie-

lińskich. Henio, jako syn nauczyciela i mieszkaniec pogranicza polsko-nie-

mieckiego, szczególną staranność przywiązywał do nauk humanistycznych 

– historii i języków, w tym też języka niemieckiego, co w znacznym stopniu 

2 Miał poważną wadę wzroku oraz niewydolność serca, co uchroniło go od służby na 

pierwszej linii.
3 Na froncie wschodnim był lekko ranny nad Narwią, potem trafił do Francji nad Sommę 

i Oise.
4 Wówczas mieszkał i pracował w Białochowie nieopodal Grudziądza.
5 Mieli już ich dwoje: Irenę (ur. 1914 r.) i Edwarda (ur. 1918 r.).
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zaważyło na Jego życiu zarówno w perspektywie najbliższej przyszłości, jak 

i późniejszej kariery zawodowej.

Będąc gimnazjalistą odbył kurs Szkoły Starszych Przysposobienia Woj-

skowego organizowany przez 64. Grudziądzki Pułk Piechoty od 15 wrze-

śnia 1935 r. do 15 czerwca 1937 r. Na zakończenie kursu II stopnia, 7 lipca 

1937 r. otrzymał z Komendantury VIII Grupy Obozów Letnich w Cetniewie 

świadectwo z wynikiem dobrym. Po maturze, którą złożył w maju 1938 r. 

w grudziądzkim gimnazjum, planował podjęcie studiów uniwersyteckich na 

kierunku filologii klasycznej.

Podchorąży

Zgodnie z zasadami obowiązującymi młodych mężczyzn w latach trzy-

dziestych, 30 września 1938 r. Henryk Zieliński rozpoczął przeszkolenie 

wojskowe w dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy w 65. Starogardz-

kim Pułku Piechoty 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Podchorążówka ta 

konkurowała z elitarnym kursem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawale-

rii przy Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Ojciec wspominał 

złośliwości, jakie sobie nawzajem wyrządzali podczas wspólnych ćwiczeń, 

np. dokładanie cegieł do plecaków po to, by były cięższe. Jakkolwiek by 

się nie układało między piechurami i kawalerzystami, to w marcu 1939 r., 

kiedy doszło do przedostatniego przed wybuchem wojny poważnego wzrostu 

napięcia w stosunkach międzynarodowych (utworzenie Protektoratu Czech 

i Moraw, wypowiedź Joachima von Ribbentropa w sprawie roszczeń Rzeszy 

dotyczących Gdańska) do wszystkich kolejnych alarmów wszyscy już przy-

gotowywali swoje wyposażenie szczególnie starannie, zdając sobie sprawę 

z faktu, że każdy brak w zawartości plecaka, jak również każdy nadmierny 

kilogram mogą być kwestią życia lub śmierci. Ojciec wspominał upalne lato 

1939 r. i szczególnie wyczerpujące marsze z Grudziądza przez Dolną Grupę 

piaszczystymi bezdrożami do odległego o kilkanaście kilometrów Jeżewa, 

wspominał sypiący się do butów piasek i zazdrość wobec kawalerzystów, 

którzy – jak się piechurom zdawało – mieli łatwiejsze zadania.

Swoje wojskowe szkolenie Ojciec ukończył 22 lipca 1939 r. z wynikiem 

bardzo dobrym (z szóstą lokatą na 96 podchorążych) w stopniu tytular-

nego kaprala z cenzusem i jako podchorąży rezerwy otrzymał niezwłocz-

nie, w związku z napiętą sytuacją międzynarodową w przededniu II wojny 

światowej, przydział do 64. Pomorskiego Pułku Strzelców Murmańskich6, 

skierowanego na nadgraniczne stanowiska wyczekiwania w pobliże Łasina. 

6 Przemianowany w 1938 r. z 64. Grudziądzkiego Pułku Piechoty.
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Wspominał potem nocne warty i jałowcowe zarośla, gdzie każdy krzak w no-
cy wyglądał jak nieprzyjacielski żołnierz, wspominał atmosferę niepokoju 
i wyczekiwania: czy to już teraz, czy jeszcze nie dziś?

Pierwszy kontakt bojowy z wojskami niemieckimi Jego pododdział nawią-
zał już pierwszego dnia po wybuchu wojny przy jednej z zapór przeciwczoł-
gowych ustawionych na drodze; przedwczesne ostrzelanie badających teren 
niemieckich zwiadowców przez polski ckm spowodowało jednak, że do poważ-
niejszej wymiany ognia w tym miejscu wówczas nie doszło. W kolejnych dniach 
września forsownymi marszami Jego oddział przeszedł szlak spod Łasina przez 
okolice jeziora Mełno i miasto Golub-Dobrzyń pod Włocławek, biorąc udział 
w mniejszych starciach i będąc sporadycznie atakowanym przez niemieckie 
lotnictwo. Wspominał Ojciec sytuacje, kiedy idąc pieszo byli tak zmęczeni, że 
– jak to opisywał – spali w trakcie marszu, resztką tylko świadomości pilnując, 
by nie stracić z oka plecaka poprzedzającego żołnierza. Wspominał też, jak 
kiedyś zgubili drogę i zapytali miejscowych cywilów, którędy powinni iść dalej, 
do swoich. Odpowiedź dostali, ale dowódcy wydała się ona jednak podejrzana 
(owi cywile mówili z niepokojąco twardym akcentem), toteż podjął decyzję 
o tym, że pójdą dokładnie w przeciwną stronę; jak się okazało potem – decyzja 
była słuszna, a gdyby poszli jak im wskazano, trafiliby pod lufy nieprzyjaciela. 
Opisywał także technikę krycia się przed ostrzałem samolotu za pojedynczym 
drzewem kilku, a nawet kilkunastu żołnierzy: pierwszy przywierał do pnia, 
a każdy następny do pleców poprzednika; w miarę jak samolot się przemiesz-
czał, cały ten „ogonek” ludzi obracał się wokół chroniącego ich drzewa, przy 
czym nie wolno było ani odrobinę się wychylić: Ojciec opisywał mi po latach, 
jak stracił w ten sposób jednego z kolegów stojących przed nim, który wychylił 
się tylko na moment i natychmiast padł trafiony prosto w czoło.

Spod Włocławka 64. Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich skierowany 
został nad Bzurę, gdzie w okolicach Łowicza mój Ojciec został ranny. Pocisk 
trafił Go w lewe przedramię uszkadzając kość, przy czym w ogniu walki 
w pierwszym momencie nawet tego nie zauważył, dopiero po dłuższej chwi-
li, gdy zwrócił uwagę na nienaturalne zwisanie własnej ręki. Opatrzony na 
polu bitwy umieszczony został w szpitalu polowym w Sannikach, 28 km na 
północ od Łowicza.

14 września szpital w Sannikach zajęli Niemcy, biorąc personel i wszyst-
kich rannych do niewoli. Podchorążego Zielińskiego, który wówczas miał już 
stopień plutonowego, przewieziono do szpitala przy Gneisenaustrasse w Ło-
dzi (obecnie ul. Żeligowskiego. Później budynek pełnił funkcję Reservelaza-

rett Litzmannstadt7), gdzie niemieccy lekarze, biorąc pod uwagę znakomitą 

7 Przypadek zrządził, że w tym samym szpitalu (dziś przypisanym do adresu przy ul. Że-
romskiego) pracuje mój starszy brat, prof. Krzysztof Zieliński.
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znajomość języka niemieckiego u młodego człowieka, zdecydowali o przepro-
wadzeniu kilku operacji chirurgicznych, podczas których wydobyto pocisk 
i odłamki kości, ratując rękę przed amputacją. Po wyleczeniu pozostały mu 
blizny na przedramieniu i ograniczona ruchomość stawu łokciowego. Matka 
mego Ojca, mieszkająca w Grudziądzu, oficjalną i zdawkową informację 
o tym, że jej syn żyje i przebywa w szpitalu, otrzymała dopiero na począt-
ku marca 1940 r. W tym samym czasie lub nieco później, pod koniec tego 
miesiąca, Jego ojciec został aresztowany przez Gestapo (jak wspomniałem 
– „za polszczenie niemieckich dzieci we Flatow”) i po krótkotrwałym pobycie 
w Sachsenhausen trafił do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zmarł8.

Po opuszczeniu szpitala następne cztery lata mój Ojciec spędził w obo-
zach jenieckich. Najpierw trafił do Oflagu XII A Hadamar, gdzie otrzymał 
numer jeniecki 427/Of. XII A i gdzie przebywał od kwietnia do czerwca 
1940 r. Później przewieziony został do Oberlangen, tj. filii Stalagu VI B Neu-
-Versen, w której zgromadzono dużą grupę polskich podchorążych (Stalag 
VI B/Z Oberlangen), a po roku (w maju 1941 r.) na krótko do innej filii tego 
obozu w Fullen (Stalag VI B/Z Fullen). Stamtąd w kwietniu 1941 r. trafił do 
oddziału roboczego nr 281 w Hoffnungsthal podlegającego Stalagowi VI G 
Bonn-Duisdorf. W 1942 r. przeniesiono go do tego obozu, gdzie pozostawał 
do 1943 r. Ostatnim obozem, w którym przebywał do 1944 r. był Stalag X B 
Sandbostel9. Dwukrotnie z obozów tych usiłował uciec w kierunku Belgii, 
jednak za każdym razem był chwytany przez ścigającą uciekinierów nie-
miecką policję i wojsko (jak to potem po latach wspominał, raz dostrzeżony 
został w kryjówce przez patrolujących okolicę wraz z nimi leśniczych).

Starszy brat mego Ojca, Edward, również trafił do niemieckiej niewoli. 
Jak wynika z zachowanej do dziś korespondencji obozowej, przebywał on 
(w każdym razie pod koniec wojny) w Stalagu VI G Bonn-Duisdorf. 

W obozach Ojciec pełnił m.in. funkcję Dolmetschera (tłumacza)10 języka 
niemieckiego, jednocześnie przy pomocy kolegów-jeńców z Francji pilnie 

 8 Według oficjalnego raportu – na „puchlinę wodną”, jednak wg informacji, które jego 
rodzina otrzymała po wojnie od jednego z byłych więźniów tego obozu, Juliusz Zieliński został 
tam zagazowany.

 9 W Sandbostel znalazł się w dwudziestokilkuosobowej grupie konspiracyjnej pod do-
wództwem ppor. dra Józefa Bromirskiego. Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu (dalej: ACMJW), Archiwum Środowiska Podchorążych byłych 
Jeńców Wojennych (dalej: AŚPbJW), S. Kanthak, Konspiracja na terenie Stalagu X B (Sand-
bostel), sygn. 125, s. 15.

10 Na załączonej fotografii ze Stalagu X B Sandbostel, wykonanej 5 II 1944 r., widnieje 
mój Ojciec z czterema kolegami, których nazwiska zapisane są na odwrocie zdjęcia. Ojciec jest 
tam wymieniony jako „tłumacz Izby Chorych”; obok niego stoi w mundurze oficera marynarki 
por. Zygmunt Skomoroch, lekarz, obrońca Helu.
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ucząc się francuskiego. Pobyt w obozach w zachodniej części Niemiec, jak 
i wykorzystanie tego czasu na naukę kolejnego języka (znał już niemiecki, 
a po klasycznym gimnazjum również nieźle łacinę i grekę) przydała mu się 
w przyszłej pracy zawodowej, a także wywołała kilka nieoczekiwanych aneg-
dotycznych sytuacji. Odwiedzając na przykład wiele lat później uniwersytet 
w Kolonii w Niemczech mój Ojciec przedstawiony został studentom jako 
„ten, który jest tu już nie pierwszy raz, bo próbował uciekać tędy z niewoli” 
(otrzymał przy tym spore brawa), a o budzącym podziw Jego powojennych 
uniwersyteckich kolegów-Francuzów paryskim akcencie już wspominałem.

Prócz ciężkiej pracy fizycznej, do której zgodnie z konwencją genewską 
nie powinni być zmuszani, podchorążowie mieli też czas na namiastkę ży-
cia kulturalnego i sportowego11. Wśród obozowych pamiątek, oprócz kart-
ki ze spisem wyposażenia jeńca (płaszcz, 5 koszul, koc, para butów itp.), 
Ojciec mój zachował jeszcze jeden kilkucentymetrowy świstek, na którym 

11 Podchorążowie Wojska Polskiego w II RP w trakcie szkolenia wojskowego otrzymywali 
stopnie podoficerskie i zgodnie z art. 27 konwencji genewskiej dotyczącej traktowania jeńców 
wojennych z 27 VII 1929 r. mogli być zmuszani jedynie do prac nadzorczych.

15. Polscy jeńcy w Stalagu X B Sandbostel, 5 lutego 1944 r., od lewej: Henryk Michelini, 

Jarosław Heigel, Aleksander Singer, Zygmunt Skomoroch, Henryk Zieliński.  

Zbiory własne Juliusza Zielińskiego
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po francusku napisano rodzaj „zaproszenia”: „Drogi Kolego, w podziękowa-
niu za Pański udział w zawodach sportowych w sezonie 1943, biuro C.A.A. 
przyznało Panu pamiątkowy medal Klubu. Medal zostanie Panu wręczony 
w niedzielę 20 lutego 1944 w czasie Gali sportowej, która odbędzie się w sali 
wychowania fizycznego. Dochód z tego święta zasili kasę obozową. Wejście 
0 R.M.50”12. Niestety, ów „medal Klubu” się już nie zachował… Wspominał 
Ojciec również o obozowych przedstawieniach teatralnych, ale ta forma dzia-
łalności obozowej Go jednak znacznie mniej interesowała.

Po dwóch nieudanych próbach ucieczki, Ojciec opuścił obóz podstępem, 
przy pomocy jednego ze wspólnie z nim osadzonych kolegów-jeńców. Na wio-
snę 1944 r. Niemcy, w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i mili-
tarnej, zdecydowali się na zwolnienie z niewoli części z przetrzymywanych 
jeńców, w tym najciężej chorych. Jeden z Jego kolegów był chory na gruźlicę 
i jako taki kwalifikowałby się do opuszczenia obozu, w odróżnieniu od Ojca, 
który wprawdzie był ranny, ale po ponad czterech latach od operacji w za-
sadzie był w dobrej kondycji fizycznej. Jednocześnie kolega stracił podczas 
wojny dom i rodzinę i nie miałby dokąd ani do kogo wracać, gdy tymczasem 
Ojciec miał matkę13 i siostrę w Krakowie. W porozumieniu z kolegą Ojciec 
zamienił się z nim wynikami badań podczas lekarskiej komisji weryfikacyj-
nej, przez co zakwalifikował się do wyjścia, natomiast Jego kolega, zgodnie 
z własną wolą, pozostał w obozie, gdzie zapewnione miał przynajmniej mi-
nimum egzystencji14.

Student

Z obozu Ojciec pojechał do siostry do Krakowa, która zamieszkała tam 
na ul. Kanoniczej wraz mężem i małym dzieckiem po tym, jak wkrótce po 
kapitulacji Rzeczypospolitej Niemcy zmusili ją do opuszczenia Grudzią-

12 Skrót „C.A.A.” prawdopodobnie oznacza Commission Allemande d’Armistice (Rozejmo-
wą Komisję Niemiecką), zaś „Wejście 0 R.M.50” – wejściówkę w cenie zero przecinek pięćdzie-
siąt Reichsmark, czyli po prostu pół marki obozowej.

13  Jego ojciec już wtedy nie żył, matka otrzymała w tej sprawie urzędowe powiadomienie 
z Dachau w styczniu 1944 r.

14  W tym miejscu warto zauważyć, że J. D. Piotrowski w swoich wspomnieniach błędnie 
powiązał zwolnienie mego Ojca z obozu ze skutkami katastrofy kolejowej jednego z trans-
portów jeńców pisząc: „…w Wuppertalu spotkała ich [grupę kolegów z Oflagu VI E Dorsten] 
katastrofa kolejowa większych rozmiarów. Zginął wtedy pchor. Wiesław Gondek, było też 
paru ciężej i lżej rannych (między innymi wskutek inwalidztwa zwolnieni zostali podchorą-
żowie Bruno Gładkowski i Henryk Zieliński, obecny profesor Uniwersytetu Wrocławskiego)”. 
ACMJW, AŚPbJW, J. D. Piotrowski, Degradacja (wrześniowi podchorążowie w walce i w obo-
zie), sygn. 125, s. 42.
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dza15. W Krakowie podjął studia na tajnych kompletach Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, prowadząc jednocześnie wciąż ożywioną korespondencję z po-
zostającymi za drutami kolegami z obozu jenieckiego. Współpracował także 
w jakimś zakresie z polskimi organizacjami konspiracyjnymi (choć nie był 
zaprzysiężonym żołnierzem), rozwożąc podziemne gazetki. Po wkroczeniu 
do Krakowa wojsk radzieckich i wznowieniu legalnej i jawnej działalno-
ści polskiego uniwersytetu, kontynuował studia historyczne u prof. Józefa 
Feldmana, a po jego śmierci u prof. Kazimierza Piwarskiego. Równocześnie 
aktywnie działał w studenckiej organizacji Bratniej Pomocy16, której patro-
nem w Krakowie był prof. Stanisław Pigoń. Przez pewien czas, w roku 1947, 
Ojciec był wiceprezesem „Bratniaka”. Podczas studiów mieszkał najpierw 
w domu akademickim, potem przez rok u Jerzego Turowicza przy ul. Krup-
niczej, utrzymując się z pracy jako korektor w gazecie i jako nauczyciel w Li-
ceum Handlowym. W lutym 1948 r. otrzymał dyplom magistra historii. Jego 
praca magisterska nosiła tytuł „Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 
1918–1939”17. Rok później poślubił poznaną podczas działalności w „Brat-
niaku” Hannę Szczotkowską, moją Matkę18. Ślub odbył się w Bieżanowie19 
(dziś jest to już dzielnica miasta Krakowa), gdzie mieszkała moja Matka ze 
swoją matką i babką.

Profesor

Rodziców ciągnęło jednak na Ziemie Zachodnie, Ojciec już w lutym 

1949 r. przyjął propozycję pracy na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego jako starszy asystent u prof. Karola Maleczyń-

skiego. Jednocześnie rozpoczął studia na drugim fakultecie, na wydziale pra-

wa, jednak po dwóch latach z tego kierunku zrezygnował, zajmując się bez 

reszty historią najnowszą Polski. Dysertację doktorską20 obronił w 1950 r.; 

w tym samym roku w kwietniu urodził się we Wrocławiu mój starszy brat 

15 Ponieważ wyszła za mąż za osobę pochodzącą spoza Pomorza, nie mieli jako małżeń-

stwo prawa do zamieszkania na terenach przyłączonych do Rzeszy i zmuszeni zostali do 

przeniesienia się do Generalnego Gubernatorstwa.
16 Legitymację nr 340 tej organizacji wystawiono mu 19 III 1945 r.
17 Wydana drukiem w 1949 r. w Poznaniu w ramach „Prac Instytutu Zachodniego”, 

nr 12.
18 Jej ojciec, Zygmunt Szczotkowski, był w dwudziestoleciu międzywojennym polskim 

dyrektorem francuskiej kopalni „Janina” w Libiążu. Zmarł w 1943 r.
19 Tu Zygmunt Szczotkowski tuż przed wojną wybudował dom, w którym zamieszkał 

odchodząc na emeryturę.
20 Tytuł – „Warunki rozwoju i przejawy świadomości narodowej na Opolszczyźnie”; tak 

jak magisterium traktowała o zagadnieniach narodowościowych na przedwojennym pograni-
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16. Henryk Zieliński w domu, na początku lat pięćdziesiątych.  

Zbiory własne Juliusza Zielińskiego

Krzysztof. Rodzice wciąż kursowali pomiędzy Wrocławiem, gdzie pracował 
Ojciec a Bieżanowem, gdzie po urodzeniu pierwszego dziecka przebywała 
moja Matka. Te dojazdy trwały parę lat; w tym czasie, w 1954 r., w Kra-
kowie przyszedłem na świat także ja. W 1955 r. Ojciec powołany został na 
stanowisko docenta i wkrótce moi Rodzice zdecydowali już o ostatecznym 
osiedleniu się we Wrocławiu21. W 1962 r. Ojciec otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a wkrótce potem podjął nowy projekt badawczy, który wraz 
z gromadzącymi się wokół niego młodymi historykami realizował przez na-
stępne lata, aż do śmierci: badania historii polskiej myśli politycznej.

Wyniesione z domu rodzinnego wartości patriotyczne i katolickie znalazły 
swoje odbicie między innymi w jego aktywnym udziale w manifestacji trze-
ciomajowej w 1946 r. w Krakowie. Był jednak uważnie obserwowany przez 

czu Polski i Niemiec. Praca ta ukazała się drukiem tylko we fragmentach z powodu zaostrza-
jącego się w stalinowskiej Polsce od końca lat czterdziestych kursu politycznego.

21 Nastąpiło to w roku 1958, rodzice otrzymali przydział na mieszkanie na osiedlu Bi-
skupin, w dzielnicy, w której mieszkała w owym czasie spora grupa pracowników naukowych 
wrocławskich uczelni.
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władze22 i za głośny udział w tej demonstracji na krótko został aresztowany. 

Już jednak trzy lata później jego patriotyczne przekonania skanalizowane 

zostały przez ruch komunistyczny: w 1949 r. (mieszkając już we Wrocławiu) 
przyjął propozycję przystąpienia do PZPR i przez kilka następnych lat pozo-
stawał pod silnym wpływem tej partii23. Znalazło to także wyraz w tematyce 
Jego prac naukowych w tym okresie24. Lewicowe zaangażowanie polityczne 
Ojca szybko jednak w latach pięćdziesiątych ulegało osłabieniu wskutek 
rozczarowań, jakich dostarczała rzeczywistość. Podczas wydarzeń Marca 
1968, mając już ukształtowaną pozycję naukową i dydaktyczną, Ojciec wraz 
z m.in. ówczesnym rektorem Uniwersytetu, prof. Alfredem Jahnem, stanął 
po stronie swoich studentów demonstrujących we Wrocławiu, czym naraził 
się lokalnemu partyjnemu komitetowi (tak samo zresztą jak prof. A. Jahn). 
Wskutek intryg przeciwników, którzy przypinali mu łatkę politycznie nie-
pewnego „pro-syjonisty”25, zmuszony został do zmiany miejsca zamieszkania 
i miejsca pracy26.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, mieszkając w Katowicach, 
Ojciec bardzo aktywnie kontaktował się z kolegami-jeńcami, razem z nimi 
redagując korespondencję z Polskim Czerwonym Krzyżem i przygotowu-
jąc wspólne wystąpienie27 do rządu Niemiec z żądaniem o wypłatę odszko-
dowania należnego podchorążym za niezgodne z postanowieniami art. 27 
konwencji genewskiej z 1929 r. wykorzystywanie jeńców-podchorążych do 
niewolniczej pracy w obozach jenieckich.

Wzrastające w latach siedemdziesiątych znaczenie ekipy związanej 
z Edwardem Gierkiem, zwiększyło naciski m.in. na to, by ułatwiać wstęp na 
młodą katowicką uczelnię dzieciom lokalnych partyjnych bonzów. Wzmagały 

22 W archiwach IPN zachowały się dwie zagadkowe notatki (z października 1948 r. 
i z sierpnia 1949 r.) ówczesnych tajnych służb, z której wynikało, że był inwigilowany jako 
podejrzany o przynależność w latach 1944–1945 do „nielegalnej organizacji NSZ”.

23 Między innymi zaczął się uczyć kolejnego języka – rosyjskiego.
24 Znaczna ich część poświęcona była historii ruchu robotniczego na ziemiach polskich od 

drugiej połowy XIX w. do zakończenia II wojny światowej.
25 W. Suleja, Dolnośląski Marzec ‘68 – anatomia protestu, Warszawa 2006, s. 218 i 238.
26 Przyjął propozycję prof. Kazimierza Popiołka zorganizowania silnego ośrodka nauko-

wego na nowo tworzącym się Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie w styczniu 1971 r. 
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego; pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego 
oraz dyrektora Instytutu Historii.

27 Wystąpienie to przygotował wspólnie z Alojzym Pośpiechem, kolegą z Sandbostel, 
z którym zresztą utrzymywał m.in. kontakt korespondencyjny także w roku 1944, po opusz-
czeniu obozu. W latach siedemdziesiątych kontaktował się też z kolegą z Sandbostel, Jaro-
sławem Heigelem (zob. fot. nr 11), który po wojnie osiadł w Szczecinie; pamiętam nawet, jak 
gościliśmy u Heigelów którejś Wielkanocy.
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się konflikty Ojca z miejscowymi działaczami, wreszcie zdecydował się na 
powrót na Uniwersytet Wrocławski28.

Nonkonformistyczna postawa oraz zaufanie, jakim cieszył się u swoich 
uczniów i studentów zaowocowała w roku 1980 Jego aktywnością nie tylko 

w uniwersyteckich ogniwach „Solidarności”, ale również udziałem w pracach 

prezydium Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, obok profesorów 

Olgierda Czernera, Mieczysława Zlata, Adama Chełmońskiego i Edmunda 

Małachowicza, działających wspólnie pod przewodnictwem prof. A. Jahna29. 

Podczas „festiwalu wolności” politycznej w roku 1980 i 1981, próbował zak-

tywizować tak zwane w owym czasie „struktury poziome” w PZPR wierząc 
wciąż, że może się ona stać „normalną” partią lewicową30.

Śmierć profesora

Przedwczesna śmierć w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach spowo-
dowała, że Ojciec nie doczekał wydania swojej Historii Polski 1914–1939, 
która była ukoronowaniem Jego pracy naukowej. Korekta tej książki leżała 
niedokończona w dniu Jego śmierci na biurku, czekając na poprawki i uzu-
pełnienia, jakie zamierzał wprowadzić po tym, jak w okresie 1980–1981 
cenzura w Polsce trochę złagodniała31.

26 lutego 1981 r. Ojciec spotkał się na uroczystym jubileuszu ze swoimi 
uczniami i współpracownikami. Fetowano trzydziestolecie Jego pracy zawo-
dowej i Jego sześćdziesiąte urodziny. Uroczystość w sali Senatu Uniwersyte-
tu Jubilat podsumował bardzo znaczącym – szczególnie w kontekście gorącej 
atmosfery politycznej – wyznaniem: „Przyznaję, był czas (na początku lat 
pięćdziesiatych), kiedy dałem się na krótko zmanipulować. Szybko jednak 
przejrzałem. Życzę wszystkim, którzy dziś jeszcze błądzą, tego samego”. Po 

28 W roku 1972 prowadził zajęcia jeszcze na obu uczelniach, dojeżdżając z Katowic, 
a w 1974 r. zamieszkaliśmy już na stałe we Wrocławiu, gdzie od 1972 r. Ojciec kierował Za-
kładem Historii Polski i Powszechnej XX w.

29 Ojciec zredagował m.in. tekst „Memoriału społeczeństwa wrocławskiego w sprawie 
Panoramy Racławickiej” podpisanego w październiku 1980 r. przez członków Komitetu i skie-
rowanego do ówczesnych władz, którego sygnatariusze domagali się zaprzestania działań 
pozorowanych wokół tego dzieła.

30 Próby te, jak pokazały późniejsze wydarzenia, skazane były na całkowite niepowo-
dzenie, świadomości tego faktu Ojciec jednak już nie doczekał, tak jak nie doczekał sukcesu 
zabiegów Społecznego Komitetu wokół „Panoramy”.

31 Praca ta została wydana przez Ossolineum trzy lata po Jego śmierci, niemiłosiernie 
pocięta przez cenzurę, ale pomimo to cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wskutek któ-
rego wydawca zdecydował – po wyczerpaniu pierwszego stutysięcznego nakładu – na wydanie 
drugie w takiej samej liczbie egzemplarzy.
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tym zwrócił się do mojej Matki i powie-
dział: „Bez Ciebie, Haniu, bez Twego 
wsparcia i wyrozumiałości, tego jubile-
uszu tutaj by nie było”.

Tydzień po tym wystąpieniu na-
grał w telewizji swój ostatni wywiad, 
a 6 marca krótko po północy wyszedł 
na spacer z psem. W kieszeni miał li-
sty, które zamierzał wrzucić do skrzyn-
ki. To dzięki adresowi nadawcy na 
tych listach milicjanci z patrolujące-
go miasto radiowozu (których dopro-
wadził do swego pana samotny raso-
wy bokser, siedzący w środku zimo-
wej nocy na jezdni) zorientowali się, 
kim jest leżący na chodniku w kałuży 
krwi człowiek. Pomimo prób, jakie po-
dejmowaliśmy jako rodzina32 i pomi-
mo że śledczy kryminalni na miejscu 
nie mieli żadnych wątpliwości, że ma-
ją do czynienia z zabójstwem, śledztwo 
ostatecznie zamknięto bez stwierdze-
nia udziału osób trzecich. Do oceny tej 

decyzji warto przywołać fakt, że rok wcześniej we własnym gabinecie na 
uniwersytecie został brutalnie pobity prof. A. Jahn33, z którym wspólny los 
zetknął Ojca wcześniej już w marcu 1968 r. i później w Społecznym Komite-
cie Panoramy Racławickiej.

Po przemianach politycznych w 1989 r. podjęliśmy jeszcze jedną próbę 
wyjaśnienia tego wydarzenia, zwracając się do posłów na Sejm z wnioskiem 
o włączenie zagadki tej śmierci w obszar zainteresowań tzw. komisji Rokity. 
Niestety, ponieważ zakres badań tej komisji ograniczony został wyłącznie 
do wydarzeń, które nastąpiły po 13 grudnia 1981 r., to analizowaniem tej 
sprawy ostatecznie się nie zajęła.

32 Między innymi wykazując zasadnicze uchybienia w ekspertyzie medycznej, a także 
przekazując dodatkowe informacje, wskazujące na istnienie jeszcze innych wątków w tej 
sprawie.

33 Po tym incydencie prof. A. Jahn przebywał wiele tygodni w szpitalu, później powiado-
miono go, że sprawca pobicia jest nieznany, a śledztwo umorzono (Zob. W. Dybalska, Pan 

nie jest moją władzą. W: Taki zwyczajny, o profesorach Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2005, s. 219–220, oraz P. Koziorowski, Rektor niezłomny. W: „Określona epoka”, dodatek do 
„Dolnośląskiej Gazety Szkolnej” 2007, nr 2 z 14 XI, s. 4.

17. Henryk Zieliński w studio telewizyjnym 

(lokalny program „Rozmaitości”) krótko 

przed śmiercią. W: „Acta Universitatis  

Wratislaviensis”. Ser. Historia XXVI,  

Wrocław 1981
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Małgorzata Klasicka, Kobiety – powstańcy warszawscy 
w niewoli niemieckiej (1944–1945). Wydawnictwo: Central-
ne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 
Opole 2008, s. 216 + il.

Nakładem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) w 2008 r. ukazała się mono-
grafia Małgorzaty Klasickiej pt. Kobiety – powstańcy warszawscy w niewo-

li niemieckiej (1944–1945). Autorka podjęła w niej bardzo ważny problem 
w badaniach historycznych, dotyczący losów kobiet – żołnierzy Armii Kra-
jowej (dalej: AK), które trafiły do niemieckich obozów jenieckich po upadku 
Powstania Warszawskiego. Temat zasługiwał na naukowe opracowanie, 
ponieważ dotyczy prawie trzytysięcznej rzeszy polskich jeńców wojennych 
– kobiet, wziętych do niewoli po raz pierwszy w historii wojen w tak licz-
nej grupie. Badaczka zajęła się zagadnieniem, które w dotychczasowym 
piśmiennictwie historycznym nie zostało kompleksowo opracowane, dlatego 
jego całościowe ujęcie zasługuje na uznanie i odnotowanie tego faktu. W za-
prezentowanym przez M. Klasicką we wstępie, obszernym stanie badań, 
omówione zostały dotychczasowe publikacje dotyczące udziału kobiet pol-
skich w Powstaniu Warszawskim, ich niewoli i powojennych losów, były one 
jednak fragmentaryczne i miały charakter wspomnieniowy, publikowane 
jako pozycje zwarte lub drukowane jako materiały publicystyczne. Pierw-
szym, pełniejszym opracowaniem zagadnienia kobiet – jeńców wojennych 
stał się 8. t. „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” z 1985 r. opracowany 
przez Różę Bednorz, zawierający artykuły przygotowane przez uczestniczki 
powstania na podstawie źródeł, własnych przeżyć i wspomnień, począw-

szy od udziału w Powstaniu, pobytu w niewoli, poprzez wyzwolenie i życie 

w powojennej rzeczywistości. W 1994 r. na łamach 21. t. tegoż czasopisma, 

R. Bednorz w artykule pt. Kobiety – żołnierze powstania warszawskiego w je-

nieckich obozach, przedstawiła wszystkie dostępne wówczas informacje 

na ten temat. Należy podkreślić, że łambinowickie muzeum już w latach 

osiemdziesiątych XX w. upamiętniło odpowiednią ekspozycją pobyt kobiet 
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z powstania w Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowicach) i innych obozach je-
nieckich. Przypomnijmy, że Muzeum Powstania Warszawskiego utworzone 
zostało w Warszawie dopiero w 2004 r. 

Recenzowana monografia, która jako rozprawa doktorska została napi-
sana pod kierunkiem dra hab. Edmunda Nowaka, prof. Uniwersytetu Opol-
skiego i obroniona na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO, jest nie-
zwykle udanym przedsięwzięciem badawczym, w którym autorka w sposób 
kompleksowy ukazuje losy kobiet – jeńców wojennych nie tylko w niewoli, 
ale także przedstawia ich udział w walkach Powstania Warszawskiego oraz 
sytuację po opuszczeniu obozów. 

Struktura pracy ma układ klasyczny (problemowo-chronologiczny), jest 
logicznie i merytorycznie uzasadniona. Składa się ze wstępu, sześciu roz-
działów, zakończenia, bibliografii, aneksów, wykazu tabel, ilustracji i map. 
Posiada także wykaz skrótów, tak bardzo potrzebny w tego rodzaju publika-
cjach, indeks osobowy i indeks nazw miejscowych oraz streszczenia – w języ-
ku angielskim i niemieckim. Autorka we wstępie pracy omówiła stan badań 
na temat losów kobiet – żołnierzy AK w niewoli niemieckiej, określiła także 
zakres rzeczowy, terytorialny i czasowy opracowania. Zaprezentowała cel 
pracy – całościowe przedstawienie losów kobiet w niewoli niemieckiej i po 
wyzwoleniu, w sposób analityczny zrekonstruowała historyczne wydarzenia, 
wskazała motywy zachowań i postępowania kobiet, ukazała emocje, jakie 
towarzyszyły im w walce i niewoli. Przedstawiła także stan badań omawia-
nego tematu, zakres wykorzystania dokumentów archiwalnych i szerokiej 
literatury przedmiotu. 

Badaczka wykorzystała w pracy materiały archiwalne zgromadzone 
w polskich archiwach i muzeach: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ar-
chiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu, Archiwum Biura Informacji i Po-
szukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, Archiwum Fundacji 
„Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby 
Kobiet”, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i Archiwum Środowiska Oberlangen – Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej – Okręg Warszawa. W sposób pośredni uwzględniła także 
dokumenty z zasobu archiwalnego Studium Polski Podziemnej i Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, które to ma-
teriały zgromadzone zostały w Archiwum Środowiska Oberlangen – Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Warszawa.

Archiwalia, na podstawie których została napisana praca, to przede 
wszystkim jenieckie listy transportowe, akty normatywne wytworzone 
przez niemieckie władze wojskowe, raporty z wizytacji w obozach władz 
czerwonokrzyskich, listy zmarłych jeńców czy korespondencja dotycząca 
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akcji poszukiwawczej jeńców. Nie mniejsze znaczenie mają także wyzyskane 

przez autorkę materiały i dokumenty wytworzone przez kobiety w obozach 

jenieckich w postaci wykazów, programów, rejestrów, kronik, rozporządzeń 

polskich komend w obozach, fotografii, przedmiotów wytworzonych w nie-

woli (muzealia), a także relacji i wspomnień (drukowanych lub niepubliko-

wanych) spisanych po zakończeniu niewoli. Wykorzystała ponadto szeroką 

literaturę przedmiotu w postaci pozycji zwartych, artykułów zamieszczonych 

w czasopismach naukowych, literatury wspomnieniowej i materiałów publi-

cystycznych. 

W pierwszym rozdziale pracy pt. Udział kobiet – żołnierzy w Powstaniu 

Warszawskim M. Klasicka przedstawiła motywy, jakimi kierowały się ko-

biety przystępując do walk powstańczych, zaprezentowała ich udział w dzia-

łaniach w poszczególnych formacjach zbrojnych oraz nastroje, jakie zapa-

nowały po kapitulacji powstania. Pisząc o indywidualnych, a czasem wręcz 

osobistych motywach przystąpienia do Powstania, przytoczyła 13 wypowie-

dzi uczestniczek zaczerpniętych z Archiwum Historii Mówionej, wygłoszo-

nych po 60 latach od jego zakończenia, z których wynika, że oprócz pobudek 

patriotycznych, spełnienia żołnierskiego obowiązku, kierowały się one chę-

cią towarzyszenia swoim najbliższym, uniknięcia głodu, terroru lub chęcią 

odwetu za klęskę wrześniową, okupację i eksterminację Polaków. Autorka 

ukazała udział kobiet w walce powstańczej Warszawy w ramach Wojskowej 

Służby Kobiet w poszczególnych jej formacjach. Wskazała, że najliczniej za-

znaczyły swój udział w łączności konspiracyjnej, służbie sanitarnej, oddzia-

łach Kobiecych Patroli Minerskich czy też Dywersji i Sabotażu Kobiet, ale 

także w walce zbrojnej, przede wszystkim w szeregach AK. 

Rozdział drugi zatytułowany Losy kobiet – żołnierzy po zakończeniu dzia-

łań zbrojnych w Warszawie poświęcony jest sytuacji formalnoprawnej kobiet 

– uczestniczek powstania po kapitulacji, ich drogi do niewoli oraz lokalizacji 

obozów, do których zostały przetransportowane, ze szczególnym uwzględ-

nieniem pobytu w Stalagu 344 Lamsdorf, obozie położonym na obszarze 

VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu. 

W kolejnym, trzecim rozdziale pt. Organizacja życia obozowego kobiet-

powstańców warszawskich M. Klasicka przedstawiła obozowe życie kobiet 

– jeńców, funkcjonowanie polskiej komendy obozowej oraz warunki bytowe 

w niewoli (głównie w obozie w Oberlangen), a także stosunek władz niemiec-

kich do tej kategorii jeńców. Chociaż znajdujemy w tym rozdziale informacje 

o zarządzaniu obozami jenieckimi przez niemiecką komendanturę obozową, 

to jednak są one zbyt ogólne, brakuje przedstawienia struktury systemu 

jenieckiego, obsady niemieckiej załogi obozów, w których przebywały Polki 

(komendanci, ich zastępcy, oficerowie Abwehry), ukazania miejsca tychże 

obozów w strukturze obozów jenieckich na danym obszarze, w danym Okrę-
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gu Wojskowym Wehrmachtu, itp. Dużo lepiej przedstawiona została orga-

nizacja polskiej komendy obozowej, funkcjonującej w obozach na wzór woj-

skowy. W opinii recenzentki brakuje natomiast komparatystyki, gdy chodzi 

o traktowanie kobiet w oflagach i stalagach na tle innych grup jenieckich. 
Najobszerniejszy rozdział czwarty, pt. Obozowa codzienność kobiet-po-

wstańców warszawskich, poświęcony został warunkom życia kobiet w obozie, 

ich działalności kulturalno-oświatowej, życiu religijnemu, pomocy udzielanej 

sobie wzajemnie i innym grupom, w tym także mężczyznom z Powstania 

Warszawskiego, przebywającym w tych samych obozach. Z rozdziału tego, 

najszerzej udokumentowanego, dowiadujemy się jak wyglądało życie Polek 

w obozach jenieckich, ile trudu kosztowało je stworzenie namiastki życia 

podobnego do tego na wolności, jaki był ich stan psychiczny i w jaki sposób 

spożytkowały swoje umiejętności, wykształcenie czy zawód, by to życie uczy-

nić znośnym i przetrwać trudny okres niewoli. Wiele kwestii ujęto w formie 

tabel (m.in. struktura społeczna i zawodowa kobiet), co powoduje, że treści 

są przejrzyste i komunikatywne. Niepełne są jednak informacje dotyczące 

zorganizowanych form działalności oświatowej i kulturalnej (koła, kursy 

naukowe, referaty kulturalno-oświatowe, zespoły, grupy, itp.). 

Dwa kolejne rozdziały, piąty Oswobodzenie z niewoli i powojenne losy 

kobiet – powstańców warszawskich i szósty Obraz Powstania Warszawskiego 

i niewoli w pamięci zbiorowej i indywidualnej kobiet – żołnierzy AK dotyczą 

końcowego etapu niewoli kobiet i ich powojennych losów. Autorka przed-

stawiła w nich ostatnie dni pobytu w obozach, wyzwolenie, rozterki, jakie 

towarzyszyły kobietom przy podejmowaniu decyzji o powrocie do kraju czy 

pozostania na obczyźnie. Prześledziła też ich powojenną aktywność zawo-

dową i społeczną oraz ich działania na rzecz upamiętniania niewoli kobiet 

w czasie II wojny światowej. Niezwykle cennym fragmentem ostatniego roz-

działu pracy jest ukazanie wpływu niewoli na powojenne losy kobiet oraz za-

prezentowanie obrazu walk powstańczych zakodowanego w pamięci po wielu 

latach od tego wydarzenia. Ważnym elementem jest także ukazanie roli, 

jaką odgrywają instytucje naukowe, oświatowe i kulturalne w kultywowaniu 

pamięci o Powstaniu Warszawskim i żołnierzach biorących w nim udział. 

Praca została napisana poprawnym językiem, co sprawia, że czyta się ją 

z dużym zainteresowaniem i uwagą. Liczne i mocno rozbudowane przypisy 

wzbogacają jej treść, a niektóre informacje zamieszczone w przypisach obja-

śniających, polemicznych i bibliograficznych, a nie w treści głównej, czynią 

ją bardzo klarowną i przejrzystą. Znaczna liczba cytatów zastosowana w pu-

blikacji znajduje swoje uzasadnienie, są to fragmenty pochodzące ze źródeł 

lub relacji świadków historii. Niewątpliwie walorem tej pracy, jest wni-

kliwe przeanalizowanie źródeł (łącznie z muzealiami) niewykorzystanych 

dotychczas w badaniach naukowych oraz relacji i wspomnień nigdzie do-
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tąd niepublikowanych, a znajdujących się w zasobach archiwalnych CMJW 
w Łambinowicach-Opolu i Archiwum Środowiska Oberlangen – Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Warszawa. Niezwykle cenne są 
zamieszczone w książce fotografie (30 szt.), ilustrujące życie kobiet – jeńców 
wojennych, tabele (o których już wspomniano), a także mapa obrazująca 
szlak jeniecki kobiet – żołnierzy AK. Na uwagę zasługuje ciekawa szata gra-
ficzna książki, zachęcająca do sięgnięcia po nią nie tylko badaczy – history-
ków, ale także szerokie grono czytelników interesujących się wciąż aktualną 
problematyką II wojny światowej. Doskonale opracowana została też pod 
względem edytorskim. 

Konkludując, recenzowana praca jest niezwykle wartościowa meryto-
rycznie, znacznie wzbogaca dotychczasową wiedzę o kobietach z Powstania 
Warszawskiego w niewoli jenieckiej, co ma olbrzymie znaczenie dla badań 
naukowych. Dzięki takim publikacjom jak ta, napisana przez dr M. Klasic-
ką, problem udziału kobiet w walkach II wojny światowej poznajemy nie 
tylko przez udział w konspiracji w okupowanym kraju, ale także poprzez 
walki powstańcze, ich postawę i zachowanie wobec Niemców w warunkach 
izolacji. Stąd też opracowanie tego zagadnienia należy uznać za duży sukces 
autorki. 

Małgorzata Klasicka wykazała sporą umiejętność prezentowania mate-
riału naukowego, napisała – opierając się na bogatym materiale źródłowym 
i wykorzystując dotychczasowy dorobek polskiej historiografii – niezwy-
kle ważną poznawczo książkę. Pragnę również nadmienić, że znakomicie 
wpisuje się ona w program prac badawczych, realizowanych przez CMJW 
w Łambinowicach-Opolu. Dotychczas w łambinowickim muzeum powstały 
już bowiem inne prace naukowe, poświęcone wielu aspektom jenieckiego 
życia polskich żołnierzy, które zostały następnie opublikowane i na stałe 
weszły do literatury naukowej dotyczącej losów Polski i Polaków w II wojnie 
światowej. O docenieniu wysiłku autorki i walorów tej monografii świad-
czy fakt, że recenzowana książka w 2008 r. została uhonorowana Nagrodą 
„KLIO” II stopnia ufundowaną przez Porozumienie Wydawców Książki Hi-
storycznej za wybitny wkład w popularyzację wiedzy historycznej w katego-
rii Varsaviana. 

Danuta Kisielewicz
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Fenomen zainteresowania okresem II wojny światowej, jaki ujawnił się 
w ostatnich latach w Polsce, a którego symbolicznym początkiem jest po-

wołanie Muzeum Powstania Warszawskiego, był już wielokrotnie opisy-

wany i analizowany przez historyków, socjologów, psychologów. Znalazł 

swój wyraz w dużej liczbie publikacji prasowych i książkowych, konferencji, 
wystaw i nowych projektów muzealnych, pomników, dyskusji w mediach, 
wreszcie oddolnej inicjatywie społecznej, której przejawem jest zakładanie 
stowarzyszeń, tworzenie grup rekonstrukcyjnych czy upamiętnianie miejsc 
ważnych dla lokalnej społeczności. Ów swoisty rewanż pamięci, jak nazwał 
to zjawisko Jacek Żakowski, charakterystyczny jest nie tylko dla Polski1. 
Od 20 lat zainteresowanie pamięcią zbiorową, zwłaszcza w odniesieniu do 
okresu II wojny światowej, nie tylko nie maleje z upływem czasu, ale wręcz 
przeciwnie, zdaje się rosnąć, jak wskazują wyniki badań socjologicznych2. 

Autorzy prac poświęconych pamięci o II wojnie światowej, które powstały 
w Polsce po 1989 r., chcąc wyjaśnić współczesny fenomen zainteresowania 
tym okresem, odwołują się nieodmiennie do sytuacji, w jakiej znalazł się kraj 
po 1945 r. W tym czasie główna rola w kształtowaniu pamięci historycznej 
przypadła partii komunistycznej, ta zaś skwapliwie z tego prawa korzysta-
ła, używając historii do legitymizacji swojej władzy. Najbardziej czytelnej 
analizy tego zjawiska dokonał Marcin Zaremba zwracając uwagę na fakt, iż 
nacjonalizm wbrew głoszonym oficjalnie w PRL-u internacjonalistycznym 
ideałom, stał się nieodzowną częścią strategii propagandowej, jaką partia 
przyjmowała wobec społeczeństwa3. Argument historyczny odnoszący się do 

1 J. Żakowski, Rewanż pamięci, Warszawa 2002.
2 P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, 

Warszawa 2008, s. 188.
3 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja 

władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 121–127.
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czasu II wojny światowej okazał się dla realizacji tego celu niezwykle przy-
datny. Zdaniem Edmunda Dmitrowa, na którego tezie autorka recenzowanej 
publikacji się oparła, wojna była mitem fundacyjnym władzy komunistów 
w Polsce4. W kraju, który dotknęły skutki paktu Ribbentrop–Mołotow, ko-
munistyczna partyzantka nie mogła poszczycić się zbyt wieloma sukcesami 

i popularnością, a po wojnie istniał silny opór zbrojny i polityczny przeciwko 

nowym władzom i niełatwo było zbić polityczny kapitał na jej historii. Mimo 

to władze komunistyczne w Polsce taką próbę podjęły. Książka Joanny Waw-

rzyniak charakteryzuje idee i sposoby działania, jakie przy realizacji tego 

celu zostały zastosowane, na przykładzie działalności organizacji w sposób 

szczególny predestynowanej do pielęgnowania pamięci o II wojnie światowej, 

tj. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej: ZBoWiD). Autorkę 

interesują nie tylko dzieje kombatantów po 1945 r. i związana z reprezen-

tującą ich instytucją instrumentalizacja historii. Książka próbuje uchwycić 

rzeczywistość zbiorowych wyobrażeń i ich wpływu na politykę społeczną, co 

szczególnie trudne w przypadku analizy sytuacji w państwie rządzonym me-

todami niedemokratycznymi. Badaczka przyglądając się ZBoWiD-owi zwró-

ciła uwagę na ważny problem badawczy, a mianowicie zakres wzajemnych 

oddziaływań aparatu władzy i grup społecznych w PRL-u, w tym przypadku 

kombatantów. Cezury, jakie przyjęła, są ważnymi punktami granicznymi 

zarówno w ewolucji systemu komunistycznego w Polsce, jak i w historii 

samego związku. Publikacja dotyczy okresu, w którym władze miały pełny 

monopol na kształtowanie obrazu przeszłości, chociaż po 1956 r. pojawiły 

się próby podejmowania nie tyle tematów zakazanych, ile źle widzianych 

w publicznym dyskursie lub przedstawianych jednostronnie. Tym jednak, 

co zdaniem J. Wawrzyniak, wyróżnia ten okres, jest ewolucja ideologii wła-

dzy od rewolucyjnej do narodowo-rewolucyjnej. Proces ten oddziaływał na 

działalność ZBoWiD-u, którą badaczka podzieliła na trzy etapy. W trakcie 

ich trwania władze związku realizowały konkretne cele polityczne posłu-

gując się mitami, mającymi swoje korzenie w historii II wojny światowej, 

tj. mitem zwycięstwa nad faszyzmem, mitem jedności ruchu oporu i mitem 

niewinności ofiar. 

W drugim z pięciu rozdziałów książki dokonano krótkiej analizy stanu 

pamięci w latach 1945–1949, gdy była ona jeszcze nieskrępowana oficjalnym 

stanowiskiem partii, a różne grupy kombatanckie za pomocą własnych orga-

nizacji usiłowały ją kultywować i co szczególnie ważne, wspomóc materialnie 

swoich członków. Oczywiście z tej względnej swobody nie korzystali wszyscy. 

4 E. Dmitrow, Pamięć i zapomnienie w stosunkach polsko-niemieckich, „Przegląd Za-

chodni” 2000, nr 1, s. 2, cyt. za J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 

1949–1969, Warszawa 2009, s. 27.
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Niedostępna była dla żołnierzy Armii Krajowej (dalej: AK), Narodowych Sił 
Zbrojnych (dalej: NSZ), Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (dalej: PSZ na 
Zachodzie). Zezwalano natomiast na istnienie związków, które swoją dzia-

łalnością mogły przyczyniać się do podkreślania polskości Ziem Zachodnich 
i Północnych, jak np. Związek Weteranów Powstań Śląskich, Związek Po-
wstańców Wielkopolskich, Związek Osadników Wojskowych (dalej: ZOW) 
czy nawet Związek Żydów Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. Cechą 
charakterystyczną tego okresu były także widoczne próby wchłonięcia przez 
podporządkowany komunistom Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Nie-
podległość i Demokrację (dalej: ZUWZoNiD) innych organizacji kombatanc-
kich. Pierwszy sukces na tym polu odnotowano w 1948 r., gdy z połączenia 
ZUWZoNiD i ZOW powstał Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem 
Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację. W tej części autorka zasygna-
lizowała także problemy z ustaleniem liczebności grupy, której należały się 
przywileje kombatanckie. Wśród nich byli także jeńcy obozów Wehrmachtu. 
Przywołując ich skład J. Wawrzyniak pominęła grupę ok. 7–8 tys. żołnierzy 
internowanych w Rumunii i na Węgrzech, a następnie przekazanych wła-
dzom niemieckim. Nie analizowała także propagandowego wykorzystania 
powrotów żołnierzy polskich do kraju, w tym niektórych dowódców. Zwróciła 
natomiast uwagę na specyficzną grupę kombatantów, tj. więźniów obozów 
koncentracyjnych. Stosunek władz do nich i do miejsc pamięci, jakimi stały 
się obozy koncentracyjne i zagłady, odsłaniał prawdziwe intencje rządzą-
cych. Problem ten został szczegółowo przedstawiony w publikacji Zofii Wóy-
cickiej5.

Przełomowy dla związku okazał się rok 1949, wyznaczający początek sta-

linizmu w Polsce. Totalitaryzacja życia społeczno-politycznego i kulturalnego 

osiągnęła najwyższy poziom. Jednym z przejawów tego procesu było utwo-

rzenie jednego, „organizującego pamięć” związku kombatanckiego, tj. ZBo-

WiD-u. Nieprzypadkowo w nazwie zamiast bardziej adekwatnego pojęcia 

„weteran” pojawiło się określenie „bojownik”. Zmiany semantyczne były, 

zdaniem autorki, ściśle związane ze zmianą w postrzeganiu roli związku. 

Nowa organizacja nie gromadziła wymagających opieki kombatantów, lecz 

aktywnych uczestników życia politycznego, gotowych wspierać rządzących. 

Miało to szczególne znaczenie w momencie nasilenia walki pomiędzy dwoma 

blokami politycznymi oddzielonymi „żelazną kurtyną”. Straszenie kolejną 

wojną, antyniemieckość i antyamerykanizm zdominowały życie polityczne 

w Polsce. Komuniści podkreślając daninę krwi złożoną przez bojowników 

pod niemiecką okupacją, legitymizowali swoją władzę i mobilizowali społe-

5 Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009. 
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czeństwo do ciągłej walki. Autorka dowiodła, iż użyteczność ZBoWiD-u wy-
nikała jeszcze z innych przesłanek. Kombatancka opowieść o wojnie łączyła 
wątki patriotyczne, tj. walkę o wyzwolenie kraju spod okupacji niemieckiej 
z internacjonalistycznymi, tj. ze wspólnym czynem zbrojnym żołnierzy pol-
skich i radzieckich oraz partyzantów różnych narodowości, wśród których 
prym wiedli komuniści. Wszystkie inne organizacje podziemne, łącznie z AK, 
zostały zmarginalizowane. Publicznie podkreślano ideowość i zasługi tzw. 
akowskich dołów, lecz rzeczywistość przedstawiała się dramatycznie, a wła-
dze ZBoWiD-u miały w tym swój udział. Przejawiał się on usuwaniem z sze-
regów związku nie tylko żołnierzy NSZ i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
(dalej: WiN), ale też akowców, żołnierzy PSZ na Zachodzie, wrześniowców 
(zwłaszcza oficerów). Związek w tym czasie nabrał charakteru organizacji 
fasadowej, mocno ograniczonej w swoich działaniach.

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po 1956 r. Przemiany, jakie wówczas 
się dokonały, dotyczyły także sposobu myślenia władz o społeczeństwie. 
Kolejne rządy zdawały sobie sprawę, że brutalne ataki na ważne elementy 
pamięci zbiorowej Polaków, jak np. Powstanie Warszawskie, przynoszą od-
wrotne do zamierzonych rezultaty. Krytyka tzw. okresu wypaczeń pozwoliła 
na ujawnienie dotychczasowych nieprawidłowości i marazmu w działaniach 
ZBoWiD-u, m.in. zaniedbań w upamiętnianiu miejsc zbrodni i walk czy nie-
wypełnienie funkcji opiekuńczej wobec kombatantów. Wtedy także pojawiła 
się jedyna poważna próba stworzenia organizacji reprezentującej różne koła 
kombatanckie. Pomysły akowców propagujących stworzenie organizacji o fe-
deracyjnej strukturze zostały jednak stłumione, podobnie jak zbyt daleko 
idąca, zdaniem tajnych służb, rehabilitacja żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego i przyjmowanie ich do związku. Ostatecznie, co J. Wawrzyniak 
wykazała na przykładzie Lubelszczyzny, samodzielność, siła poakowskiej 
i eneszetowskiej partyzantki w połączeniu z dużymi żądaniami, wywoła-
ły zdecydowaną reakcję ze strony władz. Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację pozostał pod ich ścisłą kontrolą, po to, by realizować nowe 
polityczne cele. Mobilizacji kombatantów miał służyć kolejny mit, jedności 
ruchu oporu, który jak stwierdziła J. Wawrzyniak, można sprowadzić do 
hasła „róbmy patriotyzm”. Zadaniem związku było podkreślanie, iż ruch 
oporu miał charakter powszechny, a wszyscy walczący w jego szeregach 
(poza prawicową partyzantką) służyli tej samej sprawie, tj. wyzwoleniu Pol-
ski spod okupacji niemieckiej. Antyniemieckość, ów sztandarowy element 
polityki Władysława Gomułki, wykorzystywano do utrzymania jedności 
społeczeństwa. Pozwalał on na wybaczenie „win” dawnym akowcom, zarów-
no szeregowym, jak i oficerom, a także niekiedy członkom WiN-u. Warto 
zauważyć, że hasła jedności ruchu oporu nie były jednak nowatorskim pomy-
słem popaździernikowych rządów. Nawiązywały do idei Frontu Narodowego, 
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którą w okresie powojennym posługiwali się komuniści sugerując, iż w imię 
wspólnej sprawy warto zacierać podziały z przeszłości. W pracy nie zostało 
podkreślone, iż okresy do 1948 r. i po 1956 r. wiąże osoba W. Gomułki, dla 
którego konieczność zdobycia akceptacji społecznej była ważnym problemem. 
To, co niemożliwe w latach czterdziestych stało się rzeczywistością w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych XX w. Przerzedzone wskutek aresztowań i repre-
sji szeregi AK, a także żołnierzy września i uczestników walk na Zachodzie, 
można było pozyskać do owego zjednoczonego ruchu oporu za pomocą szczyt-
nych haseł, odznaczeń, udogodnień socjalnych. 

Autorka świadomie zdystansowała się od analizowania podziałów w śro-
dowisku akowskim, chociaż je zasygnalizowała. Wydaje się jednak, że infor-
macje o tym, jaki był odbiór działań ZBoWiD-u wśród tych, którzy nie zdecy-
dowali się na zapisanie do niego, byłby dobrym uzupełnieniem zagadnienia. 
Pytanie o to, jak z rzeczywistością radzili sobie akowcy działający w związ-
ku, czy i w jakim stopniu trafiała do nich propaganda władz, w tym zwłasz-
cza zauważalna przychylność Mieczysława Moczara, jak odbierali działania 
kombatantów przebywających na emigracji i jak byli oceniani przez nich, to 
kwestie niewątpliwie interesujące, a w książce tylko wspomniane. Podobnie 
zresztą jak wątek jeniecki, o którym J. Wawrzyniak wzmiankowała kilka-
krotnie, w tym m.in. po 1956 r., gdy również byli jeńcy obozów Wehrmachtu 
mogli skorzystać z większej swobody i dobroczynności ZBoWiD-u. Przywo-
łała jako przykład działalność Koła Woldenberczyków. Warto dopowiedzieć, 
iż powojenne prześladowania dotknęły także tę grupę, w związku z czym 
w aktach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdują się stosunkowo licz-
ne informacje na ich temat6. Należy także zauważyć, że aktywność „wolden-
berczyków” po 1956 r. wynikała z faktu, iż wielu jeńców tego obozu o lewico-
wych przekonaniach, pełniło ważne funkcje w życiu publicznym7.

Badaczka natomiast wykazała, iż dzięki związkom, jakie łączyły ZBoWiD 
z administracją rządową, Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, wojskiem 
i instytucjami państwowymi, kombatanci stali się istotnym elementem ży-
cia społeczno-politycznego. Swoisty klientelizm, który wpisywał się bardzo 
mocno w system rządów po 1956 r. i był praktycznym podejściem do pe-

6 J. Wróbel, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 

1945–1949, Łódź 2009, s. 614–623.
7 Byli wśród nich m.in. Adam Rapacki (minister spraw zagranicznych w latach 1956–

1968), Stanisław Kwiatkowski (poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy 
w latach 1947–1952), Adam Uziembło (m.in. komendant Wojskowej Akademii Politycznej 
im. Feliksa Dzierżyńskiego), Stefan Pietrusiewicz (minister przemysłu materiałów budowla-
nych, minister budownictwa, minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych), 
Tadeusz Żebrowski (ambasador PRL w Japonii), Jerzy Michałowski (ambasador PRL w Wiel-
kiej Brytanii, ONZ w Nowym Jorku i w Waszyngtonie).
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erelowskiej rzeczywistości, sprawiał, że dzięki powiązaniom i dublowanym 
stanowiskom, związek mógł w miarę sprawnie funkcjonować. Przykładem 
obrazującym zagarnianie przez ZBoWiD obszarów działalności może być 
przejęcie roli głównego organizatora obchodów rocznic Powstania w Get-
cie Warszawskim i ograniczanie roli Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-
go Żydów w Polsce. Można to także odczytać jako przejście do kolejnego, 
ostatniego opisanego w pracy etapu działalności związku, gdy przyłączył 
się do antysemickiej nagonki. Ewolucję, jaka w połowie lat sześćdziesiątych 
XX w. dokonała się w organizacji, słusznie połączyła badaczka problemu 
z osobą M. Moczara. To jego wpływy w resortach siłowych i wciągnięcie do 
związku popleczników, czyli tzw. partyzantów, zadecydowały o wyborze go 
na prezesa. 

Opisując formowanie się środowiska partyzantów, J. Wawrzyniak zwró-
ciła uwagę na ważny fakt, tj. nieformalność tej grupy i trudną do określenia 
genezę formacji. Uznała, iż partyzanci jako grupa zostali dostrzeżeni i scha-
rakteryzowani przede wszystkim przez „Wolną Europę”. Tym, co miało ich 
łączyć, była swoista partyzancka kultura. U jej podstaw tkwiło przekonanie 
o wyższości uczestników konspiracji, tych z Armii Ludowej i przynajmniej 
w części z AK, nad przybyszami ze Związku Radzieckiego. Mitem, który 
zdaniem autorki, władze państwowe w tym czasie propagowały, było prze-
konanie o niewinności ofiar. Odpowiadało to mesjanistycznej wizji dziejów 
Polski, zgodnie z którą w centrum zainteresowania znalazły się martyrologia 
i heroizm ludności polskiej podczas II wojny światowej. Problem żydowskie-
go cierpienia schodził na dalszy plan. Autorka nie odpowiedziała w sposób 
jednoznaczny, z czego wynikało przemilczanie zagłady Żydów. Zasugerowała 
kilka przyczyn, jednak wydaje się, że źródła należy szukać przede wszystkim 
w polityce rządzących, którzy unikali nieprzyjemnych dla siebie skojarzeń 
o żydokomunie, a także w fakcie, iż w związku brakowało osób zainteresowa-
nych kultywowaniem tej pamięci. Członkowie ZBoWiD-u żydowskiego pocho-
dzenia (trudno oszacować ich liczbę) nie stanowili w latach sześćdziesiątych 
poważnej siły. Nie mogli zatem stawić oporu fali antysemityzmu, która przez 
związek się przetoczyła po wydarzeniach marca 1968. Zdaniem autorki, o jej 
powodzeniu zadecydowało właśnie przekonanie o tym, iż to Polacy ponieśli 
największe ofiary w czasie wojny, ratowali Żydów, a tymczasem ci ostatni 
okazali się niewdzięczni. Tu posłużyły jej za przykład obchody 25 rocznicy 
Powstania w Getcie Warszawskim, których wymowa była skandaliczna: oto 
dla uczczenia żydowskich bojowników (wśród których członkowie organizacji 
syjonistycznych stanowili poważną siłę) zastosowano retorykę antysyjoni-
styczną, a w istocie antyżydowską.

Publikacja J. Wawrzyniak, obok wspomnianych już książek M. Za-
remby i Z. Wóycickiej, wypełnia lukę w polskiej historiografii dotyczącą 
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ważnego okresu powojennego. W sposób rzeczowy, wielostronny, daleki od 

polemicznego zacietrzewienia analizuje proces zdobywania władzy przez 
komunistów i jej utrzymywania, mimo zmieniających się warunków. Na 

konkretnym przykładzie organizacji kombatanckiej, pokazuje jak władze 

zabiegały o „rząd dusz”, wykorzystując najbardziej tragiczne doświadczenie 

Polaków w XX w. Można zadać pytanie, czy słusznym było skoncentrowanie 

się w pracy na obszarze centralnej Polski, czyli w czasie II wojny światowej 

Generalnego Gubernatorstwa. Badaczka uczyniła to świadomie zaznacza-

jąc, iż Ziemie Zachodnie i Północne doczekały się kilku opracowań w tym 

zakresie. Czy jednak bez całościowego ujęcia problemu pamięci o II wojnie 

światowej można przeanalizować pogłębianie się podziałów między miesz-

kańcami przedwojennej Polski i tymi, którzy stali się nimi po 1945 r.? To 

także pytanie o skuteczność propagandy władz na Ziemiach Zachodnich 

i Północnych oraz o stosunek ich mieszkańców do analizowanych w książce 

mitów. Jak „mit niewinności ofiar” i polski mesjanizm były przyjmowane 

przez ludzi pogranicza, który z uwagi na swoje pochodzenie narodowe (ży-

dowskie) czy etniczne (śląskie, kaszubskie itd.) nie mogli pretendować do 

miana tzw. prawdziwych Polaków? Jak ich działalność w związku była po-

strzegana przez pozostałych? To pytania, na które w książce nie znajdziemy 

wyczerpującej odpowiedzi. Stosunkowo mało w niej informacji na temat 

pamięci o wojnie w kontekście pobytu w obozach jenieckich. To jednak nie 

dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę jedną z głównych tez pracy. Władzom ko-

munistycznym na żadnym etapie funkcjonowania nie były potrzebne ofiary, 

lecz męczennicy za sprawę i bojownicy. W obozach postrzegano w ten sposób 

uczestników ruchu oporu. Koncentrując się na ich losach odpowiadano na 

oczekiwania społeczne, na silną w części polskiego społeczeństwa afirmację 

bohaterstwa i walki. Podejmując się zbadania wzajemnych oddziaływań 

władzy i konkretnej grupy społecznej, J. Wawrzyniak postawiła przed sobą 

ambitne zadanie, z którego dobrze się wywiązała. Po recenzowaną książkę 

sięgnąć powinni nie tylko ci wszyscy, którzy zastanawiają się nad źródłem 

podziałów w środowisku kombatanckim, lecz także ci, którzy próbują zro-

zumieć, jakie procesy uwarunkowały współczesne wyobrażenia Polaków 

o II wojnie światowej. 

Renata Kobylarz
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Andrzej Henryk Rybak, Stalag 319. Międzynarodowy obóz 
jeniecki w Chełmie w latach 1941–1944. Wydawnictwo: Biblio-
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Andrzej Henryk Rybak postawił sobie ambitne zadanie – próbę rekon-
strukcji dziejów międzynarodowego obozu jenieckiego Stalagu 319 Cholm, 
jednego z największych w czasie II wojny światowej. Przeszło przez niego 
– jak ustalił autor – ponad 200 tys. jeńców, a zmarło w nim ok. 98 tys. Taka 
statystyka dobitnie unaocznia rzeczywisty cel powstania obozu – zagładę 
jeńców radzieckich. Utworzony został latem 1941 r. dla żołnierzy Armii 

Czerwonej. Z czasem trafili tu jeńcy francuscy, angielscy, belgijscy i włoscy, 

również jeńcy radzieccy pochodzenia polskiego i żydowskiego. Jego historia 

na terenie Lubelszczyzny zakończyła się w kwietniu 1944 r., kiedy został 

przeniesiony do Skierniewic. 

Autor przeprowadził gruntowną kwerendę archiwalną, docierając do 

wielu źródeł, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uwzględnił literaturę 

przedmiotu, prasę oraz strony internetowe. Dotarł również do świadków 

tamtych wydarzeń. Rezultatem jego prac jest recenzowana książka, która 

kompleksowo ujmuje omawiane zagadnienie. Udało mu się ustalić kom-

pletną sieć obozów w Chełmie (obóz główny i podobozy, w tym Stalag 319 C, 

o którym do tej pory wiadomo było najmniej) oraz większość komand pracy. 

Warto podkreślić, że zainteresowanie autora omawianym problemem trwa 

już od wielu lat. Nie jest to pierwsza jego praca poświęcona tej tematyce1. 

Recenzowana publikacja stanowi dysertację doktorską, którą A. H. Ry-

bak obronił w styczniu 2010 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. Liczy 11 rozdziałów, skonstruowanych według kryterium proble-

mowo-chronologicznego. 

Rozdziały 1 i 2 mają charakter ogólny „teoretyczny” i dotyczą kwestii 

prawnych problematyki jenieckiej w czasie II wojny światowej, ogólnych za-

1 A. H. Rybak, Stalag 319 B w Chełmie – generalny plan obozu, „Rocznik Chełmski” 

2002, t. 8, s. 283–291; idem, Stalag 319 w Chełmie: zarys dziejów, Chełm 2004.
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łożeń oraz konstrukcji systemu jenieckiego III Rzeszy. Zyskałyby jednak na 

odbiorze, gdyby były połączone w jedną całość (liczą tylko 20 s.). W 3 rozdziale 

autor scharakteryzował m.in. strukturę organizacyjną Stalagu 319, przedsta-

wił plany obozów, podjął próbę ukazania specyfiki każdego z tych miejsc. 

W kolejnym przybliżył zagadnienie eksterminacji jeńców radzieckich 

w Stalagu 319, poczynając od ich transportu do obozu, poprzez życie co-

dzienne, głód, warunki mieszkalne, sanitarne czy stosunek III Rzeszy do 

byłych czerwonoarmistów. Przedstawił rzadko spotykany fakt pobytu jeńców 

radzieckich w pozaobozowym szpitalu. Zajął się również kwestią pracy przy-

musowej, śmiertelnością oraz podjętymi przez III Rzeszę próbami zatarcia 

śladów ludobójstwa. 

Rozdział 5 odnosi się do zagadnienia postaw jeńców radzieckich, od róż-

norakich form oporu aż po problem kolaboracji, w wyniku której część ofiar 

stała się strażnikami i prześladowcami swoich niedawnych jeszcze współto-

warzyszy niewoli. Kolejny poświęcono zagadnieniu pomocy społeczeństwa 

polskiego oraz wielorakim organizacjom dla jeńców Stalagu 319 Cholm.

Informacje na temat przebywających w tym obozie jeńców z armii państw 

alianckich możemy znaleźć w rozdziale 7. W następnym omówiony został 

pobyt specyficznej grupy jenieckiej – internowanych Włochów, niedawnych 

sojuszników III Rzeszy. Swą uwagę autor skupił nie tylko na tzw. badol-

czykach, którzy nie godzili się z dalszą współpracą z Niemcami w wojnie, 

lecz również na problemie tzw. kombatantów stojących w dalszym ciągu po 

stronie III Rzeszy.

Kwestia ewakuacji Stalagu 319 z Chełma w 1944 r. została omówiona 

w rozdziale 9. Poruszono w nim również wątek Dulagu 121, który powstał 

na podstawie wspomnianego chełmskiego obozu. Kolejny poświęcono proble-

mowi jenieckich cmentarzy. W ostatnim, 11 rozdziale, autor podjął się próby 

ustalenia liczby ofiar Stalagu 319 Cholm. Z uwagi na niepełne materiały 

źródłowe podał jedynie ostrożne szacunkowe wyliczenia, które i tak stano-

wią bardzo wymowną i tragiczną liczbę ok. 98 tys. ofiar obozu, przy prawie 

200 tys. jeńcach, którzy przez niego przeszli. Podkreślił jednak słusznie, że 

bilans ofiar nie jest jeszcze definitywnie zamknięty.

Po lekturze tekstu nasuwa się jednak kilka uwag krytycznych. Kwestia 

pochówku zmarłych jeńców (która w publikacji znajduje się przed zagad-

nieniem życia codziennego i pracy przymusowej) powinna znaleźć się raczej 

w treści rozdziału 10, tj. dotyczącego cmentarzy. Stanowiłoby to problemową 

całość. Wydaje się, że również ogólną uwagę dotyczącą aktualnej sytuacji 

prawnej cmentarzy i grobów wojennych (s. 231–232) lepiej byłoby umieścić 

na początku rozdziału 10.

Nieadekwatny i wprowadzający w błąd jest tytuł rozdziału 6, Stosu-

nek społeczeństwa i organizacji politycznych, wojskowych i charytatywnych 
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do jeńców z obozów chełmskich. Sugeruje on, że rozdział ten odnosi się do 

wszystkich grup jenieckich, które przebywały w chełmskich obozach, a w rze-

czywistości poświęcony jest tylko jeńcom radzieckim. Pomoc dla jeńców wło-

skich ujęta została w dodatku osobno w rozdziale 8.

Występują również pewne niejasności w tekście. Andrzej H. Rybak 

informuje np. o apelach porannych i wieczornych, by w następnych zda-

niach stwierdzić, że odbywały się one cztery razy dziennie, co stoi ze sobą 

w sprzeczności (s. 99–100). Nieprawidłowe jest także określenie: Powiatowa 

Komisja Zbrodni Hitlerowskich (s. 225). Oprócz warszawskiej centrali wystę-

powały komisje okręgowe (również delegatury). Ponadto w 1945 r. struktura 

ta funkcjonowała pod nazwą Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich 

w Polsce (do 1949 r.). Możliwe jednak, że jest to tylko nieformalna nazwa 

terenowej ekspozytury. Wzmiankowany przez Autora „Sztablak” (s. 220) 

to Stalag I A Stablack (największy obóz jeniecki na terenie dawnych Prus 

Wschodnich), o którym prawdopodobnie jest również mowa w dalszej części 

tekstu (s. 222).

Wartość tej cennej poznawczo pracy obniża niezbyt staranny skład. Moż-

liwe, że publikacja przed drukiem nie została zredagowana i poddana ko-

rekcie (nie ma o tym informacji na stronie metrykalnej). W związku z tym 

występują, niestety, liczne usterki, takie jak: brak kursywy, niektórych 

znaków interpunkcyjnych, liczne literówki (również w zapisach dotyczących 

autorów i tytułów publikacji (np. s. 94, 121), błędy stylistyczno-językowe 

(np. s. 223, 225). Niektóre partie tekstu obfitują w nadmierne szczegóły, 

które zacierają obraz zagadnienia i nie sprzyjają wewnętrznej „dynamice” 

tekstu. Uwaga ta odnosi się nie tylko do tekstu głównego, ale także do 

odsyłaczy (np. szczegółowa lista strat właścicieli byłej huty szkła, kwater 

w poszczególnych domach prywatnych, czy liczba dostarczonych ogórków, 

itp. s. 166–169). Również biogramy jeńców włoskich wydają się zbyt obszer-

ne (np. s. 185–186, 204). Pod względem poznawczym nie wnosi to bowiem 

nic nowego. Nie służy poza tym przejrzystości tekstu. Z drugiej strony zbyt 

ogólnie podane zostało źródło niektórych aneksów (np. NARA, s. 271), przy 

jednoczesnym drobiazgowym – w porównaniu z innymi – zestawieniu biblio-

graficznym źródeł z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 

(s. 247). Witryny i portale internetowe zamieszcza się w bibliografii na ogół 

w postaci skróconej, np. www.schiavihitler.it. Przyjęty jest również inny, 

uproszczony zapis bibliografii w spisie treści. W pracy zauważa się ponadto 

dowolność zapisów bibliograficznych – w trzech kolejnych występują trzy 

różne wersje: „Dziennika Ustaw RP” (s. 250). W innym miejscu spotykamy 

jeszcze czwartą (s. 232, przyp. 39). W sześciu co najmniej wariantach poda-

ne są również informacje z „Biuletynu Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce” (s. 250, 258–261), w zestawieniu bibliograficznym 
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dwukrotnie występuje ta sama publikacja, tylko odmiennie zapisana (s. 259, 
261). Niekiedy stosowane po raz pierwszy zapisy bibliograficzne nie są po-
dane w pełnej postaci, ale od razu w wersji skróconej (np. s. 37, s. 126–127). 
Brakuje też niejednokrotnie dat wejść na strony on-line. Kolejną niekonse-
kwencją jest naprzemienne używanie skrótów łacińskich i polskich. Bywa, że 
z kolejno po sobie następujących przypisów nie wynika, z której konkretnie 
pozycji pochodzi dana informacja (np. s. 209–210). 

Na podkreślenie zasługuje natomiast fakt, iż do pracy załączony jest wy-
kaz najważniejszych skrótów oraz tak bardzo potrzebny w tego typu publi-
kacjach indeks osobowy. Kolejnym plusem są obszerne i interesujące aneksy 
oraz ilustracje, które stanowią dodatkowy, cenny materiał dla dociekliwego 
czytelnika, choć niektóre pozycje zostały błędnie przypisane, gdyż np. prze-
kaz pocztowy, szkice kpt. Borsettiego czy zdjęcie cenzorskiego stempla obo-
zowego wypada raczej zaliczyć do ilustracji.

Mimo poczynionych przeze mnie zastrzeżeń, zauważonych błędów i nie-
dociągnięć, o których wspominam z recenzenckiego obowiązku, książka 
A. H. Rybaka zdecydowanie zasługuje na uwagę – znacząco poszerza i po-
rządkuje stan wiedzy o obozach jenieckich na Lubelszczyźnie. Dotyka wątku 
jenieckiego zarówno w wymiarze ogólnym, jak również lokalnym.

Popularyzowanie dziejów obozów jenieckich na Lubelszczyźnie, których 
badania pozostawały nieco w tyle w porównaniu z innymi częściami kraju, 
np. zachodnią i południową Polską (Śląsk, Pomorze), wydaje się konieczne 
i celowe. Dobrze się więc stało, iż zainteresowanie autora tym tematem, jego 
pasja badawcza, zaowocowały ukazaniem się tej, jakże potrzebnej, książki. 
Jest ona godna polecenia nie tylko dla zawodowych historyków, lecz również 
dla wszystkich osób zainteresowanych historią II wojny światowej. Wyrazić 
należy też nadzieję, że autor nie poprzestanie na tej monografii – wszak 
wiele obozów i podobozów jenieckich na terenie Lubelszczyzny czeka wciąż 
na swojego historyka.

Piotr Stanek



S P R A W O Z D A N I A





„ŁRM” 2010 t. 33
ISSN 0137-5199

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

Łambinowice, 27 maja 2010 r.

27 maja 2010 r. w siedzibie muzeum w Łambinowicach odbyła się szósta 
sesja edukacyjna pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci 
narodowej”. Udział w niej wzięło 55 osób, reprezentujących środowiska mu-
zealników, nauczycieli, wykładowców akademickich, studentów i laureaci 
II edycji konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”, orga-
nizowanego przez muzeum.

Sesja rozpoczęła się od zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach i wystaw stałych muzeum. Zasadniczą część obrad stanowiła 
dyskusja panelowa na temat: „Nauczyciel refleksyjny i miejsce pamięci naro-
dowej”. Jej moderatorem był prof. dr hab. Adam Suchoński (Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Administracji w Opolu), a uczestniczyli w niej ponadto: dr Ma-
rek Białokur (III Liceum Ogólnokształcące w Opolu, Uniwersytet Opolski), 
mgr Aleksander Iszczuk (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu), mgr Renata 
Jemioł (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy), dr Iwona Konopnicka (Uniwer-
sytet Opolski), mgr Antoni Stańczyk (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birke-
nau) oraz dr Anna Ziółkowska (Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie)

Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. A. Suchoński, odwołując się do tytułowe-
go pojęcia „refleksyjność”, które zdefiniował jako skłonność do kontemplacji, 
czyli głębszego namysłu, zastanowienia, czy wreszcie wysuwania wniosków, 
będących wynikiem rozmyślania. Wyrażając opinię o miejscu refleksji w edu-
kacji, stwierdził, iż wciąż poświęca się na nią zbyt mało miejsca. Jako przy-
kład podał obchody ważnych wydarzeń historycznych. W swojej wypowiedzi 
zadał pytanie, czy refleksja jest dziś standardem, czy też należy ją dopiero 
wprowadzać do polskiego szkolnictwa. Profesor dr hab. A. Suchoński pod-
kreślił również, że współpraca nauczycieli i pracowników muzeów może 
przyczynić się do refleksyjności. Powołując się na długoletnie doświadczenie 
dydaktyczne i prowadzone przez siebie badania nad treścią podręczników 



188 SPRAWOZDANIA

szkolnych, zauważył, że polskie podręczniki mają charakter opisowy, nie 

zachęcają natomiast do pogłębionej refleksji. Ta jest zaś dziś najlepszym 

sposobem edukacji młodego człowieka i wpływa pozytywnie na przyswajanie 

przez niego nowych informacji. 

Następnie głos zabrał mgr A. Stańczyk, który przytoczył statystyki od-

wiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Większość spośród 

ponad miliona osób, które przyjechały do muzeum w 2009 r. stanowili ucznio-

wie. Niewątpliwie edukacja poprzez refleksję, w takim miejscu jak teren by-

łego obozu koncentracyjnego – symbolu zagłady, jest szczególnie potrzebna. 

Nie zawsze jednak, jak podkreślił A. Stańczyk, uczniowie potrafią zachować 

się odpowiednio do sytuacji, dlatego do zwiedzania miejsc martyrologii nale-

ży ich odpowiednio przygotować. Zasygnalizował także, iż nie można wypra-

wy do miejsc pamięci nazywać wycieczką, jak często czynią to nauczyciele. 

Słowo „wycieczka” kojarzone jest na ogół pozytywnie, co naturalnie nie ma 

zastosowania w miejscach będących symbolem ludzkich dramatów. Stwier-

dził ponadto, iż to na nauczycielu spoczywa główny obowiązek przygotowania 

uczniów do zwiedzania miejsc pamięci, udzielenia im pomocy w odbiorze tej 

trudnej tematyki, wreszcie podsumowania wyjazdu, co, niestety, nie jest 

częstym zjawiskiem. Zdaniem dyskutanta, uczeń musi przed przyjazdem 

osiągnąć dojrzałość intelektualną i emocjonalną, dlatego najlepiej, gdy takie 

miejsca zwiedza młodzież licealna, odpowiednio do tego nastawiona.

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, prof. dr hab. A. Suchoński 

wysunął propozycję, aby tworzyć ekspozycje muzealne adekwatne do grup 

wiekowych, tzn. dla pełniejszego odbioru przekazywanych treści na wy-

stawach powinny funkcjonować oddzielne panele dla poszczególnych grup. 

Miałoby to pozwolić młodzieży na lepsze zrozumienie prezentowanych pro-

blemów.

Magister A. Iszczuk w swojej wypowiedzi podzielił zdanie mgr A. Stań-

czyka, dotyczące przedziału wiekowego uczniów zwiedzających miejsca pa-

mięci. Jego zdaniem, młody człowiek ma problem z właściwym zrozumieniem 

tak trudnej materii. Zgodził się, że bardzo ważną rolę w procesie edukacji 

w takich miejscach odgrywa postawa nauczyciela. Stwierdził także, że nale-

ży położyć akcent na uzupełnienie „suchych” faktów, podawanych w szkole, 

wyjazdami do miejsc pamięci, co pozwoli uczniowi lepiej zrozumieć tematykę 

i w pewien sposób doświadczyć historii.

Kolejna rozmówczyni, dr A. Ziółkowska, wspomniała o jeszcze innym, 

równie ważnym sposobie pobudzania młodych ludzi do refleksji. Są nim 

spotkania z tzw. żywą historią, czyli spotkania z ludźmi, którzy przeżyli 

II wojnę światową. Refleksja staje się tym głębsza, im bliższe związki emo-

cjonalne łączą młodego człowieka ze świadkiem historii tak jak w przypadku 

dziadków i pradziadków. Doktor A. Ziółkowska wskazała ponadto na po-
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ważny mankament w podręcznikach historii, dotyczący tematu niemieckiej 
okupacji ziem polskich. Wiadomości o tym okresie odnoszą się niemalże 

wyłącznie do sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie, nie porusza się zaś 

sytuacji ludności na terenach bezpośrednio włączonych do III Rzeszy. 

Doktor I. Konopnicka swoją wypowiedź rozpoczęła od charakterystyki 

nauczyciela refleksyjnego. Podkreśliła, iż jest to osoba odpowiedzialna za 

siebie oraz za adresatów i metody przekazywania wiedzy, mając przy tym 

na uwadze wiek uczniów. Jest człowiekiem, który stymuluje i wspiera ucznia 

w przeżywaniu poprzez aktywne słuchanie. Umiejętność ta pozwoli mu na 

lepszy kontakt z uczniem. Dzięki niej nauczyciel potrafi zrozumieć, jakie 

emocje towarzyszyły uczniom podczas wizyty w miejscu pamięci, co i dlacze-

go zapadło mu w pamięci. Innym ważnym aspektem, zdaniem dr I. Konop-

nickiej, jest sztuka zadawania pytań. Pod tym względem polska szkoła jest 

szkołą milczenia. Tymczasem stawianie pytań i szukanie na nie odpowiedzi 

rozwija i kształtuje osobowość młodego człowieka.

Doktor M. Białokur w nawiązaniu do wystąpienia swej poprzedniczki 

wskazał na jeszcze inny, podstawowy jego zdaniem problem, jakim są oso-

bowość i charakter nauczyciela, a także proces ich kształtowania poprzez 

studia akademickie, praktykę zawodową i edukację ustawiczną. Przypo-

mniał o obchodach historycznych rocznic: zbrodni katyńskiej, zakończenia 

II wojny światowej i przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r., podkreślając, 

że jest to dobry moment na refleksję. Stwierdził, że dydaktyka historii na 

poziomie akademickim jest w Polsce niedoceniona, co negatywnie odbija się 

na przygotowywaniu do wykonywania zawodu nauczyciela. Za duży problem 

uznał także system nauczania historii, a mianowicie ogrom materiału do 

przyswojenia, który uniemożliwia refleksję podczas lekcji. Ze względu na 

zbyt obszerny zakres materiału, coraz mniej uczniów decyduje się także 

na wybór historii jako przedmiotu maturalnego. Biorący udział w dyskusji 

zauważył, iż należałoby zatem zredukować tematy z historii starożytnej 

i średniowiecznej, poświęcając więcej czasu na historię współczesną i na 

krytyczne podejście do niej, skłaniające ucznia do głębszego zastanowienia 

się nad przeszłością.

Wypowiedź mgr R. Jemioł dotyczyła roli nauczyciela i pracowników mu-

zeów-miejsc pamięci w refleksyjnym wychowaniu uczniów. Podkreślała rolę 

nauczyciela w przygotowaniu ucznia do dyskusji. W odniesieniu do muzeów 

zauważyła, iż organizując wszelkiego rodzaju formy edukacji, powinny one 

w głównej mierze kłaść nacisk na maksymalne zaktywizowanie ucznia. Pod-

jęła także ważną kwestię specyfiki pracy w miejscach pamięci z młodzieżą 

zagraniczną, np. poprzez tematyczne warsztaty i prelekcje. 

Podsumowaniem dyskusji panelowej była jednomyślna konkluzja jej 

uczestników, że należyte przygotowanie ucznia do zwiedzania miejsc pamię-
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ci jest podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby wizyta miała 
charakter refleksyjny i została sensownie wykorzystana w procesie edukacji. 
Wszyscy byli jednomyślni, że główna rola przypada tutaj nauczycielowi. Dys-
kutanci byli również zgodni, że rozmowy o poruszanych na sesji problemach 
są potrzebne. Efekty takich spotkań, zdaniem prof. dr. hab. A. Suchońskiego, 
powinny przekładać się na treści podręczników szkolnych. 

Kolejnym punktem sesji edukacyjnej było wystąpienie pracownicy CMJW 
w Łambinowicach-Opolu, mgr Doroty Musiał, która przedstawiła ofertę 
edukacyjną muzeum. Zwróciła uwagę na różnorodne formy kształcenia od-
biorców, w tym m.in. organizowanie warsztatów historycznych i artystycz-
nych, konkursów, lekcji i prelekcji muzealnych czy spotkań ze świadkami 
wydarzeń. 

Po przerwie obiadowej, pracownicy CMJW w Łambinowicach-Opolu (mgr 
Magdalena Kruk-Kuchcińska, dr Violetta Rezler-Wasielewska), Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau (mgr A. Stańczyk), Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy (mgr R. Jemioł) oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie 
(dr A. Ziółkowska) przeprowadzili dla uczestników sesji warsztaty historycz-
ne i przedstawili nowości w ofercie edukacyjnej swoich instytucji. Pierwsza 
prezentacja dotyczyła wystawy czasowej pt. „W krzywym zwierciadle. Jeń-
cy wojenni w obozach Wehrmachtu”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z ekspozycją i dowiedzieć o celu, założeniach i samym procesie jej powstawa-
nia. Spotkanie z mgr. A. Stańczykiem poświęcone było prezentacji Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Prelegent skupił uwagę uczestników na statystykach 
zwiedzających tereny byłego obozu koncentracyjnego. Magister R. Jemioł 
mówiła o sposobach wykorzystania wspomnień i poezji powstałej w obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen w pracy z młodzieżą. Doktor A. Ziółkowska 
natomiast omówiła projekt edukacyjny, którego efektem jest film pt. Zniewo-

lony Poznań. Przedstawia on sytuację miasta i okolicy oraz losy mieszkań-
ców w czasie okupacji niemieckiej.

Ostatnim punktem sesji było ogłoszenie wyników II edycji konkursu na 
projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno” i prezentacja nagrodzonych 
prac. Laureatami tegorocznego konkursu zostali: Mikołaj Kowalonek z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego z Rawicza za projekt 
pt. „Gross-Rosen, tragiczna historia Edwarda Kowalonka” – nagroda I stop-
nia; mgr Małgorzata Wojtkiewicz i mgr Mariola Gliniecka wraz z uczniami 
klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy za pro-
jekt pt. „To właśnie im zawdzięczamy wolność” – nagroda II stopnia; mgr Jo-
lanta Woźniak-Partyka ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Marii 
Dąbrowskiej w Tarnowie za projekt pt. „Cmentarz Wojenny nr 200 w Tarno-
wie w kontekście wydarzeń I wojny światowej” – nagroda III stopnia; mgr 
Izabela Tumas i mgr Agata Durbacz wraz z zespołem uczniów za projekt 
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pt. „Będzin – dawna Jerozolima Zagłębia” – wyróżnienie; Piotr Chomiak, 
Olga Kosno, Ernestyna Łazowska, Marcin Piędzioch, Małgorzata Roziewska, 
Paweł Rzeszotalski, Klaudia Starzyk, Roksana Śliwka i Krzysztof Trybuła 
z Publicznego Gimnazjum nr 4. im Karola Wojtyły w Kędzierzynie-Koźlu 
za projekt pt. „Hitlerowski obóz koncentracyjny Arbeitslager Blechhammer 
między Sławięcicami a Blachownią Śląską – miejsce zbiorowej pamięci” 
– wyróżnienie. Członek jury, dr I. Konopnicka, podkreśliła wysoki poziom 
prac, nowatorskie pomysły oraz rzetelność, sumienność i dociekliwość ich 
autorów.

Obrady zostały zakończone przez dr V. Rezler-Wasielewską, która po-
dziękowała uczestnikom za duże zainteresowanie i zaprosiła na kolejne 
spotkania w muzeum. 

Przemysław Jagieła
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Międzynarodowa konferencja naukowa  
pt. „Jeńcy wojenni  

na Pomorzu Zachodnim (1939 –1945)”,  
Borne Sulinowo, 9 –11 września 2010 r.

Od 9 do 11 września 2010 r. w Bornem Sulinowie odbywała się między-

narodowa konferencja naukowa pt. „Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim 
(1939–1945)”. Jej organizatorami byli Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 
i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: 
CMJW w Łambinowicach-Opolu). Wzięli w niej udział prelegenci z Polski, 

Francji i Niemiec, a także przedstawiciele środowiska kombatanckiego 

(wśród nich rodziny byłych jeńców), uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

im. Bohaterów Oflagu II D z Bornego Sulinowa oraz pasjonaci historii lokal-

nej. Konferencja została poświęcona losom jeńców wojennych różnych naro-

dowości, którzy w latach II wojny światowej trafili do obozów Wehrmachtu 

we wschodniej części niemieckiej prowincji Pommern (Pomorze, współcze-

śnie woj. zachodniopomorskie i pomorskie). Niektóre z poruszanych podczas 

niej problemów dotyczyły także obozów położonych na zachód od Odry, 

tj. obecnie w kraju związkowym Meklemburg-Vorpommern (Meklembur-

gia-Pomorze Przednie). W latach 1939–1945 niemieckie władze wojskowe 

urządziły na tym obszarze, znajdującym się w granicach II Okręgu Wojsko-

wego (dalej: OW), ponad 20 stałych obozów dla oficerów oraz szeregowców 

i podoficerów. Prelegenci z Polski, Niemiec i Francji w 16 wystąpieniach 

przedstawili wyniki badań nad tym zagadnieniem oraz zaprezentowali 

różne aspekty pamięci o nim w swoich krajach. Sformułowali także nowe 

postulaty badawcze. Przedstawili zarówno całościowe opracowania dotyczą-

ce pobytu w obozach na terenie II OW konkretnych grup armijnych i naro-

dowych, jak również biograficzne szkice poświęcone jeńcom wyróżniającym 

się spośród innych. Interesującym uzupełnieniem tego spotkania były pre-

zentacje materiałów archiwalnych i relacji członków rodzin byłych jeńców 

z Polski i Francji.
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Konferencję rozpoczęło powitanie jej uczestników przez burmistrz Borne-
go Sulinowa, Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską oraz dyrektor Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, dr Violettę Rezler-

Wasielewską. Następnie głos zabrała prowadząca obrady prof. dr hab. Da-

nuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski). 

W referacie wprowadzającym dr Grzegorz Brzustowicz, dyrektor Zespołu 

Szkół nr 1 w Choszcznie, przedstawił w szerokiej perspektywie historycznej, 

tj. od średniowiecza do czasów współczesnych, dzieje jeniectwa na obszarze 

Pomorza Zachodniego i Marchii Wschodniej. Do problemu jeniectwa w okre-

sie II wojny światowej nawiązywały dwa kolejne wystąpienia. Doktor Rein-

hard Otto, historyk związany przez wiele lat z Ośrodkiem Dokumentacji 

Stalagu 326/VI K Senne (Dokumentationsstätte Stalag 326/VI K Senne), 

scharakteryzował organizację niemieckiego systemu jenieckiego w latach 

1939–1945. Zwrócił uwagę na fakt, iż system obozów Wehrmachtu cechowa-

ła z jednej strony prostota, wynikająca z postanowień konwencji genewskiej 

i przejrzystej wojskowej hierarchii. Z drugiej strony mógł on jednak jawić 

się jako skomplikowany, m.in. z powodu podziału obozów ze względu na 

terytorium działań wojennych: własne i wroga (tzw. tereny operacyjne). 

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania obozów jenieckich prele-

gent omówił na przykładzie Stalagu VI K Senne. Nawiązaniem do referatu 

dr. R. Otto było wystąpienie mgr. Jensa Nagela, kierownika Miejsca Pamię-

ci Ehrenhain-Zeithain (Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain), który omówił 

pobyt jeńców wojennych w II OW. Skoncentrował się on w głównej mierze 

na strukturze organizacyjnej obozów dla jeńców radzieckich z wszystkimi 

przeobrażeniami, jakie przeszła ona od połowy 1941 r. do wyzwolenia obo-

zów. Według niepełnych danych w latach 1941–1942 na terenie II OW było 

zarejestrowanych ok. 195 tys. radzieckich jeńców wojennych. Z tego przy-

najmniej ok. 16 tys. zmarło lub zostało zamordowanych wskutek wykonania 

tzw. rozkazu o komisarzach. To ostatnie zagadnienie, jak również poruszony 

przez J. Nagela niezbadany wątek przenoszenia jeńców radzieckich z II OW 

do Norwegii, podsumowały jego wystąpienie. 

Ostatni referat pierwszej części konferencji, autorstwa dr Małgorzaty 

Klasickiej (Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu) i dr V. Rezler-Wasielewskiej, 

dotyczył pobytu w Oflagu II D Gross Born grupy powstańców warszawskich. 

Zagadnienie to w syntetyczny sposób przedstawiła dr V. Rezler-Wasielew-

ska. Sporo uwagi poświęciła odtworzeniu pobytu grupy ok. 900 oficerów 

w Oflagu II D Gross Born, uwzględniając warunki zakwaterowania i wy-

żywienia, kondycję fizyczną i psychiczną powstańców, ich zaangażowanie 

w działalność kulturalno-oświatową, wreszcie skomplikowane relacje ze 

współtowarzyszami niewoli, uczestnikami wojny obronnej 1939 r. Zauważyła 

także, że na zbadanie czeka w dalszym ciągu problem przemieszczeń jeńców 
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w ostatnich miesiącach i tygodniach wojny, które jak wskazuje przykład 

Gross Born odbywały się nierzadko w sposób chaotyczny i niezrozumiały. 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część spotkania naukowego. 

W jego trakcie zostały wygłoszone cztery referaty poświęcone ruchowi oporu 

w obozach Wehrmachtu, który na terenie II OW organizowali polscy jeńcy 

wojenni. Pierwszy z prelegentów, ppłk Andrzej Szutowicz, historyk i regio-

nalista, omówił cele, zasady funkcjonowania i efekty działalności wojskowej 

organizacji konspiracyjnej „Odra”, którą współtworzyli polscy jeńcy i robot-

nicy przymusowi. Wskazał na rozległość zadań, jakie próbowali realizować, 

od wywiadu, przez szkolenie wojskowe i zdobywanie broni, po opiekę nad 

uciekinierami z obozów jenieckich. W podsumowaniu zaprezentował kilka 

hipotez i kontrowersji związanych z dekonspiracją organizacji i jej rozbiciem 

przez niemieckie władze. 

Następni prelegenci skoncentrowali się na sylwetkach jeńców wojennych, 

organizujących obozową konspirację. Pierwszy z nich, płk Witold Dzierży-

kraj-Morawski, został przedstawiony przez dr. Andrzeja Jaracza, autora 

biografii tego wybitnego wojskowego i dyplomaty, który w Oflagu II D Gross 

Born pełnił jednocześnie funkcję starszego obozu i komendanta „Odry”. Pre-

legent w swym wystąpieniu omówił jego działalność w Gross Born, wska-

zując na fachową organizację konspiracji, jej kontakty z Armią Krajową, 

a także ograniczone możliwości działania. Stwierdził wreszcie, iż tragiczny 

los płk. W. Dzierżykraja-Morawskiego i jego towarzyszy wynikał z przyjęcia 

przez niemieckie władze wojskowe specjalnego trybu traktowania jeńców 

(Sonderbehandlung), który umożliwiał bezprawne przekazanie jeńców w rę-

ce gestapo i ich zamordowanie w obozie koncentracyjnym. 

Tragiczny finał miała także inna akcja konspiracyjna w Oflagu II D Gross 

Born, którą przybliżył dr inż. Tomasz Skowronek, leśnik i regionalista w re-

feracie pt. „Wbrew regulaminowi. Współpraca Maksymiliana Kreuzingera 

z Ernestem Heimem w Oflagu II D Gross Born”. Tytułowi bohaterowie re-

feratu to z jednej strony polski jeniec wojenny, porucznik Wojska Polskiego, 

w obozie współorganizator Koła Leśników i członek sztabu konspiracyjnej 

organizacji „Odra”, a z drugiej, niemiecki strażnik w obozie jenieckim Gross 

Born. Prelegent przedstawiając historię ich współpracy zwrócił uwagę na 

nietypowość tej sytuacji, także z uwagi na jej finał. Podczas gdy M. Kreuzin-

gerowi udało się przetrwać mimo aresztowania przez gestapo, na jego współ-

pracowniku E. Heimie wykonano wyrok śmierci. Podkreślił także, iż chociaż 

przypadki tego typu współdziałania należały do rzadkości, to niewątpliwie 

warto je badać. 

Jako przedostatni wystąpił mgr Norbert Maczulis, dyrektor Muzeum Ka-

szubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach, który przedstawił sylwetkę 

i dokonania por. Edmunda Mroczkiewicza, lekarza obozowego i członka kon-
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spiracji. Jako oficer trafił on jesienią 1939 r. do Gross Born, a następnie zo-
stał przewieziony do Stalagu II B Hammerstein (Czarne), gdzie był jednym 
z organizatorów szpitala jenieckiego (centralnego dla całego II OW). Należał 
także do wspomnianej już kilkakrotnie wojskowej organizacji konspiracyjnej 
„Odra”, której placówką w Hammerstein początkowo kierował. Prelegent 
zwrócił uwagę na jego duże zaangażowanie w pomoc jeńcom, a także na 
szacunek, jakim się cieszył, zarówno w obozie, jak i po wojnie jako dyrektor 
szpitala w Kartuzach. 

Ostatni referat w pierwszym dniu konferencji wygłosił dr Wojciech Besz-
czyński, regionalista. Podjął on próbę rekonstrukcji historii cmentarzy ra-
dzieckich jeńców Stalagu II H (302) Gross Born-Rederitz. Przy tej okazji 
przybliżył także problem polskiej i rosyjskiej pamięci o miejscach masowego 
pochówku i cmentarzach jeńców z Armii Czerwonej. Przedstawił wyniki 
badań ekshumacyjnych z 1948 r. oraz wykopalisk archeologicznych z lat 
2002–2004. Te ostatnie w zestawieniu z fragmentaryczną dokumentacją 
obozową pozwoliły na częściowe odtworzenie topografii cmentarza w Nada-
rzycach. 

Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji była dyskusja i wręczenie 
odznaczeń przez Ryszarda Piszczeckiego, prezesa koszalińskiego okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dr. T. Skowronkowi i jego 
żonie. Następnie uczestnicy konferencji zwiedzili tereny poobozowe w Kłomi-
nie, miejscowości znajdującej się pomiędzy Bornem Sulinowem a Nadarzyca-
mi, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się Stalag II E Gross Born, 
natomiast od czerwca 1940 r. Oflag II D Gross Born. Podczas tej wizyty 
złożono wiązanki przed pomnikami jeńców francuskich i polskich. Uczestni-
cy mieli także okazję zobaczyć Tryptyk Matki Boskiej Obozowej, wykonany 
przez jeńca Oflagu II E Neubrandenburg ppor. Jana Zamoyskiego, przecho-
wywany współcześnie w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego w Bornem Sulinowie. 

W drugim dniu konferencji uczestnicy wysłuchali referatów poświęco-
nych kolejnym obozom na terenie II OW, tj. m.in. w Hammerstein, Arnswal-
de i Woldenbergu. W tej ostatniej miejscowości podczas II wojny światowej 
znajdował się obóz oficerski dla ponad 6 tys. polskich jeńców wojennych. 
Sylwetkę jednego z nich – ppor. Zdzisława Zagłoby-Zyglera i jego dzieło 
powstałe w obozie, tj. pamiętnik pt. „Oflag na wesoło i na smutno” – przed-
stawił mgr Przemysław Jagieła, pracownik CMJW w Łambinowicach-Opolu. 
Pamiętnik ten, z uwagi na fakt, iż zawiera liczne wiersze, zdjęcia z przedsta-
wień teatralnych, zawiadomienia o wykładach itp., jest doskonałą ilustracją 
bogatego życia kulturalno-oświatowego w Oflagu II C Woldenberg. Stanowi 
też ważne źródło informacji o kondycji psychicznej jeńców, ich obozowych 
przeżyciach oraz powojennej działalności upamiętniającej pobyt w niewoli.
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Losy innego jeńca obozów Wehrmachtu, ppor. rez. Mikołaja Matejuka 

zaprezentował jego syn, dr Piotr Matejuk. Pomocne w tym były nie tylko 

rodzinne wspomnienia, ale także liczne pamiątki, wytworzone przez jego 
ojca m.in. w Oflagu II D Gross Born. Obozowa korespondencja, fotografie 

wykonane w niewoli, liczne przejawy działalności artystycznej (rysunki, 
drzeworyty itp.) są ważnym świadectwem aktywnego życia kulturalnego 

i wysokiego morale polskich oficerów w niewoli niemieckiej. 

Kolejne trzy wystąpienia dotyczyły losów różnych grup jenieckich, które 

niemieckie władze wojskowe skierowały do obozów II OW. Wprowadzeniem 

do tego zagadnienia był referat autorstwa dr Renaty Kobylarz i mgr. Piotra 

Stanka, pracowników CMJW w Łambinowicach-Opolu pt. „Jeńcy wojen-

ni w obozach Hammerstein (1939–1945). Stan badań”. Wygłaszający go 

mgr P. Stanek po kolei przedstawił stan badań nad losami poszczególnych 

grup jenieckich w Stalagu II B Hammerstein i Stalagu II F (315) Hammer-

stein. W podsumowaniu stwierdził, iż z uwagi na fakt zdezaktualizowania 

się niektórych ustaleń i duże braki w literaturze, m.in. dotyczące pobytu 

w Hammerstein jeńców z Europy Zachodniej i USA, czy zatrudnienia jeńców 
w gospodarce III Rzeszy, naukowcy winni podjąć zadanie opracowania nowej 
monografii tych obozów. 

Kolejny głos zabrał mgr Benedykt Lipski, nauczyciel z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Czarnem, który omówił pobyt w Stalagu II B Ham-

merstein ponad 8,5 tys. jeńców polskich, uczestników wojny obronnej 1939 r. 
Zagadnienie to zostało dosyć dobrze opracowane w literaturze przedmiotu, 

na co prelegent zwrócił uwagę. W swoim wystąpieniu skupił się na przed-
stawieniu warunków bytowych w obozie, represjach, jakie władze obozowe 
zastosowały wobec jeńców oraz przejawów zorganizowanego oporu wśród 

tych ostatnich. 

Autorka następnego referatu, mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska, pra-

cownik CMJW w Łambinowicach-Opolu, skoncentrowała się na wzajemnych 

relacjach między polskimi i francuskimi jeńcami Oflagu II B Arnswalde. 

W ciągu całego okresu funkcjonowania obozu dwukrotnie doszło do spo-

tkania tych dwóch grup jenieckich. Po raz pierwszy w czerwcu 1940 r., gdy 

przywiezieni do oflagu Francuzi zetknęli się z uczestnikami wojny obronnej 

1939 r. Po raz kolejny w maju 1942 r., gdy niemieckie władze przeniosły Po-

laków z Arnswalde do Gross Born, a na ich miejsce skierowały Francuzów 

z oflagu w Gross Born. Prelegentka zwróciła uwagę na pierwsze negatywne 

wrażenia obydwu grup i późniejszą dobrą współpracę, przede wszystkim na 

polu działalności kulturalnej i oświatowej, oraz życzliwą postawę względem 

siebie.

Ostatni referat podczas konferencji wygłosił mgr Etienne Jacheet, se-

kretarz generalny Stowarzyszenia Pamięci Oflagów II D – II B – XXI B. 
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Zaprezentował kolejne etapy działalności tej organizacji, przytaczając liczne 

przykłady polsko-francuskich inicjatyw, których celem jest upamiętnienie 

pobytu Polaków i Francuzów w wyżej wymienionych obozach. 

Podsumowania konferencji dokonały prof. dr hab. D. Kisielewicz 

i dr V. Rezler-Wasielewska, które wskazały na konieczność prowadzenia 

badań naukowych nad historią obozów jenieckich w II OW. Po zakończeniu 

obrad uczestnicy zwiedzili tereny poobozowe w Czarnem. Pomnik Jeńców 

Stalagu II B Hammerstein i cmentarz oraz teren po stalagu, gdzie obecnie 

znajduje się zakład karny. Następnie wszyscy goście udali się na uroczystą 

kolację, przygotowaną przez gospodarzy Czarnego.

Renata Kobylarz
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Konferencja naukowa pt. „Jeńcy wojenni 
w niemieckich obozach koncentracyjnych”, 

Łambinowice, 18 października 2010 r.

18 października 2010 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-

binowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) i Urząd do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: UdSKiOR) zorganizowali 
międzynarodową konferencję naukową pt. „Jeńcy wojenni w niemieckich 
obozach koncentracyjnych”. Obrady toczyły się w siedzibie muzeum w Łam-
binowicach. Wzięło w nich udział ok. 60 osób, w tym pracownicy muzeów 
– miejsc pamięci z Polski, Niemiec i Austrii, nauczyciele akademiccy i szkol-
ni, przedstawiciele środowisk kombatanckich i studenci. 

Zasadniczym celem konferencji była prezentacja najnowszych ustaleń, 

dotyczących mało znanego zagadnienia losów jeńców wojennych różnych 
narodowości w obozach koncentracyjnych III Rzeszy. Różne aspekty tej te-
matyki opracowali i przedstawili referenci z Austrii, Niemiec i Polski.

Otwarcia konferencji dokonali: dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu 
– dr Violetta Rezler-Wasielewska i przedstawiciel UdSKiOR – ppłk Mirosław 
Demediuk. Doktor V. Rezler-Wasielewska powitała zebranych i wyjaśniła, 

że tym specyficznym problemem naukowcy z różnych ośrodków badawczych 

w Polsce i za granicą zajmują się od niedawna. Dotychczas bowiem losy jeń-

ców wojennych przebywających w obozach koncentracyjnych znajdowały się 

na dalszym miejscu w programach badawczych. Podpułkownik M. Demediuk 

odczytał z kolei list Kierownika UdSKiOR – dr. Jana Stanisława Ciecha-

nowskiego, adresowany do uczestników konferencji, w którym podkreślone 

zostało znaczenie badań nt. jeńców wojennych w obozach koncentracyjnych. 

Mają się one przyczynić do jeszcze lepszego poznania systemu niemieckich 

obozów. Następnie dyrektor muzeum przekazała prowadzenie konferencji 

prof. dr hab. Danucie Kisielewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW 

w Łambinowicach-Opolu, która przedstawiła program obrad.

Referat wstępny dotyczący stanu polskich badań nad jeńcami wojennymi 

w niemieckich obozach koncentracyjnych wygłosił mgr Piotr Stanek (CMJW 
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w Łambinowicach-Opolu). Zwrócił uwagę na złożoność problemu: wielość 
narodowości jeńców wojennych, którzy wbrew prawu międzynarodowemu 
trafili do obozów koncentracyjnych oraz wielość tychże obozów. Zaznaczył, 
że tylko niektóre aspekty są stosunkowo dobrze opracowane, badania nad 
innymi dopiero się rozpoczynają, a jeszcze inne czekają na zajęcie się nimi. 
W związku z tym istnieje potrzeba opracowania kompleksowej monografii 
tego zagadnienia. Byłaby ona pierwszą próbą całościowego ujęcia problemu.

Kolejny prelegent – mgr Jens Nagel z Fundacji Saksońskich Miejsc Pa-
mięci dla Upamiętnienia Ofiar politycznej Przemocy (Stiftung Sächsische 

Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft), 
przedstawił zagadnienie pt. „Wehrmacht i SS w wojnie totalnej. Jeńcy wo-
jenni w obozach koncentracyjnych jako ofiary narodowosocjalistycznej polity-
ki zagłady”. Zwrócił zwłaszcza uwagę na liczne wyselekcjonowane kategorie 
jeńców radzieckich, które miały ulec eksterminacji w obozach koncentracyj-
nych. Zaliczali się do nich m.in. działacze partii komunistycznej, pracownicy 
administracji państwowej, oficerowie polityczni czy osoby pochodzenia ży-
dowskiego. Ich losy posłużyły mu do przedstawienia schematu współpracy 
Wehrmachtu z SS w zakresie eksterminacji jeńców radzieckich, którego 
punktem wyjściowym były rozkazy wydane przez najwyższe władze politycz-
ne i wojskowe III Rzeszy.

Pobyt jeńców polskich z kampanii wrześniowej w obozie na Majdanku 
zaprezentowały wspólnie dr Violetta Rezler-Wasielewska (CMJW w Łambi-
nowicach-Opolu) i mgr Marta Grudzińska (Państwowe Muzeum na Majdan-
ku). Ta ostatnia rozpoczęła wystąpienie od przytoczenia dramatycznego listu 
jeńca polskiego żydowskiego pochodzenia, świadomego zbliżającej się śmier-
ci. Kilkusetosobowa grupa jeńców, w której znalazł się autor listu, została 
zgładzona w listopadzie 1943 r. w ramach akcji o wymownej nazwie „Do-
żynki” („Erntefest” Aktion). Druga referentka przybliżyła natomiast związki 
obozu przy ul. Lipowej 7 w Lublinie, gdzie polscy jeńcy wojenni-Żydzi byli 
przetrzymywani, z obozem na Majdanku. Obóz przy ul. Lipowej nie był ani 
klasycznym obozem dla jeńców wojennych, ani typowym dla Żydów. Podlegał 
bowiem SS, ale jeńcy m.in. zachowali mundury i mieli własny samorząd. 
W swej konkluzji autorki podkreśliły, że dla większości z nich Majdanek 
był miejscem śmierci. Zakończyły gorzką refleksją na temat upamiętnienia 
miejsca byłego obozu, na którego terenie obecnie znajduje się centrum han-
dlowo-rozrywkowe.

Wystąpienie podsumowała prof. dr hab. D. Kisielewicz, która zwróciła 
uwagę na fakt, że autorki zaprezentowały dwa problemy: historię obozu 
pracy Lipowa 7 oraz szersze spojrzenie na eksterminację Żydów.

Następnie głos zabrał mgr Przemysław Jagieła z CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu, który przedstawił komunikat poświęcony specyficznej grupie je-
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nieckiej – podchorążym, których w wyniku podejrzeń o udział w konspiracji 
aresztowano i skierowano do KL Buchenwald, skąd większość trafiła następ-

nie do KL Mittelbau-Dora. Ciężkie warunki pracy i traktowania przeżyło 65 

ze 104-osobowej grupy.

Po tych wystąpieniach prof. dr hab. D. Kisielewicz zaprosiła zebranych 

do udziału w dyskusji. Głos zabrała m.in. dr Adriana Dawid z Instytutu Hi-

storii Uniwersytetu Opolskiego, która zapytała, na ile konieczne okazało się 

weryfikowanie pierwszych opracowań monograficznych o obozach koncen-

tracyjnych. Interesowała ją również rola byłych więźniów, niejednokrotnie 

autorów pierwszych publikacji o tychże obozach w badaniach. Odpowiedzi 

udzielił P. Stanek zwracając uwagę na fakt, iż zasadniczo autorzy opracowań 

– dawni więźniowie obozów, byli zawodowymi historykami, a ich prace czę-

ściowo się zdezaktualizowały w wyniku odkrywania nowych dokumentów. 

Odpowiedź uzupełnił dr Jacek Lachendro (Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau), który przybliżył proces weryfikacji danych na konkretnym przy-

kładzie – jeńców radzieckich w KL Auschwitz.

Po krótkiej przerwie wystąpiła kolejna prelegentka, mgr Beata Siwek-

Ciupak (Państwowe Muzeum na Majdanku), która nawiązując do wcześniej-

szego pytania dr A. Dawid stwierdziła, że w Muzeum na Majdanku autorami 

prac nie byli b. więźniowie, tylko zawodowi historycy. Podkreśliła, że obecne 

badania prowadzone są na podstawie nowych dokumentów, które odnalezio-

no w latach dziewięćdziesiątych XX w. Przedstawiła dzieje dwóch obozów dla 

jeńców radzieckich na Majdanku. W pierwszym znalazła się również grupa 

kobiet-jeńców. Stwierdziła ponadto, że jeńcy radzieccy podejmowali próby 

ucieczek. Największa z nich miała miejsce 14 lipca 1942 r., kiedy z obozu 

zbiegło ponad 80 osób. Beata Siwek-Ciupak omówiła również dzieje niety-

powego obozu, autonomicznego lazaretu dla radzieckich jeńców-inwalidów, 

którego założeniem było uczynić ich zdolnymi do pracy. W tym obozie przy 

użyciu tylko prymitywnych narzędzi dokonano nawet udanej trepanacji 

czaszki.

Wcześniej rozpoczęty wątek kontynuował dr J. Lachendro. Prelegent 

zaprezentował wyniki swoich badań, tytułowe nowe spojrzenie na los so-

wieckich jeńców w KL Auschwitz, z których wynika, że ostateczną liczbę 

jeńców radzieckich, ofiar tego obozu – jego zdaniem należy trochę obniżyć, 

do nieco ponad 14 tys. osób. Podkreślił m.in., że do tej pory badacze skupiali 

się na pierwszym, najtrudniejszym etapie pobytu jeńców radzieckich w KL 

Auschwitz. Drugi natomiast okres jest mniej poznany. Dotychczas funk-

cjonowało przekonanie, że warunki traktowania i bytowe wówczas się nie 

zmieniły. Referent udowadniał, że sytuacja jeńców od drugiej połowy 1942 r. 

wyglądała jednak nieco inaczej. Podkreślił konieczność zbadania zjawiska 

ruchu oporu jeńców radzieckich w obozach koncentracyjnych.
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Kolejny referat przedstawiła dr Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy), która opisała los jeńców radzieckich i włoskich w KL Gross-Rosen. 
Ci pierwsi byli poddawani brutalnej eksterminacji – m.in. rozstrzeliwani 
w zbiorowych egzekucjach, a dokonujący jej SS-mani zostali nawet uhono-
rowani wojskowymi odznaczeniami czy gratyfikacją pieniężną. W trudnym 
położeniu znaleźli się również jeńcy włoscy, przybywający do obozu od stycz-
nia 1944 r. Nie znali oni języka niemieckiego, oraz stanowili nieliczną grupę 
(ok. 250 osób), co znacząco utrudniało im funkcjonowanie w obozie. W do-
datku w mniejszych grupach byli wysyłani do różnych filii KL Gross-Rosen. 
Prelegentka podkreśliła, że dane na ich temat są szczątkowe i pochodzą 
z relacji więźniów-Polaków czy z list transportowych.

Dyskusję, jaka nastąpiła po referacie dr D. Suli, rozpoczęła Barbara 
Grzegorczyk. Zapytała, czy jeńcy podlegali tatuowaniu w obozach koncen-
tracyjnych, oraz jak potoczyły się ich losy po wojnie. Odpowiedzi udzielił 
dr J. Lachendro. Podkreślił, że radzieccy jeńcy wojenni byli pierwszą grupą 
w KL Auschwitz objętą praktyką tatuowania numeru (na klatce piersiowej). 
Losów jeńców radzieckich po opuszczeniu obozu nikt nie śledził (poza jednym 
przypadkiem), w ich relacjach ten aspekt był pomijany. Pan Józef Dubiński 
(z nyskiego zarządu Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych) 
podzielił się osobistą refleksją o żołnierzach rosyjskich z jego pułku, zazna-
czając, że wśród uznanych za Rosjan, byli również Polacy. Kolejne pytanie 
dotyczyło prób werbunku jeńców radzieckich do jednostek walczących prze-
ciw Związkowi Radzieckiemu. W odpowiedzi na nie, mgr J. Nagel przywołał 
nie tylko sylwetkę gen. Andrieja Własowa, lecz również dokonał podziału na 
kolaborację dobrowolną i przymusową. Podkreślił, że nie można uogólniać 
tego problemu, uznając np., że znaczny procent jeńców, którzy przeżyli, było 
kolaborantami.

Po przerwie obiadowej prof. dr hab. D. Kisielewicz wznowiła obrady 
prosząc o zabranie głosu dr. Piotra Setkiewicza (Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau). Prelegent przybliżył zagadnienie Żydów – brytyjskich 
jeńców wojennych i więźniów KL Auschwitz, pracujących w kopalni „Janina” 
w Libiążu. Wyjaśniał m.in. powody, dla których zatrudniono w tym miejscu 
palestyńskich Żydów, a nie rodowitych Brytyjczyków. Barwnie opisał sposób 
traktowania tejże grupy przez Niemców. Dzieje Arbeitskommando E 562 
Janinagrube w Libiążu obrazowały, jego zdaniem, pewien schemat myślenia 
niemieckich przemysłowców na temat zatrudniania różnych grup jenieckich. 
Dopiero po pewnym czasie zastąpiono jeńców pochodzenia żydowskiego jeń-
cami brytyjskimi. Zwrócił również uwagę, że podobna sytuacja odnosiła się 
do pobliskiej kopalni w Jaworznie.

Ostatni wystąpił mgr Harald Knoll z Instytutu Badania Wojny im. Lu-
dwiga Boltzmana w Grazu (Ludwig Boltzman-Institut für Kriegsforschung), 
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który przybliżył zagadnienie pt. „Powojenne procesy dotyczące zbrodni na 

jeńcach wojennych w obozach koncentracyjnych”. Referent zauważył m.in., 

że temat ten nie cieszył się większym zainteresowaniem badaczy, którzy zaj-

mowali się procesami załóg obozów koncentracyjnych, głównie KL Mauthau-

sen i KL Dachau. Skoncentrował się na największej ucieczce jeńców z bloku 

20. w KL Mauthausen („blok śmierci”). Obława na uciekinierów określana 

jest nazwą „polowania na zające”, podczas której ludność cywilna austriacka 

dała liczne przykłady haniebnego zachowania, rzadziej bohaterskich postaw. 

Po wojnie nie prowadzono śledztwa dotyczącego tej zbrodni, poza nieliczny-

mi wyrokami skazującymi Austriaków, podejrzanych o zbrodnie na jeńcach 

radzieckich.

Następnie prowadząca obrady podziękowała prelegentom za interesujące 

wystąpienia i poprosiła zebranych o zadawanie pytań. Juliusz Maria Kra-

wacki (prezes Okręgu Opolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP i Związku 

Sybiraków) podzielił się osobistymi refleksjami na temat pobytu jeńców nie-

mieckich i japońskich na Syberii oraz o trudnych warunkach klimatycznych, 

z którymi się zmagali.

Profesor dr hab. D. Kisielewicz oddała następnie głos dyrektor muzeum, 

dr V. Rezler-Wasielewskiej, która dokonała podsumowania obrad. Podkreśli-

ła ona, że wygłoszone referaty oddają aktualny stan badań. Mimo że dokona-

ny w ostatniej dekadzie postęp jest ogromny, to jednak część ustaleń nadal 

ma wstępny charakter. Niniejsza konferencja stanowi tylko próbę bilansu, 

a postulowana monografia traktująca o jeńcach wojennych w niemieckich 

obozach koncentracyjnych w dalszym ciągu stanowi odległą perspektywę. 

Następnie podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zakończyła za-

proszeniem zebranych na przyszłoroczną konferencję poświęconą jeńcom 

pochodzenia żydowskiego w niewoli niemieckiej.

Piotr Stanek
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Bohdan Samulski 
(1920–2010)

Kontakt z Bohdanem Samulskim na-
wiązałam w 2006 r., a więc późno, za póź-

no, szczególnie z dzisiejszej perspektywy. 

Należał On z pewnością do ludzi wyjąt-

kowych. W czasie II wojny światowej był 

jednym z podchorążych Wojska Polskie-

go, którzy trafiwszy do niemieckiej nie-

woli, starali się stamtąd wydostać, by 

móc dalej walczyć z bronią w ręku. Boh-

dan Samulski był dumny z przynależno-

ści do tych „Niepokornych”, o czym mo-

głam się przekonać wielokrotnie, czytając 

Jego wielostronicowe listy, pisane czy-

telnym, zdecydowanym i bardzo wpraw-

nym pismem, pozbawionym najmniejsze-

go drgnienia, które przecież usprawiedli-

wiałby wiek. Nasza znajomość, trwająca 

niespełna cztery lata, wzbogaciła zbiory 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu o cenne fotogra-

fie i wspomnienia Jego oraz Jego kolegów. 

Wszystkie przesłane przez Niego materiały dotyczyły pobytu w niewoli nie-

mieckiej. Niektóre dostarczały jeszcze informacji o czasie przedwojennym, 

który to pokolenie ukształtował [np.: B. Samulski, Ucieczki podchorążych 
1939–1945, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (dalej: „ŁRM”) 2006, t. 29, 

s. 141–148)] oraz o powojennym, a  właściwie pojenieckim, bo jednak wielu 

podchorążym, wśród nich także B. Samulskiemu, udało się z niewoli zbiec. 

Dzięki Jego życzliwym wskazówkom, dotarłam do kilku innych byłych jeń-

ców, żyjących na różnych kontynentach, którzy w ten sposób dowiedzieli się 

18. Ppor. Bohdan Samulski, dowód-

ca 3. plutonu 11. kompanii saperów, 

1. Dywizja Pancerna, Aschendorf,  

lato 1945 r.
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też o istnieniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu i jego misji.

Duże wartości dokumentacyjne i poznawcze materiałów otrzymanych od 
B. Samulskiego to jedna kwestia, za którą winniśmy Mu wdzięczność, inną 

– dla mnie również bardzo ważną – są Jego refleksje dotyczące jenieckich 

postaw tych młodych wtedy ludzi. Przemyślenia B. Samulskiego są bardzo 

czytelne i niezwykle spójne z informacjami faktograficznymi podawanymi 

we wspomnieniach, nade wszystko jednak dotykają istoty zachowań ludzi 

w czasie wojny, uzmysławiają działanie wielu czynników, pozwalają też 

zrozumieć ich późniejsze spojrzenie na własne wojenne postawy. Uwagi te 

są więc niezwykle trafne, zdystansowane, a przy tym – choć wcale niepo-

zbawione emocji – wyważone i zwyczajnie mądre. Bohdan Samulski wiązał 

je zazwyczaj z niektórymi szczegółami wydarzeń, jakie stały się Jego udzia-

łem. Dzięki temu udało Mu się oddać specyficzną atmosferę czasu i miejsca, 

i bardzo obrazowo przedstawić te wydarzenia. Zdaje się nawet, że czytając, 

widzimy je, że stoimy z boku i obserwujemy przebieg. Refleksje towarzyszące 

opisom, pokazują człowieka bardzo inteligentnego, otwartego, uczuciowego, 

którego niewątpliwa odwaga nie rozmija się z racjonalną analizą otaczającej 

Go rzeczywistości. Nie ma w nich heroizmu czy egzaltacji. Jest natomiast 

zrozumienie dla ludzkich słabości i podziw dla zalet. Niezmiernie żałuję, 

że na moim biurku nie pojawi się już żadna przesyłka zaadresowana zna-

jomym, energicznym pismem technicznym, że z dużej koperty nie wyciągnę 

niezwykle starannie opisanych fotografii, a z obszernego listu nie dowiem 

19. Bohdan Samulski w Hoffnungsthal, początek 1942 r.  

Od lewej podchorążowie: Władysław Tarnowski, Bohdan Samulski, Kazimierz Stańczyk
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się o dalszych, jakże interesujących szczegółach wojennych losów polskich 

podchorążych, że nie dostanę już żadnej wskazówki, żadnego komentarza… 

Bohdan Petroniusz Samulski urodził się 6 września 1920 r. w Warszawie 

jako syn Ryszarda i Zofii z Raczyńskich. Wspominając czas nauki, napisał 

o sobie: „[…] kończyłem w Warszawie gimnazjum Stefana Batorego, matura 

38, a moimi kolegami, o klasę niżej, byli późniejsi bohaterowie Kamieni na 

szaniec, Zośka, Czarny, Alek i inni”. Wziął udział w kampanii wrześniowej 

1939 r. w 81. Batalionie Piechoty. 20 września pod Tomaszowem Mazowiec-

kim dostał się do niewoli. Początkowo przebywał w Stalagu VIII A Görlitz 

(Zgorzelec). Otrzymał numer 23/Stalag VIII A. Należał tam (i w następnych 

obozach również) do grupy bardzo aktywnych podchorążych, którzy m.in. 

animowali życie kulturalne i sportowe jeńców. To w tym obozie, angażu-

jąc się w prace jenieckiej biblioteki, w drugiej połowie 1940 r. zetknął się 

z francuskim kompozytorem Olivierem Messiaenem i wraz z kilkoma innymi 

polskimi podchorążymi uczestniczył w organizacji tzw. „Wieczoru polskiego”, 

w trakcie którego były prezentowane fragmenty tworzonego przez O. Messia-

ena w niewoli jego największego dzieła tj. Kwartetu na koniec Czasu (wyda-

rzenie to, a także udział w nim B. Samulskiego, został opisany w niniejszym 

tomie „Rocznika” przez Jerzego Stankiewicza na stronach 103–121). 

29 stycznia 1941 r. B. Samulski został przeniesiony do Fullen, filii Stala-

gu VI B Neu-Versen, znajdującego się na rozległych torfowiskach Emslandu. 

Wiosną 1941 r., a dokładniej 15 kwietnia wraz z dużą grupą innych podcho-

rążych, trafił do komanda pracy – Arbeitskommando 281 Hoffnungstahl 

podległego Stalagowi VI G Bonn-Duisdorf w Nadrenii, skąd z kilkoma kole-

gami usiłował uciec. Po odbyciu kary w obozie macierzystym, gdzie zetknął 

się z innymi schwytanymi uciekinierami i otrzymał od nich sporo infor-

macji przydatnych w przygotowaniu następnej ucieczki, w końcu kwietnia 

1943 r. przewieziony został ponownie do Hoffnungstahl. Tym razem jednak 

skierowano Go do istniejącej tam specjalnej karnej kompanii dla uciekinie-

rów, nazywanej „Błękitną” od koloru mundurów, w jakie ich ubrano (patrz: 

D. Szymczyk, „Błękitna Kompania”. Hoffnungsthal 1942–1943, „ŁRM” 2006, 

t. 29, s. 27–44). Niebawem podjął drugą próbę ucieczki. W połowie lipca 

1943 r. wraz z dwoma kolegami udało Mu się dotrzeć do Brukseli, gdzie 

pomocy udzieliła im Polska Organizacja Wojskowa w Belgii. Umieściła ona 

uciekinierów w belgijskich rodzinach, sympatyzujących z Polakami. Aresz-

towania w organizacji przerzutowej Résistance, która pomagała w przedo-

staniu się przez Belgię i Francję do Hiszpanii spowodowały, że B. Samulski 

musiał zatrzymać się jednak w Belgii na dłużej niż zamierzał. Od momentu 

ucieczki do chwili wcielenia do 1. Dywizji Pancernej minął okres, który 

– jak to on określił we wspomnieniach – „trwał 14 miesięcy i dużo się w nim 

zdarzyło”. Pierwsze pół roku B. Samulski wykorzystał na naukę języka 
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francuskiego, jednocześnie rewanżując się rodzinom, u których mieszkał, 

pomocą w rozmaitych pracach. Szukał też kontaktu z belgijskim ruchem 

oporu. Nawiązał go na początku 1944 r. i wziął udział w kilkunastu akcjach 

sabotażowych. Gdy dowiedział się o walkach 1. Polskiej Dywizji Pancernej 

gen. Władysława Maczka w Normandii, postanowił do niej dotrzeć. Udało 

Mu się to przy pomocy przyjaciół i w momencie, gdy dywizja ta wkraczała do 

Belgii. W dywizji otrzymał przydział do 11. Kompanii Saperów. W niedługim 

czasie objął dowództwo jednego z plutonów i awansował na podporucznika. 

W 1948 r. został zdemobilizowany. 

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. B. Samulski pozostał poza 

granicami kraju. Tak jak wielu innych Polaków, skorzystał z możliwości 

dalszego kształcenia na Zachodzie, które stworzono tam m.in. dla żołnierzy. 

Osiadł w Belgii. Ukończył studia architektoniczne w Królewskiej Akademii 

Sztuk Pięknych w Brukseli (wybuch wojny w 1939 r. uniemożliwił Mu pod-

jęcie tych studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, 

gdzie został przyjęty). W ostatnim etapie nauki w akademii pracował nad 

odrestaurowaniem makiety starożytnego Rzymu, znajdującej się obecnie 

w Muzeum Historii i Sztuki w Brukseli. Pracę zawodową rozpoczął jako 

współpracownik, a następnie wspólnik Bureau d’Architecture Marcel Lam-

brichs w Brukseli. Z biurem tym był związany aż do przejścia na emerytu-

rę w 1985 r. W latach 1963–1975 reprezentował je w Zairze. Był autorem 

i współautorem licznych projektów i realizacji architektonicznych (m.in. 

pałacu gubernatora Konga Belgijskiego w Lèopoldville, a w Kinshasie: głów-

nej siedziby Crédit Communal de Belgique, Banque Belge d’Afrique, Institut 

National de Sécurité Sociale oraz transformacji byłego Pałacu Gubernatora 

na Parlament). Po przejściu na emeryturę zajął się malarstwem i grafiką. 

Przygotował m.in. cykl plansz graficznych poświęconych 1. Dywizji Pancer-

nej. Za zasługi wojenne został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari 

(V klasy), Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r., 

Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1939–1945 

Star, France-Germany Star, Victory Medal.

Zmarł nagle 24 stycznia 2010 r. w Huccorgne (Belgia). Swe ciało polecił 

oddać Nauce. W jednym z listów stwierdził: „Po dziś dzień uważam, że mia-

łem honor i wyjątkowe szczęście przeżyć w młodości kilka nadzwyczajnych 

lat w otoczeniu ludzi też zupełnie wyjątkowych. Szkoda by było, aby pamięć 

o tych czasach i tych ludziach zaginęła wraz z moim pokoleniem…”. Pisał te 

słowa w marcu 2007 r. w kontekście uzasadnienia przekazania jenieckich 

pamiątek do naszego muzeum. Po Jego śmierci słowa te stają się dla nas 

zobowiązaniem.

Violetta Rezler-Wasielewska
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Bolesław Taborski  
(1927–2010)

Bolesław Taborski należał do gro-

na tych kombatantów, którzy o swoim 

udziale w wojnie mówili głosem cichym 

i pozbawionym nuty tryumfu. Ten wy-

bitny poeta, teatrolog, tłumacz i kry-

tyk literacki, a także znawca twórczo-

ści Karola Wojtyły, zmarł 6 grudnia 
2010 r. w Londynie. 

O Jego życiu przedwojennym wiado-
mo niewiele, gdyż niechętnie pisał o so-

bie. Urodził się 7 maja 1927 r. w To-

runiu. Gdy rozpoczęła się wojna miał 

zaledwie 12 lat. Nie wiadomo, w jakich 

okolicznościach znalazł się w Krako-

wie, gdzie rozpoczął pracę konspiracyj-

ną. Kontynuował ją po przeniesieniu 

do Warszawy w 1943 r., gdzie należał 

do organizacji samokształceniowej Gru-

py Katolickie. Kolejnym krokiem było 

wstąpienie do pułku Armii Krajowej 

(dalej: AK) „Baszta” (przybrał pseudo-

nim „Juliusz”) i walka w jego szeregach w Powstaniu Warszawskim, w któ-

rym został ranny. Po podpisaniu układu o zaprzestaniu walk w stolicy, przez 

obóz przejściowy w Pruszkowie trafił do Stalagu X B Sandbostel. Tam prze-

bywał do wyzwolenia wiosną 1945 r. Po odzyskaniu wolności ukończył szkołę 

średnią w Lubece, a następnie studia anglistyczne i teatrologię na uniwer-

sytecie w Bristolu. Przez wiele lat pracował jako wykładowca, głównie na 

University College w Londynie. W latach 1959–1993 brał udział w pracach 

polskiej sekcji radia BBC. W ciągu całego życia zajmował się teatrem bry-

20. Bolesław Taborski podczas spotkania  

pt. „Niewola – Wolność – Twórczość”, 

siedziba muzeum w Opolu,  

13 czerwca 2006 r.
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tyjskim i polskim, publikował książki na ten temat, wykładał w Polsce, 
Wielkiej Brytanii i USA, brał udział w pracach różnych grup kulturalnych, 
współredagował czasopisma emigracyjne. Napisał 23 tomiki poezji, 6 książek 
z zakresu teatru, dokonał licznych przekładów z języka polskiego na angiel-

ski i odwrotnie oraz wydał Moje powstanie. Wtedy i teraz (Nagroda „KLIO” 
w 1998 r.). Jego działalność artystyczna spotykała się z uznaniem, o czym 

świadczą liczne nagrody: Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1968 r.), Fun-

dacji Kościelskich (1977 r.), ITI (International Theatre Institute – Międzyna-

rodowy Instytut Teatralny) im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (1988 r.), 

ZAiKS-u (1990 r., 1995 r.), Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC (Soci-

éte Européenne de Culture) (1998 r.).

W tekstach publicystycznych i wspomnieniowych B. Taborski wielokrot-

nie powracał do wojennej tragedii, jaka stała się udziałem jego pokolenia. 

Jako wnikliwy komentator sformułował wiele krytycznych uwag pod adre-

sem polskich władz na emigracji i w kraju, dowództwa AK, a także histo-

ryków – gloryfikatorów Powstania Warszawskiego, które dla B. Taborskie-

go było kolejnym z serii „nieudanych i z reguły niepotrzebnych” zrywów. 

Tego typu uwagi nie przysparzały mu popularności wśród polskiej emigracji 

politycznej. Negatywna ocena powstania w jego przypadku nie oznaczała 

odrzucenia wysiłku zbrojnego AK w czasie II wojny światowej ani też nie 

ograniczała się do atakowania przywódców politycznych i wojskowych. Bo-

lesław Taborski nie chciał być kojarzony z nagonką, prowadzoną przeciwko 

nim w powojennej Polsce. Pisał: „nie o to chodzi, żeby kogoś oskarżać, tylko 

żeby dojść źródeł politycznego błędu i uniemożliwić podobne w podobnych 

okolicznościach”. Powołując się na jeden z esejów Stefana Kisielewskiego 

stwierdzał, że tylko połączenie miłości ojczyzny ze zdolnością racjonalnego 

myślenia pozwoli uniknąć w przyszłości tak dramatycznej klęski, której efek-

tem było m.in. „zniszczenie kwiatu warszawskiej młodzieży”. Sprzeciwiał się 

zatem gloryfikacji powstania i z tego też powodu jego niechęć budziły obcho-

dy rocznicowe, w których jednak uczestniczył. Uważał to za swój obowiązek, 

widząc w tych uroczystościach mszę żałobną za tysiące pomordowanych war-

szawiaków i zniszczoną stolicę. Nie odpowiadał mu patriotyzm ksenofobicz-

ny, tromtadracki. Oceniając siebie samego jako patriotę, pisał o wartościach 

cywilizacyjnych i kulturowych, które Jego postawę ukształtowały.

Tematyka jeniecka pojawiała się w tekstach pisanych przez Niego spo-

radycznie. Opisywał Stalag X B Sandbostel, do którego trafił, jako miejsce 

szczególnego spotkania żołnierzy polskich z września 1939 r. z uczestnika-

mi Powstania Warszawskiego. W obozie, jak wspominał, mógł „nadrobić” 

wojenne straty, oddając się edukacji własnej i kolegów. Bycie jeńcem nie 

należało jednak do wydarzeń, które uważał za najważniejsze w swoim życiu. 

Pisał o pobycie w obozie jako o epizodzie czy też etapie. Mimo to z życzli-
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wością odniósł się do pomysłu, by przedstawić swoje jenieckie przeżycia 
w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Po raz 
pierwszy uczynił to podczas spotkania w muzeum w czerwcu 2006 r. Z kolei 
na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Losy jeńców wojennych po 
zakończeniu II wojny światowej”, zorganizowanej przez muzeum we wrze-
śniu 2006 r., ukazał emigracyjne losy byłych jeńców obozów Wehrmachtu, 
zarówno żołnierzy września 1939 r., jak i swoich znajomych oraz przyjaciół 
z konspiracji akowskiej. Byli wśród nich m.in.: wykładowca oksfordzki Zbi-
gniew Pełczyński, wybitny inżynier Zbigniew Czajkowski-Dębczyński, czy 
też poeta Bronisław Przyłuski. 

O sobie jako o poecie nie mówił zbyt wiele, chociaż najbardziej czuł się 
właśnie nim. Podczas wspomnianej konferencji w muzeum skromnie stwier-
dził: „przy okazji napisałem (a co trudniejsze) wydałem 20 tomików poezji”. 
Były to poczynając od debiutanckiego tomiku Czasy mijania (1957 r.), kolej-
ne tomy wydawane z dużą regularnością co kilka lat: Ziarna nocy (1958 r.), 
Przestępując granicę (1962 r.), Lekcja trwająca (1967 r.), Głos milczenia 
(1969 r.), Wybór wierszy (1973 r.), Sieć słów (1976 r.), For the Witnesses 
(1978 r.), Obserwator cieni (1979 r.), Miłość (1980 r.), Cudza teraźniejszość 
(1983 r.), Sztuka (1985 r.), Cisza traw (1986 r.), Życie i śmierć (1988 r.), Do-

branoc bezsensie (1991 r.), Przetrwanie (1998 r.), Poezje wybrane (1999 r.), 
Drzwi gnieźnieńskie/Gniezno Door (2000 r.), Ułamek istnienia (2002 r.), 
Nowa Era Big Brothera i inne wiersze (2004 r.), Plan B. (2007 r.), Mój przy-

jaciel Szekspir (2007 r.), Jedyne wyjście (2010 r.). Jego poezja inspirowa-
na była muzyką, malarstwem i teatrem. Ten ostatni zajmował wyjątkowe 
miejsce w twórczości B. Taborskiego. Pisarz postrzegał teatr jako miejsce 
spotkania i porozumienia ludzi obcych sobie kultur. Wydał sześć publikacji 
poświęconych zarówno polskiemu, jak i brytyjskiemu teatrowi. Były to m.in.: 
Polish Plays in English Translations – a Bibliography (1968 r.), Nowy teatr 
elżbietański (1967 r.) oraz Byron and the theatre (1972 r.). W swojej dzia-
łalności pisarskiej wybrał strategię, którą krytycy Jego książek i utworów 
poetyckich zdefiniowali jako pośredniczenie, bycie przewoźnikiem wartości 
i prowadzenie mediacji między kulturami. Bolesław Taborski nie zamierzał 
pozostawać niezrozumianym emigrantem, lecz starał się przełamywać kręgi 
obcości. Świetne opanowanie języka angielskiego łączył z żywym zaintere-
sowaniem życiem polityczno-społecznym Wielkiej Brytanii oraz fascyna-
cją współczesnym angielskim teatrem. Jednocześnie bacznie obserwował 
zmiany zachodzące w życiu kulturalnym, w tym także teatralnym w Polsce 
i starał się je przybliżać Brytyjczykom. Działo się to poprzez tłumaczenie na 
język angielski dzieł polskich wybitnych autorów, m.in.: Jana Kotta, Jerzego 
Grotowskiego, Stanisławy Przybyszewskiej, Jerzego Zawieyskiego, Jerzego 
Broszkiewicza, Witolda Woroszylskiego.
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Fakt, iż przestrzeń, w jakiej B. Taborski funkcjonował stała mu się bli-
ska, nie oznaczał wyrzeczenia się łączności z Polską. Zdecydowanie i w spo-
sób niezwykle kategoryczny odrzucał przekonanie części polskiej emigracji, 
że z uwagi na brak suwerenności i system rządów w kraju należy się zdecy-
dowanie izolować od wszelkich jego spraw. Swój bliski związek z ojczyzną 
podkreślał niejednokrotnie: 

„[…] Byłem dzieckiem niepodległości, wychowanym w wolnym kraju, dziec-
kiem, karmionym mrzonkami o mocarstwowości, które gdy wędrowało pod bom-
bami po polskich drogach i spało na schodach warszawskiej kamienicy, też pod 
bombami, przez czas oblężenia, nie straciło wiary w Polskę i przez lata okupacji 
nadal tak nasiąkało polską kulturą, że już nigdy później od niej nie mogło się 
oderwać”. 

Przez cały okres pobytu na emigracji szukał kontaktu z ojczyzną. Stąd 
Jego ciągłe obserwowanie sytuacji politycznej w kraju, częste przyjazdy, 
publikowanie w polskich czasopismach kulturalnych (m.in. w „Więzi”, „Te-
atrze”, „Życiu Literackim”), czy wreszcie pomoc kolegom z konspiracji, m.in. 
za pośrednictwem założonego na emigracji środowiska pułku „Baszta”. Wiele 
z tych działań służyło rozwojowi polskiej kultury, zwłaszcza teatralnej, bo 
tak można postrzegać rolę B. Taborskiego jako doradcy Festiwali Teatru 
Otwartego we Wrocławiu, jaką pełnił przez 30 lat. Dzięki Jego kunsztowi 
tłumacza polscy czytelnicy mogli zapoznać się z pracami Grahama Greene’a, 
Roberta Gravesa, Roberta Lowella, Johna Ardena, czy Harolda Pintera. Na 
emigracji działał w rozmaitych stowarzyszeniach i grupach (grupa literacka 
„Merkuriusz”, potem „Kontynenty”), wydawał polską prasę i współpracował 
z pismami emigracyjnymi (m.in. „Kulturą”), prowadził zajęcia z teatru i dra-
matu polskiego (Uniwersytet Miejski w Nowym Jorku), wreszcie pracował 
w polskiej sekcji radia BBC. Działał na styku dwóch kultur polskiej i brytyj-
skiej, szukając tkwiących z nich uniwersalnych wartości, także chrześcijań-
skich. Postrzegał je jako elementy porządkujące świat, który w Jego opinii 
nie powinien być chaosem. Harmonię i głęboką chrześcijańska inspirację 
odnalazł w poezji i twórczości dramatycznej Karola Wojtyły. Wydanie w języ-
ku angielskim jego dzieł dramatycznych pt. Collected Plays and Writings on 

Theater (1987 r.), B. Taborski uważał za największą przygodę swojego twór-
czego życia. Opracował również krytyczne wydania poezji, dramatów i pism 
o teatrze K. Wojtyły dla różnych wydawnictw oraz monografię pt. Karola 

Wojtyły dramaturgia wnętrza (1989 r.). Gruntowna znajomość dzieł papieża 
sprawiła, że w 1997 r. Krzysztof Zanussi zaprosił go do współpracy przy an-
gielskiej wersji scenariusza filmu pt. Brat naszego Boga. 

Bolesław Taborski ujmował otoczenie swoją skromnością. Niezwykły 
u tak utalentowanego człowieka dystans do samego siebie i do tego, w czym 
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uczestniczył oraz do swojej pracy sprawiał, że miało się wrażenie obcowania 
z kimś bliskim i dobrze znanym. Ten fakt, jak i umiejętność nawiązywania 
dialogu sprawiały, że Jego duża erudycja i imponujący dorobek nie onieśmie-
lały rozmówców. Widoczne było to zarówno podczas rozmów toczonych pu-
blicznie podczas spotkań i konferencji, jak i tych prowadzonych prywatnie. 
Zapytany o bilans swojego życia przez Janusza Koryla w 2001 r. odparł: 

„Bo przecież nie o to chyba chodzi, żeby obliczyć, ile wydałem książek, wła-
snych i przekładów, ile napisałem wierszy, esejów itp. (to byłyby te zyski), a ilu 
nie napisałem, choć zamierzałem (to byłyby straty). Poezja, która mnie absorbu-
je i którą przede wszystkim żyję, jest sprawą ducha”.

Śmierć przerwała wyjątkowo twórcze życie B. Taborskiego, poety i świad-
ka historii, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dlatego poniżej 
prezentujemy dwa wiersze Jemu poświęcone autorstwa Wiesława Malickie-
go, opolskiego pisarza i poety, byłego pracownika naszej placówki, którego od 
momentu poznania w muzeum, łączyła z B. Taborskim serdeczna przyjaźń. 

Renata Kobylarz

Wiesław Malicki

Bowiem godne jest niezapomnienia

  Pamięci Bolesława Taborskiego

Choć już umilkło udręczone serce
Nic nie zagłuszy echa jego kroków
w stronę twarzy

jasnych niepospolitych spraw
i ludzi

 Opole, grudzień 2010 r.



Na przekór natręctwu niechcianej groteski

     Bolesławowi Taborskiemu

Czy pozory faktów komuś są potrzebne

Oceny już rdzewiejące

niezaistniałej hańby

Przecież tak rozpisuje siebie na uparte trwanie poprzez macki ułud

barbarzyństwo

Tempora mutantur

a ból pozostaje

Ci co są deptani

podkutymi buciorami pomyłek

przeinaczeń

fałszerstw

muszą stawiać im czoła
i widzą jak myśli odkrywcze
nierozważnie w ekskrementach zanurzają dłonie
niczym sieci w ocean
zapewne łakome ławic prawdy
I to też jest okrutne

Podziwiam tych co potrafią przetrwać

bez zgody na klęskę

wciąż godnie idąc w przyszłość mimo przeciwności

Wpisuję im słów mych podziw w cierpliwość wędrówki

tęczę szacunku

ufnością pokory

     Opole, październik 2010 r.
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Marian Zembrzuski 

(1922–2010)

Marian Zembrzuski dla pracowników Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, którzy Go znali, pozosta-
nie chyba na zawsze energicznym, życzliwym 
i uśmiechniętym Panem Marianem. Będąc 

twórcą i prezesem Niezależnego Stowarzysze-

nia Kombatantów Polskich (od 1989 r.), a tak-

że członkiem Rady Muzeum w dwóch jej ka-

dencjach (2003–2006 i 2007–2010) uczestni-

czył i to na ogół czynnie, w realizacji większości 

projektów, podejmowanych przez muzeum. Za-
bierając głos, zwracał uwagę zazwyczaj na to, 
co innym umykało, przypominał o tym, co naj-
ważniejsze. Niektóre przedsięwzięcia muze-
alne, jak np. wystawę pt. „Obrońcy Kresów 
Wschodnich 1918–1945” (2004 r.) inicjował 
sam. Był w muzeum częstym gościem. Wcho-
dził na krótko, z konkretną sprawą, bo w cza-
sie zbliżonym do godzin otwarcia muzeum, 
pełnił swój społeczny dyżur w siedzibie Stowa-
rzyszenia przy placu Św. Sebastiana. Uważny 
słuchacz i rzeczowy rozmówca, zawsze gotów 
do pomocy, konsekwentny w działaniu, nie-
zwykle zdyscyplinowany, skupiony na cudzych 

problemach, nigdy swoich. Dopiero, gdy podjął walkę z nieuleczalną chorobą, 
zaczął nas przygotowywać – wbrew protestom – do oswojenia się z myślą, że 
sytuacja ulegnie zmianie, że nie będziemy już mogli na Niego liczyć. Powoli 
wycofywał się z życia muzeum i z życia środowiska kombatanckiego do domu, 
w którym opiekował się chorą żoną (15 IX 1922 – 16 IX 2009). Miał świado-

21. Marian Zembrzuski podczas 

otwarcia wystawy „Obrońcy  

Kresów Wschodnich 1918–1945”,  

siedziba muzeum w Opolu,  

16 września 2004 r.
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mość – jak okrutnie, ale niezwykle trzeźwo żartował – że to Jego ostatnia wal-

ka. Stoczył ich w swoim życiu – o czym rzadko nam mówił, a co wynika z do-

kumentów m.in. Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

– jednak wiele.

Urodził się 27 sierpnia 1922 r. w Pińsku, gdzie przebywali Jego rodzice: 
ojciec inżynier architekt budował tam most, a matka, Maria z Korczewskich 
była oficerem Marynarki Rzecznej. W okresie przedwojennym mieszkał wraz 

z rodzicami w Wilnie. Ukończył tam technikum drogowe. W czasie konfliktu 
pomiędzy Polską a Czechosłowacją o Zaolzie w 1938 r. zgłosił się na ochotni-
ka do Korpusu Zaolziańskiego Komendy w Wilnie. W 1939 r., również jako 
ochotnik, uczestniczył w szeregach Samodzielnego Batalionu Desantowego 
w obronie Warszawy. Przed kapitulacją stolicy został wycofany wraz z bata-
lionem na Polesie, do Ośrodka Mobilizacyjnego w Kobryniu i przydzielony 
do Wileńskiego Pułku Saperów w Dywizji Piechoty „Kobryń” pod dowódz-
twem płk. Adama Eplera. Walczył z wojskami niemieckimi i radzieckimi 
w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kle-
eberga. W listopadzie 1939 r. powrócił do Wilna. Po zajęciu miasta przez 
Wehrmacht zaangażował się w pracę konspiracyjną w strukturach Służby 
Zwycięstwu Polski (SZP). Przyjął pseudonim „Doliwa”. Początkowo pełnił 
funkcję łącznika i kolportera. W grudniu 1941 r. został skierowany na za-
stępcę dowódcy placówki Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (ZWZ-AK) 
w Wiszniewie (na terenie obecnej Białorusi). Wiosną 1943 r. przyłączył się 
do oddziału partyzanckiego por. Aleksandra Burzyńskiego „Kmicica”. Po 
dokonanej podstępnie 26 sierpnia 1943 r. nad jeziorem Narocz likwidacji 
oddziału i wymordowaniu jego znacznej części przez radzieckich partyzan-
tów z Brygady płk. Fiodora Markowa, wraz z grupą ocalałych żołnierzy 
dołączył do 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (tzw. Brygady Śmierci) 
pod dowództwem mjr. Zygmunta Szyndzielarza („Łupaszki”). Uczestniczył 
w akcjach i bitwach tej brygady na Wileńszczyźnie. Za udział 31 stycznia 
1944 r. w akcji rozbicia silnej ekspedycji przeciwpartyzanckiej Wehrmachtu 
pod Worzianami został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz awansowany 
do stopnia kaprala. Po ukończeniu konspiracyjnego kursu podchorążych 
pełnił funkcję dowódcy plutonu szturmowego. Przed rozpoczęciem Operacji 
„Ostra Brama” został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu 
w 36. Brygadzie Armii Krajowej „Żejmiana” pod dowództwem por. Witolda 
Kiewlicza ps. „Wujek”. W czasie walk o Wilno został ranny. Po złożeniu broni 
przez wileńskie oddziały AK, w lipcu 1944 r. wraz z innymi partyzantami 
został przymusowo wcielony do Armii Radzieckiej i za odmowę przyjęcia 
obywatelstwa radzieckiego oraz przysięgi wojskowej deportowany w głąb 
Rosji w rejon Kaługi, gdzie pracował przy wyrębie lasu. Do Polski powrócił 
w styczniu 1946 r. i osiedlił się w Opolu. Założył tu rodzinę i podjął pracę. 
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Od 1948 r. działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, także 
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Został uhonorowany wieloma od-
znaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1975) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991). 
Zmarł 9 marca 2010 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym 
w Opolu-Półwsi.

Będzie nam Pana, Panie Marianie, bardzo brakowało. 

Violetta Rezler-Wasielewska
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Kalendarium łambinowickie 
(styczeń–grudzień 2010)

Styczeń

20 stycznia – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) rozpoczęło 
realizację nowego projektu edukacyjnego pt. „Świat za 
drutami. Cykl spotkań z filmem o tematyce jenieckiej”. 
Projekt, którego celem jest popularyzowanie tematyki je-
nieckiej za pomocą projekcji filmów historycznych, został 
skierowany przede wszystkim do uczniów i studentów, 
a także do miłośników kina i historii.

Luty

9 lutego – Muzeum było współorganizatorem spotkania autorskiego 
(wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu) z poetką, 
aktorką, powstańcem warszawskim i jeńcem niemieckich 
obozów, Zofią Książek-Bregułową.

Marzec

2 marca – Ukazała się publikacja muzeum dotycząca organizacji 
niemieckiego systemu jenieckiego pt. Wykaz niemieckich 

obozów jenieckich 1939–1945, której autorami są Renata 
Kobylarz i Krzysztof Sznotala. Jest to kolejna pozycja 
serii wydawniczej „Informacja”.

17 marca – Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych złożo-
no kwiaty w ramach obchodów 65 rocznicy wyzwolenia 
obozów jenieckich Lamsdorf.

31 marca – W siedzibie muzeum w Opolu został przeprowadzony finał 
wojewódzki V edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Hi-
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storycznej pt. „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–

1946). Historia i współczesność”, zorganizowany wspólnie 

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeń-

ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Patronat nad 

konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego, 

Józef Sebesta. W finale wzięło udział 17 uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych z całego województwa. Nagrodę I stop-

nia otrzymał Marcin Malecko z Liceum Ogólnokształcące-

go (dalej: LO) im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach 

Opolskich, II stopnia – Małgorzata Kopek z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Głubczy-

cach, III stopnia – Emilia Razik z I LO w Prudniku. Wy-

różnienie przyznano Damianowi Brzosce z Publicznego LO 

nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.

 – Na emeryturę przeszedł dr hab. Edmund Nowak – dyrek-

tor muzeum, który objął to stanowisko w 2002 r. Pełniącą 

obowiązki dyrektora została dr Violetta Rezler-Wasielew-

ska, dotychczasowa zastępczyni dyrektora.

Kwiecień

12 kwietnia – Publiczne LO nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opo-

lu wraz z CMJW w Łambinowicach-Opolu i innymi insty-

tucjami zorganizowało sesję popularnonaukową pt. „Nie 

o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. 70 rocznica zbrodni 

katyńskiej w historiografii i edukacji”.

23 kwietnia – W Łambinowicach odbył się finał wojewódzki XVIII edycji 

Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy 

pamięci”, zorganizowany we współpracy ze Stowarzysze-

niem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu. Patronat honorowy nad kon-

kursem sprawował Marszałek Województwa Opolskiego, 

Józef Sebesta. W konkursie wzięło udział 53 uczniów ze 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych województwa opolskiego. Jury przyznało dziewięć 

nagród, sześć wyróżnień i trzy nagrody specjalne za do-

bór repertuaru: I nagroda – szkoły podstawowe: Nikola 

Warzecha z Publicznej Szkoły Podstawowej (dalej: PSP) 

w Łubnianach; gimnazja: Diana Zarębska z Publicznego 

Gimnazjum (dalej: PG) w Strzelcach Opolskich; szkoły po-

nadgimnazjalne: Anna Maria Podyma z Publicznego LO 
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nr III w Opolu; II nagroda – szkoły podstawowe: Domini-
ka Padewska z PSP w Łambinowicach; gimnazja: Mar-
ta Pohl z PG w Białej; szkoły ponadgimnazjalne: Kirył 
Konowałow z Publicznego LO nr V w Opolu; III nagroda 
– szkoły podstawowe: Weronika Żelowska z PSP nr 15 
w Opolu; gimnazja: Natalia Wróbel z PG w Niemodlinie; 
szkoły ponadgimnazjalne: Jakub Kaban z Zespołu Szkół 
(dalej: ZS) Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Nysie; wyróżnienia – szkoły podstawowe: Beata Janiak 
z PSP nr 14 w Opolu i Estera Horodyska z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Głubczycach; gimnazja: Mateusz Gór-
ski z PG nr 5 w Opolu oraz Joanna Szyczewska z PG nr 2 
w Brzegu; szkoły ponadgimnazjalne: Daria Kacprzyc-
ka z ZS Ekonomicznych w Nysie i Paweł Krysiak z ZS 
w Niemodlinie; nagrody specjalne – szkoły podstawowe: 
Borys Kosek PSP w Prudniku; gimnazja: Anna Paszkow-
ska z ZS w Korfantowie; szkoły ponadgimnazjalne: Kinga 
Góratowska z ZS Ogólnokształcących w Głubczycach.

30 kwietnia – Ukazał się 4 zeszyt „Szkiców z dziejów obozów w Lams-
dorf/Łambinowicach. Historia i współczesność”, pod re-
dakcją naukową Edmunda Nowaka. Publikacja ta stano-
wi kontynuację serii wydawniczej muzeum, którą tworzą 
materiały dotyczące historii wszystkich obozów w Lams-
dorf/Łambinowicach, tj. od czasów wojny francusko-pru-
skiej (1870–1871) aż po dzieje obozu pracy (1945–1946) 
oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. 

Maj

7 maja – W Łambinowicach obchodzono uroczyście 65 rocznicę za-
kończenia II wojny światowej; przed Pomnikiem Marty-
rologii Jeńców Wojennych złożono kwiaty. W obchodach 
uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz woje-
wódzkich i samorządowych, służb mundurowych, instytu-
cji kulturalno-oświatowych, młodzież szkolna i mieszkań-
cy gminy. Po uroczystości, w siedzibie muzeum w Łam-
binowicach, miało miejsce spotkanie z dr. Tomaszem 
Chincińskim z Muzeum II Wojny Światowej pt. „Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku – koncepcja, projekt i re-
alizacja”. Doktor T. Chinciński jest kierownikiem Dzia-
łu Naukowego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
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sku, a także autorem publikacji, dotyczących kampanii 

1939 r. Podczas spotkania zaprezentował koncepcję i pro-
jekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tworzone-
go od 2008 r. Przedstawił także kolejne etapy realizacji 

projektu oraz zapoznał uczestników z dotychczasowymi 

przedsięwzięciami muzeum.
12–14 maja – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach zorgani-

zowano V Plener Plastyczny, w którym uczestniczyło 26 
licealistów z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia 
Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Zajęcia prowa-
dzone były pod kierunkiem artysty plastyka, Krystyny 
Wołowskiej oraz opieką wychowawców: Anny Madej i Ka-
roliny Nowackiej. Podczas tegorocznego pleneru ucznio-
wie inaczej niż w poprzednich latach poznawali historię 

Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, skupili się 
bowiem na losie osób izolowanych w obozach jenieckich. 
Myślą przewodnią rozważań uczestników pleneru było: 
„Barwy emocji – portret miejsca”.

13 maja – W opolskiej siedzibie muzeum nastąpiła promocja 4 ze-
szytu „Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambino-
wicach. Historia i współczesność”, pod redakcją naukową 
Edmunda Nowaka.

14 maja – W siedzibie muzeum w Opolu zorganizowano III Noc Mu-
zeów. Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę „W krzy-
wym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu” 
i obejrzeć pięć filmów dokumentalnych poświęconych te-
matyce jenieckiej. Najmłodsi zwiedzający wzięli udział 
w zajęciach plastycznych pt. „Śmiech był lekarstwem?”, 
które składały się z dwóch części. Pierwsza z nich, hi-
storyczna, przeprowadzona przez mgr Magdalenę Kruk-
Kuchcińską i dr Violettę Rezler-Wasielewską, odbywała 
się na wystawie „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni 
w obozach Wehrmachtu”. Część plastyczną prowadziła 
mgr Beata Pizoń-Jeziorowska. Zadaniem uczestników za-
jęć było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy śmiech po-
maga im w trudnych sytuacjach. Inspiracją dla nich mieli 
być jeńcy brytyjscy i polscy, którzy radzili sobie z prze-
ciwnościami losu poprzez autoironię i satyrę na obozową 
rzeczywistość.

15 maja – Przez Łambinowice wiodła trasa I Rajdu Na Orientację 
Wojskowych Pojazdów Historycznych im. ppłk. br. panc. 
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Mieczysława Białkiewicza, zorganizowanego w ramach 
obchodów 66 rocznicy Bitwy o Monte Cassino przez Sto-
warzyszenie „Pancerny Skorpion”, skupiające w swych 
szeregach byłych żołnierzy legendarnego Pułku 4. Pan-
cernego „Skorpion” walczącego w bitwie o Monte Cas-
sino i 5. Brygady Pancernej „Skorpion”. W ramach ob-
chodów odbył się również III Zlot Wojskowych Pojazdów 

Historycznych im. ojca gen. bryg. Adama Studzińskiego. 
Przy budynku muzeum można było obejrzeć 30 pojazdów 
z okresu II wojny światowej. Uczestnicy zlotu zwiedzili 
muzeum i miejsce pamięci oraz złożyli kwiaty przy Po-

mniku Martyrologii Jeńców Wojennych.
19 maja – W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie 

z dr. T. Chincińskim pt. „Nowoczesne muzeum. Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku – koncepcja, projekt i re-
alizacja”. 

25 maja – Ukazał się 32 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealne-

go”, w którym zaprezentowane zostały wybrane sylwetki 

polskich jeńców wojennych z okresu II wojny światowej. 
Wśród nich znaleźli się żołnierze Wojska Polskiego i Ar-
mii Krajowej, którzy trafili do niemieckich, a także ra-
dzieckich obozów jenieckich oraz obozów internowania na 
Litwie. Redaktorem tomu była dr R. Kobylarz.

27 maja – W Łambinowicach zorganizowano po raz szósty sesję edu-
kacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach 
pamięci narodowej”. Wzięli w niej udział muzealnicy, na-
uczyciele, wykładowcy akademiccy i studenci. Gośćmi 
specjalnymi tegorocznego spotkania byli: dr Marek Bia-
łokur (Uniwersytet Opolski, dalej: UO), mgr Aleksander 
Iszczuk (II LO w Opolu), mgr Renata Jemioł (Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy), dr Iwona Konopnicka (UO), 
mgr Antoni Stańczyk (Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau) i dr Anna Ziółkowska (Muzeum Martyrolo-
giczne w Żabikowie), którzy wzięli udział w dyskusji 
panelowej pt. „Nauczyciel refleksyjny i miejsce pamięci 
narodowej”. Jej moderatorem był prof. dr hab. Adam Su-
choński (UO). W drugiej części sesji odbyły się warsztaty 
historyczne przygotowane i prowadzone przez pracowni-
ków CMJW w Łambinowicach-Opolu, Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.
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 – Podczas sesji ogłoszono także wyniki II edycji konkursu 

na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”, na 

który zgłoszono 41 prac. Jury przyznało nagrody I, II i III 
stopnia oraz dwa wyróżnienia (szczegółowe informacje 

o laureatach na stronach 192–193).

28 maja – W Opolu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, która po-

zytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności mu-
zeum w roku 2009 oraz plan pracy na rok 2010.

Czerwiec

5 czerwca – Muzeum uczestniczyło w nowym przedsięwzięciu zorgani-
zowanym przez opolskie instytucje kulturalne i naukowe 
– Nocy Kultury. Zaprezentowano wówczas wystawę cza-
sową pt. „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obo-

zach Wehrmachtu”.

13 czerwca – Muzeum brało udział w 8 Opolskim Festiwalu Nauki, 
którego organizatorem była Politechnika Opolska: na Pik-
niku Naukowym zaprezentowano wydawnictwa muzeum, 
elektroniczne gry edukacyjne oraz wystawę pt. „Łambi-
nowice ołówkiem i pędzlem dzieci”, złożoną z najlepszych 
prac powstałych podczas V Pleneru Plastycznego „Łambi-
nowice 2010”.

Lipiec

1 lipca – Na stanowisko dyrektora CMJW w Łambinowicach-Opolu 
została powołana dr V. Rezler-Wasielewska.

Sierpień

1 sierpnia – Przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców 
Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach złożono kwiaty 
dla upamiętnienia 66 rocznicy Powstania Warszawskiego. 
W ramach obchodów w siedzibie muzeum w Łambino-
wicach zorganizowano okolicznościową wystawę, przy-
gotowaną z najnowszych pamiątek, przekazanych w lip-
cu 2010 r. przez Janinę Szczepańską-Wścieklicę, pseud. 
„Janka” – uczestniczkę Powstania Warszawskiego i jeńca 
Stalagu 344 Lamsdorf.

1–14 sierpnia – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach odbywał 
się XV Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy, w którym 
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wzięła udział młodzież z Niemiec, Ukrainy i Polski. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia byli: Kuratorium Oświaty 
w Opolu i Niemiecki Krajowy Związek Opieki nad Groba-
mi Wojennymi Nadrenii-Palatynatu.

Wrzesień

1 września – Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych uro-
czyście upamiętniono 71 rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. W obchodach uczestniczyli kombatanci, przed-
stawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb 
mundurowych, instytucji kulturalno-oświatowych, du-

chowni, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy. 
4 września – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, 
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowały w Szczecinie 

ogólnopolską konferencję naukową pt. „Triumf i trage-

dia. Polska między wojną 1920 r. a zbrodnią w Katyniu 

1940 r.”.

15 września – W sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyło się spo-

tkanie z Jerzym Stankiewiczem – krakowskim muzykolo-

giem, który wygłosił wykład wzbogacony nagraniami pt. 

„Powstanie «Kwartetu na koniec Czasu» w Stalagu VIII A 

Görlitz (1940/41). Olivier Messiaen w kręgu polskiej inte-

ligencji i artystów. Inauguracja uroczystości 70 rocznicy 

narodzin arcydzieła”.

17 września – W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

uroczyście otwarto najnowszą wystawę czasową pt. „Na 

nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Została ona przy-

gotowana przez CMJW w Łambinowicach-Opolu we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Opolu.

Październik

6 października – W Łambinowicach upamiętniono 66 rocznicę przybycia 

pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do 

Stalagu 344 Lamsdorf. Złożenie kwiatów przed Pomni-

kiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 
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Lamsdorf poprzedziły warsztaty historyczne pt. „Czym 
było Powstanie Warszawskie?”, podczas których ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walki z Fa-
szyzmem w Łambinowicach, pod opieką nauczycielki mgr 

Ilony Karpińskiej, przeprowadzili wywiady ze świadkami 

wydarzeń: Wandą Broszkowską-Piklikiewicz, Alicją Ty-

szyńską-Tuszyn, Henrykiem Łagodzkim oraz Romualdem 

Malinowskim – uczestnikami walk w stolicy i jeńcami 

wojennymi. Uroczystości zakończyło spotkanie z histo-

rykiem, Sekretarzem Generalnym Rady Ochrony Pamię-

ci Walk i Męczeństwa, dr. hab. Andrzejem Krzysztofem 

Kunertem, który wygłosił wykład pt. „Koniec i początek. 

Powstańcy warszawscy w drodze do niewoli”.

18 października – W łambinowickiej siedzibie muzeum odbyła się konferen-

cja naukowa pt. „Jeńcy wojenni w niemieckich obozach 

koncentracyjnych”, której organizatorem oprócz muzeum 

był Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych. Zasadniczym celem konferencji było spopularyzo-

wanie dotychczas mało znanych wyników polskich i za-

granicznych badań naukowych dotyczących losów jeńców 

wojennych w niemieckich obozach koncentracyjnych pod-

czas II wojny światowej (szczegółowe sprawozdanie na 

stronach 201–205).

Listopad

8 listopada – W Opolu gościła Anna Nowakowska-Wierzchoś, autorka 

książki pt. Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu. 
Zaprezentowana przez nią bohaterka była uczestniczką 

I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, współ-

twórczynią Organizacji Przysposobienia Wojskowego Ko-

biet i współpracownicą marszałka Józefa Piłsudskiego, 

a także żołnierzem II wojny światowej i jeńcem obozów 

Wehrmachtu, po wojnie zaś, emigrantką polityczną.

9 listopada – W Łambinowicach otwarto ekspozycję Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie 
pt. „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, przedsta-

wiającą największe akcje represyjne wymierzone prze-
ciwko polskiej inteligencji, które zostały przeprowadzone 
na ziemiach polskich pod niemiecką i radziecką okupacją 

w latach 1939–1941.
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22–26 listopada – W siedzibie muzeum w Łambinowicach po raz piąty zor-
ganizowano Dni Otwarte pod hasłem „Dotknij historii”. 
Uczniowie ze szkół województw opolskiego, śląskiego 
i dolnośląskiego mieli niepowtarzalną okazję uczestnicze-
nia w cyklu bezpłatnych prelekcji, lekcji muzealnych, wy-
kładów, projekcji filmów oraz warsztatów historycznych, 
prowadzonych przez pracowników muzeum. Tegoroczne 
dni zostały poświęcone żołnierzom z różnych stron świata, 
których wojenne drogi zaprowadziły do obozów jeniec-
kich. Atrakcją tradycyjnie były prezentacje zbiorów mu-
zealnych nie udostępnianych na co dzień oraz najnowsze 
pamiątki, podarowane muzeum w ostatnich miesiącach 
przez rodziny byłych jeńców z Polski i Wielkiej Brytanii.

30 listopada – Ukazała się publikacja Magdaleny Kruk-Kuchcińskiej, Vio-
letty Rezler-Wasielewskiej i Anny Wickiewicz pt. W krzy-

wym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu/

In the Distoring Mirror. The Prisoners-of-War In the Wehr-

macht-run camps.

Grudzień

13 grudnia – W Opolu zorganizowano spotkanie świąteczno-noworocz-
ne pracowników i emerytów muzeum.

31 grudnia – Opublikowana została publikacja Między Wehrmachtem 

a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentra-

cyjnych pod redakcją naukową Violetty Rezler-Wasielew-
skiej.

Od stycznia do grudnia 2010 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 Stala-
gu 318/VIII F (344) Lamsdorf”, „W niewoli niemieckiej” oraz cztery wystawy 
czasowe własne: „Dotknij historii”, „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni 
w obozach Wehrmachtu”, „Wystawa fotografii Sławoja Dubiela i Sławomira 
Mielnika ze spektaklu pt. «Żyć za wszelką cenę»” i „Portrety jeńców”. Jedna 
wystawa czasowa własna była eksponowana w Opolu: „W krzywym zwiercia-
dle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”. W Łambinowicach prezentowa-
no jedną wystawę czasową obcą: „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”.

Na terenie całego kraju w różnych ośrodkach i instytucjach prezentowano 
dziewięć wystaw czasowych: „«Bóg się rodzi, moc truchleje…» Święta Bożego 
Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”, 



„Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckiej 
niewoli w latach 1939–1945”, „Książka w obozach polskich jeńców wojennych 
na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”, „Łambinowice 
ołówkiem i pędzlem dzieci”, „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
w obiektywie”, „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, „Polski teatr 
w obozach jenieckich Wehrmachtu (1939–1945)”, „Portrety jeńców”, „Życie 
sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945”.

Iwona Biegun
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Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu

OFERUJE  
szerokiemu gronu Czytelników swoje publikacje:

Maciej Aleksandrowicz, Grzegorz Hebda, Violetta Rezler-Wasielewska: Miejsce 
Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, Opole 2006, 
32 s. + il.
Zwięzły przewodnik po Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Niezastąpiona pomoc 
w zwiedzaniu dydaktycznej ścieżki historyczno-przyrodniczej, która istnieje tam od 2005 r. 
Interesujące teksty zostały wzbogacone przez czytelne plany oraz cenne fotografie archiwalne 
i barwne zdjęcia współczesne.

Gerhard Bartodziej, Edmund Nowak: Ofiary upamiętnione na cmentarzu Obozu 
Pracy w Łambinowicach (1945–1946)/Die unvergessenen Opfer vom Friedhof des Ar-
beitslagers 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 upamięt-
niających.

Róża Bednorz: Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych w niewoli 
Wehrmachtu 1939–1945, Opole-Częstochowa 1989, 228 s. + il.
Autorka ukazała różne formy pomocy świadczone polskim jeńcom wojennym w latach II wojny 
światowej. Publikacja, mimo naukowego charakteru, jest łatwa w odbiorze ze względu na przy-
stępny i sugestywny język.

Tadeusz Dubicki: Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939 – VI 1944), 
Opole 1997, 128 s. + il.
Książka z serii wydawniczej „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty. Dokumenty. Sylwetki” pod red. 
Czesława Wawrzyniaka. Przedstawia wojenne losy płk. Józefa Becka, czołowego męża stanu 
i ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, internowanego w latach 1939–1944 na 
terenie Rumunii.

Dzieci-żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji naukowej, 
Opole, 11 grudnia 2007, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2008, 127 s. + il. 
Publikacja jest rodzajem apelu o przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w wojnach i kon-
fliktach zbrojnych i czynieniu z nich sprawców i ofiar. W kolejnych odsłonach poznajemy status 
dziecka w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, losy dzieci-żołnierzy w niektórych 
wojnach i konfliktach zbrojnych XX w. i początków XXI w., a także różnorakie skutki udziału 
dzieci w tych wydarzeniach.

Kira Gałczyńska: 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, ukazała 
w sposób bardzo przystępny, sugestywny i interesujący jenieckie losy K. I. Gałczyńskiego, który 
w latach ostatniej wojny przebywał w niewoli niemieckiej. Publikacja polecana szczególnie mło-
dzieży szkolnej.

Kira Gałczyńska: Zbierz w sercu całą moc… (Hanka Ordonówna w latach wojny), 
Opole 1996,91 s. + il.
Książka 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.
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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 Honka: Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej 
podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s. + il.
Autor podjął trudną, a zarazem niezwykle interesującą problematykę życia religijnego w nie-
mieckich i radzieckich obozach jenieckich w latach II wojny światowej. Jest to temat jak dotąd 
mało zbadany.

Małgorzata Klasicka: Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–
1945), Opole 2008, 216 s. + il.
Książka została poświęcona interesującemu i dotychczas mało znanemu tematowi, jakim są losy 
kobiet-żołnierzy, które po kapitulacji Powstania Warszawskiego trafiły do niewoli niemieckiej. 
Autorka przedstawia ich udział w Powstaniu Warszawskim, drogę do niewoli, życie codzienne 
w izolacji aż do momentu wyzwolenia obozów i zakończenia II wojny światowej.

Renata Kobylarz, Krzysztof Sznotala: Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–
1945, Opole 2010, 108 s.
Praca ukazuje w przystępny sposób organizację niemieckiego systemu jenieckiego. Jej właściwą 
część stanowi wykaz obozów Wehrmachtu oraz indeksy ułatwiające poszukiwanie konkretnego 
obozu.

Magdalena Kruk-Kuchcińska, Violetta Rezler-Wasielewska, Anna Wickie-
wicz: W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu / In the Di-
storting Mirror. The Prisoners-of-War in the Wehrmacht-run camps, Opole 2010, 
64 s. + il.
Publikacja towarzyszy wystawie i zajęciom edukacyjnym pod tym samym tytułem. Poprzez wza-
jemnie uzupełniające się archiwalne fotografie oraz satyryczne rysunki wykonane ręką jeńców 
wojennych, w interesujący sposób pokazana jest obozowa rzeczywistość. Każdy z rozdziałów 
dotyczących poszczególnych dziedzin życia jenieckiego opatrzono wstępem napisanym w przy-
stępny sposób.

Roman Kwaśniewski: Roman Horoszkiewicz – życie i dzieło, Opole 2003, 74 s. + il.
Książka jest kolejną pozycją z serii „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty. Dokumenty. Sylwetki” 
pod red. Czesława Wawrzyniaka. Stanowi biografię Romana Horoszkiewicza – jeńca obozów 
w Hadamar i Gross Born, historyka, publicysty, animatora życia kulturalnego na Śląsku Opol-
skim.

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).

Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych, 
pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2010, 160 s. + il.
Publikacja stanowi próbę podsumowania najnowszych ustaleń naukowych dotyczących jeńców 
wojennych różnych narodowości, którzy w latach II wojny światowej byli również przetrzymy-
wani w niemieckich obozach koncentracyjnych. Artykuły zamieszczone w książce prezentują 
aktualny stan badań i dotyczą m.in. jeńców radzieckich, brytyjskich, włoskich oraz polskich.

Malarstwo jeńców wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu), wstęp i opracowanie: Joanna Filipczyk, Beata Madej, Opole 
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 poprzedza zwięzły, ale wyczerpujący wstęp w ję-
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zykach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Zawiera on interesującą charakterystykę 
prac oraz wyjaśnia ich wyjątkowość.

Edmund Nowak: Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy w Łam-
binowicach 1945–1946, Opole 1991, 200 s. + il.
Autor ukazuje historię powojennego obozu w Łambinowicach, stanowiącego do końca lat osiem-
dziesiątych XX w. temat tabu w polskim piśmiennictwie naukowym i publicystycznym oraz 
jedną z „białych plam” w historiografii śląskiej.

Edmund Nowak: Lager im Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager in 
Polen (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 Nowak: Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce 
(1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002, 414 s. + il.
Tematem tej książki, wydanej wspólnie z Uniwersytetem Opolskim, jest historia obozów na 
Śląsku Opolskim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, ich rola i miejsce 
w systemie powojennych obozów w Polsce, a także różnorakie, współczesne, skutki istnienia 
tych obozów.

Edmund Nowak: 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.
Książka jest niemieckojęzycznym wydaniem publikacji Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji 
dziejów Obozu 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 obozów 
dla ludności cywilnej, jakie istniały w Lamsdorf/Łambinowicach od 1870 r. (pruski obóz dla żoł-
nierzy francuskich) po rok 1946 (polski obóz pracy dla ludności uznawanej za niemiecką). Dzieje 
obozów prezentowane są w układzie chronologicznym w oddzielnych szkicach, napisanych na 
podstawie najnowszych ustaleń przez kilku autorów. Poprzedza je zarys historii wsi oraz poligo-
nu, na którym tworzono obozy.

Wojciech Półchłopek: Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach je-
nieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.
Praca ukazuje działalność sportową jeńców polskich w obozach niemieckich i radzieckich w la-
tach II wojny światowej jako sposób na przetrwanie niewoli.

Przeciwko przemocy. Wybór wierszy, w opracowaniu Harry’ego Dudy, Opole 2001, 
167 s.
Książka jest wyborem wierszy poetów tworzących współcześnie i piszących po polsku. Teksty 
poetyckie odnoszą się do różnych form przemocy, jakie odcisnęły się na historii XX w. Publikacja 
szczególnie polecana nauczycielom i uczniom.

Violetta Rezler-Wasielewska: Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców 
wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 
2001, 264 s. + il.
Publikacja dotyczy rozległej i ważnej sfery aktywności intelektualnej polskich jeńców wojennych 
w niemieckich i radzieckich obozach w latach II wojny światowej. Pracę cechują przystępny język 
i duże walory poznawcze.

Violetta Rezler-Wasielewska: 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 in-
formacji o tragicznej historii tego miejsca jest szczególna forma upamiętnienia – pomniki, które 
znajdują się na cmentarzach wojennych i terenach poobozowych. Tekst równoległy w trzech 
językach: polskim, angielskim i niemieckim.
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Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod 
red. Edmunda Nowaka, Opole 2007, z. 3, 131 s. + il. i Opole 2010, z. 4, 143 s. + il.
Publikacja stanowi kontynuację serii wydawniczej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu, na którą składają się różnorodne materiały dotyczące historii wszyst-
kich obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, tj. od wojny prusko-francuskiej (1870–1871) po dzieje 
obozu pracy (1945–1946).

Ponadto w sprzedaży znajdują się:

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” (ukazuje się od 1974 r., wydano 32 tomy).

Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf, autorstwa Edmun-
da Nowaka i Violetty Rezler-Wasielewskiej, w wersjach językowych: polsko-angielskiej 
i polsko-niemieckiej.

Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Iwony Biegun, Ryszardy Mrzygłockiej, Krzysztofa Szno-
tali.

Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Beaty Madej.

Informatory, widokówki.

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA

w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

(także za pobraniem pocztowym i w sklepie internetowym muzeum) 
45–017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16

e-mail: cmjw@cmjw.pl
48–316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, tel./fax 77 434 34 75 

e-mail: lambinowice@cmjw.pl
w księgarniach
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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 oświa-
towych,
udział w konferencjach, sesjach i seminariach naukowych,
usługi przewodnickie,
pokoje gościnne w Łambinowicach (35 miejsc),

sale seminaryjne w Łambinowicach (50 miejsc) i Opolu (35 i 50 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 ścieżki edukacyjne w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach,

warsztaty historyczne i artystyczne w muzeum i miejscu pamięci,

wypożyczanie wystaw czasowych.

Wystawy są czynne:

 w Łambinowicach w Opolu

od 1 maja do 30 września przez cały rok
wtorek–piątek 9.00–18.00 poniedziałek–piątek 8.00–15.00
soboty, niedziele i święta 10.00–18.00

od 1 października do 30 kwietnia
wtorek–piątek 9.00–16.00
soboty, niedziele i święta 10.00–17.00

Wstęp do muzeum jest bezpłatny  
Zapraszamy
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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 

wojennych, które znajdują się na trasie 

ścieżki historyczno-przyrodniczej.

* * *

Muzeum jest czynne:

od 1 maja do 30 września 
wtorek–piątek 9.00–18.00
soboty, niedziele i święta 10.00–18.00

od 1 października do 30 kwietnia
wtorek–piątek 9.00–16.00

soboty, niedziele i święta 10.00–17.00

* * *
Dla zwiedzających wygłaszane są prelekcje 

i wyświetlane filmy o tematyce jenieckiej, 

a także organizowane warsztaty historyczne 

i artystyczne oraz spotkania z byłymi jeńca-

mi, ludźmi kultury i nauki. Istnieje możli-

wość zakupu wydawnictw muzeum, wynaj-

mu samochodu lub rowerów w celu zwiedza-

nia ścieżki historyczno-przyrodniczej.

Zgłaszanie wycieczek

Dział Oświatowo-Wystawienniczy

48–316 Łambinowice

ul. Muzealna 4

tel./fax 77 434 34 75

e-mail: lambinowice@cmjw.pl
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Dojazd

Łambinowice leżą przy linii kolejowej

Opole-Nysa. Odległość od stacji PKP do 

muzeum wynosi l,5 km.

Dojazd także autobusem PKS z Opola,

Niemodlina, Nysy i Korfantowa.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu

Wstęp do muzeum jest bezpłatny
Zapraszamy



Lekcje i prelekcje muzealne  

Rok szkolny 2010/2011

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu informuje, że istnieje możli-
wość nieodpłatnego korzystania z lekcji i prelekcji muzealnych w roku szkolnym 2010/2011, 
które prowadzone są przez pracowników muzeum i osoby współpracujące z naszą placówką. 
Lekcje mogą odbywać się w siedzibach muzeum w Opolu i Łambinowicach, a także w szkołach 
bądź w innych placówkach oświatowych i kulturalnych województwa opolskiego. Niektóre 
lekcje i prelekcje połączone są z prezentacją multimedialną, wystawą albo filmem. Oferta obej-
muje następujące zagadnienia:

Z muzealnego archiwum. Zbiory 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 „matecz-
ki wojennej”)
dr Renata Kobylarz (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Wielkanoc i Boże Narodzenie w obozach polskich jeńców wojennych (1939–1945)
dr Renata Kobylarz (CMJW w Łambinowicach-Opolu) 
mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Historia kawałka materiału
mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Na wesoło i na smutno. Rola humoru w jenieckiej rzeczywistości
mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska (CMJW w Łambinowicach-Opolu)  
dr Anna Wickiewicz (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Niezwykły świat eksponatów. Zbiory muzealne Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu
mgr Elżbieta Góra (CMJW 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)

Obóz Pracy w Łambinowicach 1945–1946. Historia i miejsce w relacjach polsko-
niemieckich

mgr Elżbieta Góra (CMJW w Łambinowicach-Opolu)  
mgr Piotr Stanek (CMJW w Łambinowicach-Opolu)
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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)

Książka 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 i pomoc polskim jeńcom podczas II wojny światowej
mgr Joanna Ojdana (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Niezwykłe losy zwykłych ludzi – jeńcy brytyjscy w niewoli niemieckiej (1940–
1945)
Praca przymusowa jeńców wojennych w III Rzeszy i na terenach okupowa-
nych

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 żołnierzy w latach II wojny światowej
Niemiecki i radziecki system jeniecki. Podobieństwa i różnice
Wszystkie wymienione wyżej osoby

LEKCJE I PRELEKCJE NA WYSTAWACH STAŁYCH W MUZEUM W LAMBINOWICACH

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 Bożego Narodzenia w niewoli niemiec-
kiej i radzieckiej podczas II wojny światowej
Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów 
okupowanych (1939–1945)
Portrety polskich jeńców wojennych
mgr Dorota Musiał, mgr Andrzej Prajel, dr Anna Wickiewicz, mgr Renata Wilkoszewska-Krakowska 
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)

Ponadto w Opolu prowadzone są prelekcje na wystawach czasowych. Więcej in-
formacji na www.cmjw.pl

Osoba odpowiedzialna za koordynację współpracy w zakresie organizowania lekcji i prelekcji: 

mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska, tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16; e-mail: m.kruk@cmjw.pl.
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VI EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ 
Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność  

(dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych)

REGULAMIN

 I. Cel: 

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania historią Śląska Opolskiego w XIX i XX w. 
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej i dziejów obozów w Lams-
dorf/Łambinowicach oraz rozumienie ich różnorakich współczesnych implikacji.

2. Inspirowanie do aktywności wobec otaczającej rzeczywistości i kształtowania przy-
szłości z uwzględnieniem bolesnych doświadczeń przeszłości.

3. Rozwijanie wrażliwości, szacunku, tolerancji i umiejętności prowadzenia dialogu 
oraz radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami. 

 II. Organizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu.

 III. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

 IV. Zakres chronologiczny: II połowa XIX w., XX w. i XXI w.

 V. Zakres tematyczny: historia obozów jenieckich w latach 1870–1945 w Lamsdorf 
i Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach.

 VI. Zakres geograficzny: Śląsk Opolski.

 VII. Założenia organizacyjne ogólne

1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy 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 18 marca 2011 r.

b) finał wojewódzki odbędzie się 31 marca 2011 r. 

4. Etap szkolny organizowany jest przez szkołę, etap wojewódzki – przez Główną Ko-
misję Konkursową.

 VIII. Założenia organizacyjne szczegółowe

1. W obydwu etapach od uczestników wymagana jest znajomość historii I i II wojny 
światowej wg programu nauczania (podręczniki) oraz dziejów obozów jenieckich 
Lamsdorf (1870–1945), Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) i Miejsca Pa-
mięci Narodowej w Łambinowicach na podstawie dostępnej literatury przedmiotu 
(wykaz na końcu).

2. Do finału wojewódzkiego kwalifikuje się do 2 uczniów z każdej szkoły, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. W przypadku zespołu szkół, 
do finału kwalifikuje się do 2 uczniów z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu.



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 – każdy uczestnik). Do części ustnej konkursu 

zakwalifikowani zostaną zdobywcy największej liczby punktów w czę-

ści pisemnej.

5. Suma uzyskanych punktów decyduje o zajętym miejscu. W sytuacji remisowej ko-
misja może zadać kolejne pytania w ramach dogrywki.

6. Przewiduje się trzy nagrody dla laureatów (I, II i III stopnia) i jedno wyróżnienie. 
Uhonorowani zostaną także opiekunowie laureatów. 

7. Po konkursie wypełnione testy (i/lub klucz odpowiedzi) udostępniane są do wglądu 
tylko na terenie muzeum, wyłącznie autorowi pracy i jego opiekunowi.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu, na 
stronie internetowej muzeum oraz na łamach „Łambinowickiego Rocznika Muzeal-
nego”.

Literatura podstawowa

Nowak Edmund, Rezler-Wasielewska Violetta, Przewodnik po terenach poobozowych 
w Łambinowicach/Lamsdorf / Guide to the Site of the Former Prison Camps at Łambinowi-
ce/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2005;
Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2006;
Rezler-Wasielewska 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 

Aleksandrowicz Maciej, Hebda Grzegorz, Rezler-Wasielewska Violetta, Miejsce Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, Opole 2006;
Banik Joanna, Ciasnocha Roman, Jeńcy wojenni różnych narodowości w obozach jenieckich 
Lamsdorf w latach II wojny światowej. Przyczynek, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2005, 
t. 28, s. 71–87;
Ciasnocha Roman, Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf w świetle najnowszych 
badań, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2004, t. 27, s. 49–69;
Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu), seria: „Katalog zbiorów” pod red. Czesława Wawrzyniaka, 
Opole 1999;
Klasicka Małgorzata, Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945), 
Opole 2008;
Malarstwo jeńców wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu), seria: „Katalog zbiorów”, wstęp i opracowanie: Joanna Filipczyk i Beata Madej, 
Opole 2007;
Nowak Edmund, Łambinowice – miejsce pamięci ze szczególnym historycznym rodowodem, 
„Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1997, t. 20, s. 13–32;
Nowak Edmund, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945–
1950). Historia i implikacje, Opole 2002;
Sawczuk Janusz, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939–1945, Opole 
1974;
Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Ed-
munda Nowaka, z. 1, Opole 1998; z. 2, Opole 2000; z. 3, Opole 2007 i z. 4, Opole 2010;
Tomczyk Damian, Nieletni żołnierze powstania warszawskiego w hitlerowskim obozie jeniec-
kim w Łambinowicach, Opole 1985.
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III EDYCJA KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY  
pt. „Póki nie jest za późno”

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

ADRESACI
Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych w Polsce. 

CELE KONKURSU
– rozbudzanie zainteresowania wśród nauczycieli i uczniów historią i współczesnym stanem 

miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami świadków historii zwią-
zanymi z tymi miejscami. Miejsca te, znaki i obiekty pamięci muszą być związane z wojnami 
i konfliktami zbrojnymi w XX w.,

– inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych 
dotyczących edukacji historycznej, regionalnej i społecznej,

– mobilizowanie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł histo-
rycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,

– budzenie wrażliwości, empatii i szacunku dla ofiar systemów totalitarnych i wojen,
– rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i radzenia sobie z uprzedzeniami i stereoty-

pami,
– inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i czynnej postawy wobec otaczającej rze-

czywistości – kształtowanie postaw obywatelskich.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY
Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź 
z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Projekt może być także wykonany przez nauczycieli przy 
pomocy uczniów. Musi 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,
– dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci*. Może 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 10–40 tys. znaków),
– prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków), 
– praca łącząca kilka z ww. form. 

– prace mogą być wykonane manualnie lub w wersji elektronicznej (na nośnikach: płyta CD 
lub DVD), zapisanej w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Windows Me-
dia Player),

* 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 pol-

skiego,
– cmentarze i groby wojenne ofiar wojen i systemów totalitarnych, także groby wybitnych Polaków.

ZNAK PAMIĘCI NARODOWEJ to:
– pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upamiętnie-

nia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego (ustawione w miejscach i na 
obiektach pamięci narodowej).



– konieczne jest podanie źródeł, z których korzystał autor projektu (bibliografia),
– wymagane jest załączenie do pracy zwięzłej charakterystyki projektu (1 strona – do 1800 

znaków ze spacjami),
– do pracy musi być dołączony wypełniony przez autora formularz zgłoszenia (www.cmjw. pl), 
– zespół autorski może liczyć dowolną liczbę osób.

Uwaga! 
− Projekt przygotowany w formie czysto plastycznej lub literackiej nie będzie dopuszczony do 

udziału w konkursie,
− praca nie może powtarzać w całości istniejących opracowań (również tych opublikowanych 

w Internecie) oraz innych projektów,
− praca zgłoszona do konkursu nie może być nagrodzona w innym konkursie.

TERMINARZ KONKURSU
Do 21 września 2010 r. – ogłoszenie konkursu w mediach, na stronie internetowej muzeum 

i poprzez informacje wysłane do szkół. 
Do 18 marca 2011 r. – przyjmowanie prac nadesłanych na adres Centralnego Muzeum Jeń-

ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 
Łambinowice, z dopiskiem: „Konkurs na projekt edukacyjny”.

26 maja 2011 r. – publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród podczas 
sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach 
pamięci narodowej”.

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 regio-

nu 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 opinii, 

poszukiwanie i analizowanie materiałów uzyskanych z różnych źródeł.
Decyzja Komisji Konkursowej będzie nieodwołalna, tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 

NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia pieniężne, rzeczowe oraz ho-
norowe (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 Łambinowicach-Opolu.
Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzi-
nach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.
Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona 
przygotowana na konkurs.

Prace należy składać w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowo-Wystawienni-
czy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzeal-
na 4, 48–316 Łambinowice, tel. 77 434 34 75, email: d.musial@cmjw.pl. Informacje do-
tyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej muzeum: www.cmjw.pl



XIX 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 tematyki jenieckiej.
2. Kultywowanie sztuki żywego słowa poprzez rozwijanie zainteresowań, wrażliwości este-

tycznej oraz indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.
3. Kształtowanie wrażliwości 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 młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych województwa opolskiego. Każda szkoła w drodze eliminacji powinna wytypo-
wać wyłącznie jednego recytatora, z wyjątkiem zespołów szkół, z których dyrekcja może 
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 
oraz pełne teksty utworów poetyckich (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem).

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Ostateczny termin zgłaszania udziału upływa 25 marca 2011 r.
2. Konkurs odbędzie się w siedzibie muzeum w Łambinowicach 8 kwietnia 2011 r. (piątek).
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu o godzinie 13.00. 
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 każdej grupie wiekowej wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.
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 odpo-
wiedzialna 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, a uczniom – dyplomy za udział w konkursie.

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Proponowana literatura:

– Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945. Wybór, opracowanie 
i wstęp Róża Bednorz, Opole-Częstochowa 1984.

– Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harry’ego Dudy, Opole 2001.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!



• Jeśli nie jest Ci obojętna historia i kultura • chciałbyś mieć udział w zachowaniu 

pamięci o wydarzeniach ważnych i brzemiennych w skutkach • interesujesz się 

historią • wierzysz, że wiedza i pamięć mają pozytywny wpływ na nasze życie • 

nie jesteś obojętny wobec problemów współczesności

możesz mieć swój udział w zachowaniu  

i promowaniu historii!!!

należnego 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% należnego podatku dochodowego nie 

zwiększasz swoich wydatków, a jedynie zmniejszasz podatek należny Urzędowi 

Skarbowemu.

Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37).

2. Oblicz, ile wynosi należny podatek.

3. Wyliczoną kwotę – 1% podatku – wpisz we właściwym miejscu formularza i wskaż 

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu wraz z numerem KRS: 0000224452.

4. Aby móc odliczyć darowiznę za 2010 r. należy to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia 

2011 r.

Adres kontaktowy naszego stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach-Opolu 

ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, tel./fax: 77 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach-Opolu



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku 2010 
wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Sejmik Województwa Opolskiego

Organizacja Turystyczna „Camino” z Wielkiej Brytanii

Kuratorium Oświaty w Opolu

Urząd Gminy Łambinowice
Rada Miasta Opola
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
Starostwo Powiatowe w Nysie
Urząd Miasta i Gminy w Korfantowie
Energopol Trade Sp. z o.o. Opole
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o.

Pro-Media Sp. z o.o.

Zakłady Mleczarskie ZOTT w Opolu
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu
Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. w Brzegu
Zakład Elektryczny Elektroinstalatorstwo Artur Szymasek 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SEMI” z Łambinowic
Oficyna Piastowska
ATOMSYSTEM S.C.
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