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Od Redakcji 
 

36 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” zdecydowaliśmy się uczy-
nić wydaniem specjalnym. Skłoniła nas do tego 100 rocznica wybuchu I wojny  
światowej, mijająca w roku 2014, w którym periodyk ukazuje się drukiem,  
i chęć przypomnienia losów jeńców w czasie pierwszego światowego konfliktu 
zbrojnego, poprzedzającego ten, jakiemu rocznik programowo jest poświęcony, 
czyli II wojnie światowej. Tom otwierają rozwaŜania prof. Marcina Kuli nad 
istotą obchodów rocznic historycznych. Następnie dwie austriackie badaczki 
dr Verena Moritz i dr Julia Walleczek-Fritz przedstawiają swoje pierwsze 
ustalenia, dokonane w ramach zakrojonego na duŜą skalę nowatorskiego pro-
jektu naukowego, dotyczącego traktowania Ŝołnierzy państw ententy, prze-
trzymywanych w niewoli na terenie Austro-Węgier. Dalej, profesor Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Maciej Krotofil, analizuje problem 
tworzenia oddziałów wojskowych z ukraińskich jeńców na terytorium państw 
centralnych w 1914 r. oraz dawnej Rosji pod koniec Wielkiej Wojny. Jego 
uczelniany kolega, prof. Aleksander Smoliński w kolejnym artykule, przyglą-
dając się bardzo uwaŜnie stratom armii rosyjskiej, poniesionym do 1917 r., 
omawia bardzo istotny dla niej problem dezercji, takŜe jako powodu duŜej 
liczby jeńców z rosyjskich oddziałów w niewoli państw centralnych. Lokalnym 
akcentem jenieckiej problematyki w 36 tomie „Łambinowickiego Rocznika 
Muzealnego” jest tekst dr. Piotra Stanka na temat niemieckiego, oficerskiego 
obozu Neisse na Śląsku Opolskim, w którym był przetrzymywany m.in. póź-
niejszy prezydent Francji, Charles de Gaulle. Dział „Artykuły i Materiały” za-
myka tekst dr Joanny Lusek o wojnie i jeniectwie z perspektywy jednostki – 
malarza Ludwiga Meidnera, powołanego w 1916 r. do niemieckiego wojska. 
Natomiast w części rocznika, poświęconej prezentacji źródeł, dr Violetta Rez-
ler-Wasielewska przybliŜa zawartość czasopisma „Jeniec Polak”, wydawanego 
w latach 1917–1919 w obozie dla Polaków z niemieckiej i austro-węgierskiej 
armii w Le Puy we Francji, które znajduje się w zbiorach Centralnego Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Zachęcamy do lektury.  
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FROM THE EDITORS 
 
We have decided to make the 36th volume of “Łambinowicki Rocznik Muzealny”  

(“Łambinowice Museum Yearbook”) a special edition: the hundredth anniversary of 
the outbreak of the First World War, which falls on the year 2014, has inspired us 
to do so, the present yearbook being published in the same year. Another incentive 
was our wish to recall the fate of Prisoners-of-War during the first global armed 
conflict, as preceding that which the periodical is devoted to by its programme, that 
is the Second World War. Thus, the volume opens with considerations by Professor 
Marcin Kula on the essence of celebrating anniversaries, in particular – historical 
ones. Then, two Austrian research workers, Dr Verena Moritz and Dr Julia Walle-
czek-Fritz, present their first establishments made within a widespread innovatory 
scientific project dealing with treatment of soldiers of the Entente who remained in 
captivity on the territory of Austria-Hungary. Next, Maciej Krotofil, a professor of 
Mikołaj Kopernik University in Toruń, analyzes the problem of forming military 
detachments from Ukrainian POWs on the territory of the Central States in 1914, 
as well as in the former Russia, towards the end of the Great War. His colleague of 
the same University, Professor Aleksander Smoliński, in another article, takes a very 
close look at the losses the Russian Army suffered until 1917 and discusses the 
problem of desertion, also as a significant cause behind a large number of POWs 
from the Russian detachments staying in the captivity of the Central States.  
A local accent of the problem area relating to POWs in the 36th volume is offered in 
the article by Piotr Stanek concerning the German-run camps designed for officers 
and based in Neisse in Opole Silesia. It is in this camp where the future President 
of France, Charles de Gaulle, among others, was interned. The section “Articles and 
materials” is closed with the paper by Joanna Lusek dealing with the War and the 
Prisoner’s-of-War condition seen from the perspective of an individual – a painter, 
Ludwig Meidner, who was enlisted into the German Army in 1916. In the part of 
the Yearbook devoted to presentation of sources, Dr Violetta Rezler-Wasielewska 
brings closer the content of the magazine “Jeniec Polak” (“The Prisoner-of-War,  
a Pole”) edited in the years 1917-1919 in the camp designed for the Polish from the 
German and Austria-Hungarian Armies, which was located in Le Puy, France. The 
presentation has been based on the issues of the magazine remaining in the 
collection of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole. We 
would like to kindly invite everybody interested to read the material contained in 
the present volume. 

 
 

VON DER REDAKTION  
 
Bei diesem 36. Jahrbuch „Łambinowicki Rocznik Muzealny“ („Das Łambinowicer  

Museums-Jahrbuch“) haben wir uns für eine Sonderausgabe entschieden. Veranlasst 
hat uns dazu der aktuelle 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Unser 
Wunsch war es, im Erscheinungsjahr 2014 des Periodikums an Kriegsgefangenen-

OD REDAKCJI 
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schicksale während des ersten weltweiten Waffenkonflikts zu erinnern, der demjenigen 
vorausging, dem das Jahrbuch programmatisch gewidmet ist – dem Zweiten Weltkrieg. 
Den Band eröffnen Überlegungen von Prof. Marcin Kula zum Wesenskern des Geden-
kens an – insbesondere historische – Jahrestage. Anschließend legen die beiden öster-
reichischen Forscherinnen Dr. Verena Moritz und Dr. Julia Walleczek-Fritz ihre ersten 
Feststellungen im Rahmen eines groß angelegten innovativen Forschungsprojekts zur 
Behandlung von Entente-Soldaten in deren Kriegsgefangenschaft in Österreich-Ungarn 
dar. Weiter untersucht Maciej Krotofil, Professor an der Nikolaus-Kopernikus-Universi-
tät Toruń, das Thema Truppenbildung aus ukrainischen Kriegsgefangenen im Gebiet 
der Zentralstaaten im Jahr 1914 und im einstigen Russland gegen Ende des Großen 
Krieges. Sein Universitätskollege Prof. Aleksander Smoliński erörtert in einem nachfol-
genden Beitrag unter sehr aufmerksamer Betrachtung der Verluste der russischen Ar-
mee bis 1917 das für diese einschneidende Problem der Fahnenflucht, dies auch wegen 
der vielen russischen Truppenangehörigen in Kriegsgefangenschaft der Zentralstaaten. 
Ein lokaler Akzent der Kriegsgefangenenproblematik im 36. Band des „Łambinowicki 
Rocznik Muzealny“ ist der Text von Dr. Piotr Stanek über das deutsche Offizierslager 
Neiße in Ostoberschlesien, wo u.a. der spätere französische Staatspräsident Charles de 
Gaulle gefangen gehalten wurde. Den Teil „Aufsätze und Materialien” schließt der Bei-
trag von Dr. Joanna Lusek über Krieg und Kriegsgefangenschaft aus der Perspektive 
eines Einzelnen – des Malers Ludwig Meidner, der 1916 ins deutsche Heer berufen 
wurde. Und im Jahrbuchteil mit der Quellendarstellung bringt Dr. Violetta Rezler- 
-Wasielewska die Zeitschrift „Jeniec Polak“ nahe, die von 1917 bis 1919 in Frankreich 
für polnische Angehörige der deutschen und österreichisch-ungarischen Armee heraus-
gegeben wurde. Die Zeitschrift findet sich in den Sammlungen des Zentralen Kriegsge-
fangenenmuseums Łambinowice-Opole. Wir laden Sie herzlich zur Lektüre ein.  

OD REDAKCJI 
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Dlaczego obchodzimy rocznice? 
 
 

Nie kaŜde społeczeństwo, jakie istniało w dziejach, obchodziło rocznice. 
Warunkami wstępnymi zaistnienia tego zjawiska było pojawienie się katego-
rii czasu liniowego, liczenie lat oraz liczenie ich od powszechnie przyjętego 
momentu. Następnie społeczeństwo musiało uznać za wyjątkowe lata, któ-
rych numer kończył się na 5, lub, lepiej, na zero – czy teŜ, jeszcze lepiej, na 
dwa zera. Nie wiem od kiedy pojawiło się takie zjawisko, ani dlaczego te wła-
śnie cyfry nabrały szczególnej wagi. Kierując się racjami zdroworozsądkowy-
mi nie ma przeszkód, by obchodzić rocznice w latach kończących się, dajmy 
na to, cyfrą trzy – ale tak się nie stało.  

Dla obchodzenia rocznic musiało się teŜ pojawić społeczeństwo, które 
przywiązuje wagę do dawności i wydarzeń zaszłych dawniej. Musiało ono 
takŜe róŜnicować przeszłość chronologicznie – nie zaś traktować wszystko co 
dawniejsze jako jednolicie dawne, bez pamięci o chronologii. Nasze społe-
czeństwo spełnia wszystkie te warunki, ale prześledzenie drogi, jaką do tego 
doszło, musiałoby stanowić przedmiot odrębnej refleksji. 

Nie zawsze jest oczywiste znaczenie powiedzenia „obchodzimy rocznice”. 
Nieraz faktycznie czynimy to, ale nie myślimy o obchodach w kategoriach 
rocznic. Dobiegnięcie kresu kaŜdego wieku lub tysiąclecia jest rocznicą, ale na 
ogół nie robimy z obchodów końca/początku wieku obchodów rocznicy. Uro-
dziny kaŜdego z nas, zwłaszcza „okrągłe”, są rocznicami naszego lub czyjego-
kolwiek przyjścia na świat – ale celebracji urodzin nie organizujemy w kon-
wencji obchodów rocznicowych. Rocznice ślubu, zwłaszcza zwane „srebrny-
mi”, „złotymi”, „diamentowymi” (dalsze rzadko się zdarzają!), są oczywiście 
rocznicami, ale traktuje się je w kategoriach święta zainteresowanej pary 
oraz jej rodziny. Takich osobistych rocznic jest więcej (rocznica matury, uzy-
skania dyplomu, podjęcia pracy w danym zawodzie lub instytucji, święceń 
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kapłańskich i biskupich, jubileusz zasiadania na tronie, rocznica objęcia waŜ-
nych funkcji państwowych...). RównieŜ w ich wypadku konwencja obchodów 
jest jednak inna niŜ obchodów rocznic waŜnych wydarzeń. To samo moŜna 
powiedzieć o swego rodzaju rocznicach – takich jak lata jubileuszowe w Ko-
ściele katolickim. 

BoŜe Narodzenie lub – z innego zakresu spraw – święto 1 Maja są rocz- 
nicami. Obchodzimy je jednak raczej jako święta, nie zaś specyficznie jako 
rocznice. Święta narodowe często są ustanawiane w rocznice wydarzeń histo-
rycznych istotnych dla danego narodu, ale na ogół inne aspekty dominują  
w ich przebiegu. Nieraz nawet przestajemy pamiętać czego rocznicą jest dane  
święto.  

RóŜne grupy nawet rocznice tych samych wydarzeń obchodzą w róŜnych 
datach, gdyŜ przyjmują odmienną konstrukcję danego epizodu historycznego. 
My mówimy, Ŝe II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. – ale 
przecieŜ wojna w Azji trwała juŜ wtedy „w najlepsze”. Zachód przyjmował, Ŝe 
owa wojna skończyła się 8 maja 1945 r., ZSRR zaś (a za nim m.in. PRL) 
święcił datę 9 maja. Niektóre rocznice są obchodzone w dacie raczej przypad-
kowej – dla braku daty wyraźniejszej i dla pewnych zaszłości (święto narodo-
we 11 Listopada w Polsce).  

Nieraz obchody rocznic nie mają wymowy adekwatnej do honorowanego 
wydarzenia. Powstanie Warszawskie poniosło klęskę. Była to jedna z więk-
szych klęsk narodowych. Nie celebruje się jej jednak teraz jako klęski. Przy 
zróŜnicowanych wątkach obchodów, o których będzie jeszcze mowa, święto-
wanie ma raczej wyrazić uznanie dla celów Powstania i powstańców oraz 
upamiętnić ich bohaterstwo. Czasem trudno jest uzyskać jasną wymowę 
rocznicy, gdyŜ natura wydarzenia była wieloraka. Koniec II wojny światowej 
to przecieŜ zarazem – z punktu widzenia Niemiec – największa ich klęska, 
wyzwolenie tego kraju od szaleńca i szaleństwa, początek nowych Niemiec, 
ich podział na strefy okupacyjne z późniejszymi konsekwencjami... Dla nie-
których ustalenie wykładni tego święta było proste. W NRD zwycięzcy usta-
nowili święto narodowe na tę właśnie datę – traktowaną jako szczęśliwe wy-
darzenie. Zimno patrząc na sprawę, nie da się jednak zanegować, Ŝe była to 
data największej klęski kraju w dziejach.  

Czasem moŜna zapytać, którą rocznicę właściwie świętujemy. Wbrew po-
zorom nie jest to tylko sprawa rachunkowa, ale kwestia wyboru. Powstaje 
czasem pytanie, jakie okresy historyczne zaliczamy do lat, które upłynęły od 
wydarzenia do świętowanej rocznicy. Na ogół wliczamy nawet te, które nie 
mieszczą się w idei obchodów. Gdy mówiliśmy o tysiącu lat istnienia państwa 
polskiego, nie odejmowaliśmy lat, kiedy państwo nie istniało. Podobnie dzieje 
się z jubileuszami instytucji. Jubileusze Uniwersytetu Warszawskiego obcho-
dzimy nie odliczając lat, kiedy uczelnia działała jako szkoła rosyjska, do któ-
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rej to tradycji nie poczuwamy się. Ta sprawa przedstawia się jeszcze trudniej 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas niedawnych obchodów jubileuszo-
wych zdecydowano się zaliczyć okres niemiecki do tradycji Uniwersytetu. 
Dziś, na oficjalnej stronie uczelni podana jest nazwa, jaką posługiwała się do 
1945 r., oraz laureaci Nagrody Nobla związani z uczelnią (wszyscy przed 
1945 r.!). Ich nazwiska wypisano teŜ na tablicy umieszczonej w głównym 
gmachu Uniwersytetu. 

Nawet ludzie bardzo krytyczni wobec PRL na ogół wliczają lata pracy wła-
snych instytucji w okresie komunizmu do ich historii, gdy świętują ich jubile-
usze. Z kolei np. część opinii przesuwa granicę odniesienia obchodów kolej-
nych rocznic katastrofy smoleńskiej do momentu zbrodni katyńskiej, łącząc 
jedno i drugie wydarzenie. Wbrew róŜnym argumentom ta część uparcie two-
rzy tu iunctim. Czasem wskazanie okresu zaliczanego do jubileuszowej rocz-
nicy moŜe jednak nie być jednoznaczne. PRL nie negowała odrodzenia Polski 
w 1918 r., w swoim późniejszym okresie nawet organizowała obchody rocznic 
tego wydarzenia. Jednocześnie na rewersie utrzymanego z czasów przed- 
wojennych Orderu Odrodzenia Polski zamiast daty 1918 wpisano wtedy  
rok 1945. Lata pracy w PRL zaliczały się korzystniej do wysługi lat niŜ lata 
międzywojenne.  

Tradycja moŜe być w końcu dorobiona. Wręcz data, od której liczymy rocz-
nice, bywa czasem umowna lub fikcyjna (jak np. w wypadku obchodów rocz-
nicy stołeczności Warszawy). Przyjmowana wykładnia niektórych rocznic 
moŜe być dyskusyjna – jak np. obchodzenie rocznic „wyzwolenia” róŜnych 
miast na Ziemiach Zachodnich w 1945 r. 

Upływ czasu jest zróŜnicowany z punktu widzenia oddalenia obchodów 
rocznicowych od wydarzenia. Gdy wydarzenie jest jeszcze bliskie nam, cele-
brujemy daty roczne, pięcioletnie, dziesięcioletnie. W stosunku do wydarzeń 
odległych robią na nas wraŜenie raczej rocznice wyraŜone w pięćdziesięciu 
lub/i stu latach, jeszcze odleglejszych w 500 latach, czasem w tysiącu lat. Nie 
zmienia to faktu, Ŝe „okrągłe” rocznice zawsze zdają się nam waŜniejsze, na-
wet jeśli urządzamy (jeśli jeszcze urządzamy!) obchody dorocznie.  

Zdecydowanie nie wszystkie rocznice zauwaŜamy. Tak jak dokonujemy 
wyboru wydarzeń, które pamiętamy, tak obchody rocznic są efektem naszego 
wyboru. Trudno sobie wyobrazić, by było inaczej. W przeciwnym wypadku mu-
sielibyśmy po prostu stale świętować – co jest w oczywisty sposób niemoŜliwe 
nawet w społeczeństwach, które przywiązują wagę do historii i cenią celebra-
cje. Nie ma teŜ pełnego związku pomiędzy znaczeniem wydarzenia w historii, 
a podjęciem i wagą obchodów. Studium tego, jakie rocznice obchodzimy i jaka 
była geneza naszego działania, oraz – co teŜ waŜne – jakie rocznice pomija-
my, bywa bardzo ciekawe.  
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MoŜna wskazać rocznice obchodzone w długim okresie i niezaleŜnie od 
ustroju. Bywają rocznice zapominane po jakimś okresie, bywają przypomina-
ne po pewnym czasie zapomnienia... Wszystko to moŜe następować sponta-
nicznie bądź na skutek działań celowych (róŜnica pomiędzy jednymi i drugi-
mi nie jest ostra!). MoŜna się zastanawiać, jak szeroko obchodzone są kon-
kretne rocznice – czy tylko przez wąskie grono, czy przez szerszą społeczność, 
czy przez wiele społeczności, czy nawet przez praktycznie cały świat. MoŜna 
się zastanawiać, czy chęć świętowania przenika w danych społecznościach je-
dynie środowiska decydujące o wywieszeniu flag, czy jest głębsza. 

Obchody rocznic mogą mieć charakter upamiętniania wydarzeń ocenia-
nych pozytywnie lub negatywnie. W wypadku dowolnego konfliktu politycz-
nego lub/i militarnego, związane z nim rocznice dla jednych są pozytywne,  
a dla przeciwników (oby juŜ tylko byłych, a cóŜ dopiero aktualnych!) nega-
tywne. Warto teŜ pamiętać, Ŝe temu samemu wydarzeniu moŜe być nadawa-
ne róŜne znaczenie w kolejnych okresach obchodów. TakŜe róŜne znaczenia 
mogą być nadawane obchodom rocznicy tego samego wydarzenia przez róŜne 
społeczeństwa (dla jednego dana data moŜe być rocznicą zwycięstwa, dla dru-
giego klęski, dla trzeciego moŜe być bez znaczenia). MoŜna teŜ chcieć świado-
mie zmienić treść dotychczasowych obchodów danego wydarzenia – z celebra-
cji pozytywnej na negatywną lub odwrotnie.  

Wszystko to nie są sprawy jedynie teoretyczne. Nieraz obchody wywołują 
znaczące konflikty w ramach danego społeczeństwa lub/i między społeczeń-
stwami. MoŜna opracować (w wielu wypadkach są opracowane) całe historie 
obchodów pewnych wydarzeń. Rocznica bitwy pod Grunwaldem była obcho-
dzona jako rocznica szczęśliwego zwycięstwa w Polsce zarówno przed nasta-
niem komunizmu, jak za komunizmu i potem. Niemcy usiłowały zmienić wy-
mowę symbolu grunwaldzkiego przez świętowanie wspomnienia zwycięskiej 
dla nich bitwy pod Tannenbergiem (1914). Rocznica bitwy 1920 r. była ob-
chodzona w Polsce międzywojennej i zaraz po 1945 r., potem oficjalnie nie 
istniała, a na dodatek starano się, by społeczeństwo o niej zapomniało. Ob-
chody podjęto ponownie po 1989 r. Historia obchodów rocznicy Powstania 
Warszawskiego za czasów komunizmu była nieco bardziej skomplikowana 
niŜ się to dziś przyjmuje (u schyłku PRL usiłowano nawet grać jego pamię-
cią). Współcześnie obchody – zbyteczne dodawać – są wszakŜe nieporówny-
walnie bardziej znaczące i pełniejsze niŜ kiedykolwiek.  

RóŜne grupy w ramach danego społeczeństwa mogą do innych aspektów 
wydarzenia odnosić się pozytywnie lub negatywnie. Mogą to być grupy poli-
tyczne, społeczne i etniczne. Dla poszczególnych grup etnicznych obchodzenie 
rocznic związanych np. z klęskami ich narodów macierzystych w państwie, 
którego są obywatelami, moŜe być trudne. Rocznice konfliktów, w których 
uwikłane są narody macierzyste, podobnie. Ukraińcy mieszkający dziś w Pol-
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sce potępili rekonstrukcję spalenia wsi wołyńskiej w 2013 r. – prawda, Ŝe  
w tym wypadku podobnie jak przynajmniej część Polaków. W odniesieniu do 
państw wielonarodowych rocznice zjednoczenia czy zdominowania jednych 
grup przez inne, pozytywne dla dominujących, bywają rocznicami nieszczę-
ścia dla pozostałych. Ani Indianie nie polubili obchodów okrągłej rocznicy od-
krycia Ameryki, ani Aborygeni obchodów rocznicy zasiedlenia Australii przez 
białych. W wypadku Ameryki wybuchł nawet spór o określenie rocznicy.  
W konsekwencji termin „odkrycie Ameryki” oficjalnie zastąpiono w swoim 
czasie eufemistycznym określeniem rocznicy „Spotkania światów”.  

Linie graniczne ustosunkowania się do obchodów nie muszą oczywiście 
przebiegać według granic etnicznych. W końcu pewni członkowie grupy do-
minującej mogą sympatyzować z członkami grup kiedyś zdominowanych i od-
wrotnie – ale często granica etniczna jest istotna. MoŜe zaistnieć teŜ sytu-
acja, gdy społeczeństwu wielogrupowemu jest bardzo trudno ustalić jakie 
(czego) rocznice świętują. Czego rocznice ma świętować Republika Południo-
wej Afryki? Z kolei róŜne grupy mniejszościowe mogą uwaŜać za waŜne  
i świętować rocznice, które dla innych nie mają Ŝadnego znaczenia, nie są pa-
miętane przez nikogo ze „świata zewnętrznego”. 

*  *  * 

Formy świętowania rocznic zawsze były i są obecnie bardzo zróŜnicowane. 
Nie moŜe być inaczej po pierwsze dlatego, Ŝe rocznice (upamiętniane wyda-
rzenia) mają bardzo róŜny charakter. W końcu zdarzają się celebracje zarów-
no rocznic wydarzeń smutnych, jak radosnych, militarnych i, dajmy na to, 
naukowych. Nawet w ramach najbardziej zbliŜonego typu rocznic moŜna jed-
nak róŜnie świętować, gdyŜ pomysłowość ludzka jest nieograniczona. Przed-
siębiorstwa produkcyjne i banki często na swoje rocznice dają nam „prezen-
ty” – rabaty, czy premie (zapewne rekompensując sobie ich koszt oczekiwa-
nym zwiększeniem obrotów). Nawiązują w ten sposób do ogólnoludzkiej sym-
boliki prezentów, takŜe do naszych miłych wspomnień z dzieciństwa 
(prezenty!). Za PRL, wśród róŜnych form, ciekawe było oddawanie kolejnych 
inwestycji z okazji rocznicy Manifestu Lipcowego. Manifestu na wszelki wy-
padek praktycznie nie publikowano, przemilczano teŜ gdzie został spisany – 
ale rocznice obchodzono. Oddawanie inwestycji do uŜytku tego dnia pokazy-
wało ustrój jako efektywny i prowadzący kraj do rozwoju. Nawiązywało jed-
nak teŜ do tradycji dawania prezentów ludziom na urodziny, w późniejszym 
wieku zwłaszcza na urodziny „okrągłe”. Pojedynczy ludzie teŜ zresztą maso-
wo dostawali prezenty z okazji takich okrągłych rocznic: licznie nadawano 
medale X-, XX- oraz XXX-lecia PRL. Po raz ostatni przyznawano takie od-
znaczenie z okazji XL-lecia PRL. Chyba nie czyniono jednak juŜ tego maso-
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wo, gdyŜ tę edycję medalu rzadziej moŜna dziś spotkać w obiegu kolekcjoner-
skim. Ciekawe i dyskusyjne zarazem w obecnych czasach jest to, Ŝe prawie 
niezaleŜnie od typu rocznicy obchody zmieniają się w pokaz, widowisko, za-
bawę. Wśród róŜnych funkcji obchodów rocznic, o których za chwilę, jest tak-
Ŝe funkcja zabawy. Rzecz jednak w tym, Ŝe nawet rocznice tragedii nieraz 
święcone są teraz nie w konwencji Ŝałoby, ciszy i milczenia, ale święta, rekon-
strukcyjnego pokazu, właśnie zabawy. Nawet tragiczne wydarzenia z prze-
szłości stają się okazją do obchodów lekkich, widowiskowych, zabawowych  
i przyjemnych. Zjawisko jest powszechne, ale w Polsce występuje wręcz jakiś 
paradoks. Z jednej strony w Warszawie zabrania się jazdy na rolkach i rowe-
rach na pl. Zwycięstwa, gdzie znajduje się Grób Nieznanego śołnierza, a z dru-
giej upamiętnia się Powstanie Warszawskie zabawowymi grami i rekon-
strukcjami historycznymi. MoŜna oczywiście powiedzieć, Ŝe ci, którzy padli, 
zginęli za to, by dzieci mogły się bawić – ale w naszej kulturze zabawa nie 
jest formą uczczenia śmierci.  

Sprawa jest oczywiście trudna – bowiem kaŜde militarne zwycięstwo ma 
charakter tyleŜ smutny i Ŝałobny z powodu poległych, ile radosny z powodu 
zwycięstwa. W pięćdziesiątą rocznicę lądowania aliantów w Normandii zro-
biono tam niezwykłe widowisko: desant spadochronowy na miejscowe plaŜe. 
38 amerykańskich kombatantów, z których najstarszy miał 83 lata, skoczyło 
na spadochronach tak, jak uczyniło to właśnie tam w 1944 r. Towarzyszyło 
im 500 Ŝołnierzy z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która 
wówczas uczestniczyła w operacji. Wszystko było oklaskiwane przez zgroma-
dzone tłumy. Prawda, Ŝe z okazji tej samej rocznicy z okrętów zrzucono wień-
ce do morza – dla uczczenia poległych. MoŜe przez takie zestawienie wyraŜo-
no wielorakie uczucia, jakie wypadałoby Ŝywić przy takiej okazji. 

Czasem obecne formy czczenia rocznic przekraczają jednak najszerzej zde-
finiowane granice dobrego smaku. Jest coś nieludzkiego w owym zmienianiu 
cierpienia w zabawę. Nie podobała mi się ani historyczna rekonstrukcja li-
kwidacji jednego z gett, ani wspomniane spalenie w ramach rekonstrukcji hi-
storycznej modelu wsi wołyńskiej – nawet jeśli nie mam zastrzeŜeń do intencji 
organizatorów pierwszego pokazu (upamiętnienie), a mam do drugiego (wy-
stawianie Ukraińcom rachunku nieułatwiającego porozumienia obok upa-
miętniania).  

Prawda, Ŝe czasem radosne świętowanie rocznic wydarzeń, które nieko-
niecznie były radosne, a przynajmniej nie były tylko radosne (lub: dla kogoś 
były radosne, ale dla kogoś smutne) moŜe być uwarunkowane przebiegiem 
samego epizodu. Rocznice Rewolucji Francuskiej są obchodzone na wesoło,  
z setkami ludowych zabaw na placach miast francuskich chyba nade wszyst-
ko dlatego, Ŝe rewolucja przebiegała w atmosferze radosnego święta. KaŜda 
rewolucja ma coś ze święta, przynajmniej w swoich początkach – ale w tej – 
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atmosfera święta była bardzo mocno zaznaczona. Nie miejsce tu na dyskusję 
o przyczynach. 

*  *  * 

Obchody rocznic spełniają pewne funkcje w społeczeństwie. Nie da się ich 
oddzielić od funkcji narracji historycznej jako takiej; świętowanie rocznic jest 
wszak jedną z jej form. Dla potrzeb analizy warto owe funkcje omówić kolej-
no – aczkolwiek w praktyce trudno je rozdzielić.  

Obchody rocznic odgrywają rolę instrumentu jednoczenia społeczności.  
W kaŜdej grupie kultywowanie wspólnych wspomnień jest czynnikiem łączą-
cym. Gdy jest to rocznica zwycięstwa lub sukcesu, obchody łączą ludzi przez 
umacnianie przekonania, Ŝe społeczność, za sprawą swych poprzedników od-
niosła sukces. Mogą to być sukcesy róŜnej miary. Skoro niniejszy artykuł ukaŜe 
się w wydawnictwie publikowanym w Opolu, warto wspomnieć, Ŝe w cen-
trum miasta zbudowano tam znakomity – bowiem zaprojektowany trochę  
z przymruŜeniem oka – pomnik walki prowadzonej przed 1 stycznia 1999 r.  
o utrzymanie województwa opolskiego. Na pomniku umieszczono napis: „Broń-
my swego Opolskiego”, a jego podstawą jest mapa województwa. Całość ma 
kształt armaty, w której zamiast lufy pomieszczono miniaturkę miejscowej 
WieŜy Piastowskiej (pomnik zaprojektowano według rysunków Andrzeja Czy-
czyły, wykorzystywanych podczas kampanii walki o województwo).  

W wypadku obchodów klęski społeczność łączy wspomnienie zaznanych 
cierpień – i to łączy tym mocniej, im bardziej cierpienia były bądź zostały za-
pamiętane jako niezasłuŜone (a tak są najczęściej zapamiętywane). Wspo-
mnienie współplemieńców zmarłych w celebrowanym epizodzie teŜ na ogół 
łączy – jak rodzinę często skupia spotkanie przy grobie przodków, a tym bar-
dziej przodków zmarłych inaczej niŜ naturalną śmiercią.  

Co jednych łączy, innych jednak dzieli. Rocznice Grunwaldu łączyły kolej-
ne pokolenia Polaków, ale słuŜyły teŜ budowaniu psychologicznej granicy  
z Niemcami. Nie miejsce tu na dyskusję, czy Zakon Szpitala Najświętszej 
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie był zasadnie uznawany za 
niemiecki – ale tak to na ogół przyjmowano. MoŜna postawić pytanie, czy 
wspomnienie Grunwaldu łączyło Polaków z Litwinami, czy dzieliło z nimi.  
W historii obchodów zdarzały się liczne akcenty w kierunku wspomnienia jed-
ności, więc raczej łączyło. RóŜne pretensje Litwinów w kwestii przedstawia-
nia ich roli w tym epizodzie teŜ się jednakŜe zdarzały. Ciekawe, nawet jeśli 
niespecjalnie rozbudowane, były próby wykorzystania motywu Grunwaldu 
przez nacjonalistów rosyjskich w kierunku akcentowania jedności Słowian 
przeciwko Ŝywiołowi germańskiemu. 

Kolejną funkcją obchodów rocznic jest dowartościowywanie samej siebie 
przez społeczność je organizującą. Explicite bądź implicite pojawia się w nich 
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często motyw, Ŝe społeczność była (jest!) wspaniała, skoro odniosła takie zwy-
cięstwo bądź miała taki sukces. Nieraz jest to okazja do przypomnienia świa-
tu własnych zasług, prawdziwych lub rozdętych. Z tego, Ŝe Sobieski zwycię-
Ŝył pod Wiedniem, wyniknęło w swoim czasie duŜo dla Europy. Dla Polski na 
dziś bezpośrednio nie wynika nic. Chlubimy się jednak tym tak, jakbyśmy  
to rzeczywiście my, a nie przodkowie współczesnych Polaków, mieli zasługi 
dla Europy, świata chrześcijańskiego itd. Po prostu jesteśmy wspaniali, nie-
prawdaŜ?  

Nawet wspomnienie licznych trupów nieraz słuŜy temu samemu celowi. 
W wersji przytomnej podkreśla trud sukcesu i wagę ofiary. W wersji nieprzy-
tomnej dowartościowaniu społeczności słuŜy konkurowanie z innymi liczbą 
poległych (jak się nie ma czym pochwalić na dziś, bądź z jakichś powodów 
czuje się niepewnie, to trzeba być dumnym przynajmniej z liczby padłych 
współplemieńców...). 

Specyficznie słuŜą dowartościowaniu rocznice pewnych rozwiązań cywili-
zacyjnych bądź wynalazków – bowiem dowartościowują one zarówno społecz-
ność, w której się zrodziły, jak nieraz teŜ ludzi jako ludzi (są wszak częścią 
dorobku ludzkości!). Mogą teŜ dowartościowywać czy to rozwiązanie technicz-
ne, którym jest zainteresowany dany producent, jak jego samego jako konty-
nuatora wynalazku i produkcji. W naszej kulturze dawność nobilituje. Przy-
pominając obchodami rocznic swoją dawność lub/i dawność produktów, do-
wartościowuje się je i legitymizuje tyleŜ producenta, ile produkt. Często na-
wet obchodzi się rocznice po to, by podkreślić ciągłość instytucji lub państwa, 
gdy faktyczna ciągłość bywała nieraz przerywana. MoŜna wręcz w ten sposób 
cerować dziury w ciągłości, kompensować jej brak. Prawda, Ŝe w naszej kul-
turze dawność (starość) kojarzy się teŜ z róŜnymi negatywnymi zjawiskami, 
a więc reklamie kładącej nacisk na dawność metryki na ogół towarzyszy pod-
kreślanie nadąŜania firmy i produktu za nowoczesnością. 

Funkcją obchodów rocznic jest oddanie hołdu wysiłkowi poprzednich poko-
leń, czy bezpośrednich poprzedników i, zwłaszcza, ofiarom. Niby moŜna odda-
wać hołd równie dobrze kaŜdego dnia, ale rocznice organizują tę praktykę.  
W rodzinach teŜ moŜemy pójść na groby bliskich nam osób dosłownie kaŜde-
go dnia, ale na ogół chodzimy w rocznice urodzin/śmierci oraz 1 Listopada (ta 
data podkreśla ogólnospołeczne znaczenie chodzenia na groby). Funkcja od-
dawania hołdu nieraz zbiega się z funkcją dydaktyczną i ze wspomnianą wy-
Ŝej funkcją umacniania społeczności. Składając kwiaty na grobach (by tak to 
symbolicznie powiedzieć), mówimy młodszym pokoleniom, Ŝe powinny być 
godne dawniejszych, Ŝe powinny słuŜyć ojczyźnie i rozwijać swoje talenty ku 
jej poŜytkowi. Czy młodzieŜ tego wszystkiego słucha, to inna sprawa. Czy 
nadmiar wskazywania wzorów z przeszłości jest racjonalny w dzisiejszym 
świecie, to teŜ osobne zagadnienie. To, czy w Polsce sygnalizowaną drogą nie 
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przesadza się z pokazywaniem, Ŝe najwięcej, co moŜna zrobić dla Ojczyzny, to 
umrzeć w przegranej walce, jest równieŜ zagadnieniem do odrębnej dyskusji.  

Obchody rocznic stanowią pewną wypowiedź. Rocznice dostarczają pretek-
stu i narzędzia dla jej sformułowania. Jak cała zsymbolizowana przeszłość, wy-
darzenia oraz ich rocznice stają się znakami specyficznego alfabetu. JuŜ samo 
obchodzenie lub nieobchodzenie danej rocznicy jest wypowiedzią. Milczenie 
za komunizmu w rocznicę Bitwy Warszawskiej, Katynia, później milczenie  
w rocznicę np. 1956 r. ... wszystko to były bardzo mocne wypowiedzi. Zamiana 
rocznicy, którą obchodzimy, jest podobnie komunikatem. Przykładów takich 
wypowiedzi moŜna przywołać dowolnie duŜo (eliminacja za komunizmu święta 
3 Maja, by nie kolidowało z 1 Maja; zastąpienie rocznicy 11 Listopada przez 
22 Lipca, a potem powrót do 11 Listopada; zastąpienie obchodów rocznicy  
bitwy pod Lenino jako święta Wojska Polskiego obchodami rocznicy Bitwy 
Warszawskiej...).  

Czasem wybór jednej z wchodzących w grę rocznic jako szczególnie obcho-
dzonego święta jest teŜ silną wypowiedzią. W okresie międzywojennym istniał 
problem, czy jako bardziej znaczącą obchodzić rocznicę Konstytucji 3 Maja, 
czy 11 Listopada. Po upadku komunizmu przed zjednoczonymi Niemcami 
stanął problem, jaki dzień – czego rocznica – ma być obchodzona jako święto 
narodowe.  

Czasem obchody rocznic słuŜą wypowiedziom formułowanym jak najbar-
dziej explicite. Wystarczy wspomnieć róŜne przemówienia wygłaszane z oka-
zji rocznic. Na ogół jednak obchody nawet bez słów niosą pewne przesłania. 
Bywają one bardzo znaczące. MoŜna to prześledzić na przykładzie obchodów 
kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego – za czasów komunizmu reali-
zowanych w formie spotkania na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie,  
w schyłkowym okresie tej formacji takŜe, choć z zastrzeŜeniami, oficjalnie,  
a później w róŜnych formach. Co ciekawe, obchody rocznicy Powstania współ-
cześnie nadal zawierają przesłanie jednej tendencji politycznej przeciw dru-
giej, czasem niestety wyraŜane w sposób nieakceptowalny, zwłaszcza na 
cmentarzu.  

Obchody kolejnych „miesięcznic” i rocznic katastrofy smoleńskiej dostar-
czały okazji do formułowania wypowiedzi zarówno implicite, jak explicite, od-
noszących się do współczesnej polityki. Ostatnio rocznica mordów wołyńskich 
posłuŜyła róŜnym stronom do formułowania przesłań, odnoszących się jak 
najbardziej do czasów dzisiejszych.  

Instruktywne byłoby prześledzenie przesłań formułowanych z racji róŜ-
nych rocznic, związanych z Holokaustem.  

Rocznica powstania organizacji moŜe nieść nie tylko oddanie hołdu jej za-
łoŜycielom i członkom, ale przesłanie na dziś: Ŝe np. cele, jakie organizacja 
sobie stawiała, zostały zrealizowane lub/i stan, do którego dąŜyła, został 
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osiągnięty. W centralnym punkcie Opola, na pl. Wolności, przed pomnikiem  
„Opolskiej Nike”, dedykowanym „Bojownikom o wolność Śląska Opolskie-
go” (Jan Borowczak, 1970), umieszczono tablicę z tekstem: 

 
PRAWDY POLAKÓW W NIEMCZECH  
 
„Jesteśmy Polakami 
Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci 
Polak Polakowi bratem 
Co dzień Polak narodowi słuŜy 
Polska Matką naszą 
Nie wolno mówić o Matce źle 

 
Tablicę wmurowano w 75 rocznicę powstania Dzielnicy i Związku Pola-

ków w Niemczech i 60 rocznicę ogłoszenia tych prawd. 
1923 – 1938 – 1998” 
 
Jedno i to samo wydarzenie moŜe wywoływać róŜne wypowiedzi. Dwustu-

lecie Rewolucji Francuskiej inaczej świętowano w ParyŜu, a inaczej w Wan-
dei, która wciąŜ pamięta ParyŜowi jak ją niszczył i jak ją ostatecznie zdomi-
nował. Obchody w Wandei były smutne, z silnym akcentem protestu. Cieka-
we notabene, Ŝe prof. Bronisław Geremek wziął wówczas udział w obchodach 
w ParyŜu, a kardynał Józef Glemp udał się do Wandei.  

Zbyteczne dodawać, Ŝe wypowiedzi zawarte w rocznicowych obchodach 
mogą wzbudzić polemiki. W wypadkach rocznic konfliktów jedni mogą chcieć 
pokazać sprawę jako zamkniętą, drudzy mogą chcieć ją zamknąć, a jeszcze 
inni mogą chcieć podkreślić, Ŝe – przeciwnie – sprawa właśnie wciąŜ nie jest 
jeszcze zamknięta. Powiedzenie przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
podczas obchodów kolejnej rocznicy zwycięstwa nad Hitlerem, Ŝe prości nie-
mieccy Ŝołnierze teŜ walczyli za ojczyznę, miało najpewniej być sygnałem za-
mknięcia sprawy; przez polemiki, jakie wywołało, pokazało, Ŝe jest akurat 
odwrotnie. Opcja zaznaczenia, Ŝe sprawa nie jest zamknięta, jest silnie pod-
kreślona w Polsce czy to w obchodach rocznicy Katynia, czy, ostatnio, obcho-
dów rocznicy mordów wołyńskich. 

Funkcją obchodów rocznic bywa wezwanie społeczności do dokonania bi-
lansu. To w rocznice niepodległości, rocznice funkcjonowania rządu, jubile-
usze panujących itd., dokonuje się bilansów ich osiągnięć i poraŜek. Wypo-
wiedź, jaką stanowią obchody rocznicy, bądź wypowiedź sformułowana expli-
cite z jej racji, moŜe mieć teŜ formułę, zaznaczającą jak daleko w sensie pozy-
tywnym odeszła dana społeczność od stanu z daty, do której się odnosi. Taki 
akcent mają często obchody rocznic tragicznych, obchody klęsk i zniszczeń. 
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W takich obchodach nieraz podkreślamy przebytą drogę odbudowy i wielkość 
zmiany. Nieraz mówimy w ten sposób, Ŝe ofiara nie poszła na marne. Gdy  
w jedną z rocznic oświęcimskich (2003) dwa izraelskie myśliwce przeleciały 
nad rampą obozu Auschwitz, było to mocne powiedzenie: Izrael (śydzi) prze-
szedł (przeszli) wielką drogę od czasu, gdy ktoś mógł zorganizować tę fabrykę 
śmierci. Nieprzypadkowo za sterami siedzieli potomkowie śydów ocalonych  
z Zagłady, a samoloty leciały tak nisko, by wszyscy mogli widzieć Gwiazdy 
Dawida na skrzydłach. Pozostając w zakresie tematyki wojny, moŜna wspo-
mnieć obchody wojennych rocznic Warszawy, w których pojawia się wątek, 
Ŝe miasto zostało odbudowane.  

Obchody rocznic słuŜą celom legitymizacyjnym. Samo powołanie dawności 
korzeni temu słuŜy w naszej kulturze – równie dobrze w wypadku państwa, 
instytucji, miasta, wytwórcy i jego produktów. Mówi się w ten sposób: jeste-
śmy nie byle kim, nie urodziliśmy się wczoraj. Pokazujemy siebie jako spad-
kobierców dawnych nurtów, sił politycznych, grup, pokoleń. Przy okazji rocz-
nicy moŜe się jednak rozegrać wręcz spór o legitymację. Przykładem obchody 
Tysiąclecia/Millenium w Polsce. Kościół katolicki pokazywał, Ŝe to on i nurty 
doń nawiązujące są dziedzicami tysiącletnich dziejów Polski, komuniści zaś 
kontrowali stanowisko Kościoła. W innej skali i w innej formie podobnym 
działaniem legitymizacyjnym (delegitymizacyjnym) tłumaczą się demonstra-
cje kaŜdego 1 sierpnia na warszawskim Cmentarzu Komunalnym. Ci, któ-
rzy „buczą”, mówią „ta historia jest nasza, nie wasza” i, tym samym, „ta hi-
storia nas upowaŜnia do rządu dusz i do władzy” („my jesteśmy dziedzicami 
tej historii i ona nam daje legitymację do władzy”). Jak zawsze takie grupy 
tylko sobie przypisują postawy patriotyczne, tak przy okazji tej rocznicy za-
właszczają historię, która się rozegrała w sierpniu i wrześniu 1944 r.  

MoŜe zajść teŜ sytuacja odwrotna: Ŝe ktoś, święcąc rocznicę, chce pokazać, 
iŜ on ją teŜ święci – by się w pewnym sensie włączyć (wkupić?) w nurt danej 
tradycji. Komunizm wielokrotnie „podczepiał się” pod tradycję narodową, 
choć sprawa nie jest tak oczywista jak to się dziś wielu wydaje. Trudno tu  
w nią wchodzić, ale nieraz sami komuniści dziedziczyli myślenie narodowe, 
czasem wręcz szowinistyczne, bardziej niŜ komunistyczne oraz internacjona-
listyczne.  

*  *  * 
Niniejszy artykuł ukazuje się w tomie „Łambinowickiego Rocznika Muze-

alnego”, wydanym z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej. Zadajmy 
jeszcze zatem pytanie, jak na tle wszystkiego, co zostało powiedziane, przed-
stawiają się obchody tej rocznicy. Potwierdza się w jej wypadku, Ŝe grupy ce-
lebrują swoje rocznice, róŜne od rocznic waŜnych dla innych grup. W Polsce  
I wojna nie weszła mocno do pamięci zbiorowej. Nie dlatego, aŜeby przyniosła 
mało ofiar. W rzeczywistości przyniosła ich duŜo. Ofiary padły jednak w sze-
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regach obcych armii. Na fali wojny odrodziło się teŜ państwo polskie – czego 
wspomnienie przewaŜyło tragedię. Na dodatek polską tradycję zdominowała 
Kongresówka. Nie zapamiętano zatem I wojny nawet jako kataklizmu, który 
obalił system mocarstw europejskich (trzech zaborców!) oraz, przy wszyst-
kich niuansach i ograniczeniach, uznał zasadę państw narodowych. Zapa-
miętano rewolucję rosyjską i upadek caratu jako owocujące niepodległością. 
RównieŜ dla innych przyczyn, trudnych tu do omawiania, przyjęło się przy-
wiązywać wagę nie do przemiany, jaka zaszła w Europie w wyniku I wojny, 
ale do wysiłku Legionów (spadkobierców powstańców z 1830 i 1863 r.!). Po-
tem zaś pamięć wojny 1920 r. i ówczesnego zwycięstwa, a z czasem pamięć 
nieszczęść i walk II wojny światowej, przesłoniły pamięć poprzedniego kata-
klizmu.  

Tymczasem w Europie Zachodniej I wojna była hekatombą i jako taka zo-
stała zapamiętana. Była to teŜ chyba pierwsza wojna totalna, czyli taka, któ-
ra dotyka nie „tylko” Ŝołnierzy, ale w której po prostu nikt nie moŜe pozostać 
poza konfliktem. W kaŜdym francuskim miasteczku przybyszów z Polski za-
skakuje wielkość tablic z nazwiskami mieszkańców morts pour la Patrie 
(poległych za Ojczyznę) w I wojnie i relatywnie mała długość spisów nazwisk 
poległych w II wojnie. Nawiasem mówiąc, w owych miasteczkach przybysza  
z Polski ogarnia nieprzyjemna refleksja porównawcza, jak mało miejscowości  
i społeczności w Polsce postarało się o stworzenie materialnych wyrazów pa-
mięci swoich kiedykolwiek poległych mieszkańców.  

I wojna jest pamiętana na Zachodzie takŜe ze względu na wagę wydarze-
nia w najgłębszych warstwach ludzkiego myślenia i, tym samym, w historii. 
Wraz z nią skończył się nie tylko wiek XIX. Skończyła się optymistyczna wia-
ra, Ŝe ludzkość będzie szła ku lepszemu. Wiek XIX nie był oczywiście pa-
smem szczęścia. JuŜ nie wspominając o Rewolucji Francuskiej, która przy-
niosła równie szczęście i powody do optymizmu, jak liczne nieszczęścia, wiek 
XIX otwierały wojny napoleońskie. XIX w. to okrucieństwo nowoczesnego ko-
lonializmu – nawet jeśli u jego początków wyzwoliły się powstałe w czasach 
nowoŜytnych kolonie amerykańskie. XIX w. to jeszcze wiele wojen i nie-
szczęść. Jednocześnie u jego schyłku mogło się wydawać, Ŝe ludzie poszli po 
rozum do głowy. Z wojen napoleońskich pozostała zresztą piękna legenda,  
o rzeczywistości kolonii nikt w Europie nie wiedział i nie chciał wiedzieć. Je-
śli zaś wiedział, to pewno widział raczej sukcesy misji cywilizacyjnej białego 
człowieka niŜ okropności. Nawet zbuntowany proletariat miał się jednoczyć 
ponad granicami ku powszechnemu szczęściu, a nie w imię walki o rozszerze-
nie własnych państw. No i ten optymizm skończył się w transzejach I wojny. 
MoŜe Ŝal po utraconej optymistycznej perspektywie znajdował wyraz w ob-
chodach rocznic I wojny, a radość z końca takiego absurdu wyraz w roczni-
cach jej zakończenia. 
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Konkretnie dziś jest jednak jeszcze jeden powód, by wspominać I wojnę. 
Zjednoczona Europa chce podkreślać drogę, jaką przeszła od czasów, gdy była 
skłócona. Przez kontrast z tym strasznym wspomnieniem chce pokazywać 
swoje dzisiejsze zjednoczenie. Przez całe lata we francuskich podręcznikach 
historii pomieszczano zdjęcie trupów z pola bitwy pod Verdun. W nowej sytu-
acji zastąpiono je zdjęciem kanclerza Helmutha Kohla i prezydenta François 
Mitteranda, ściskających sobie tam dłonie w 1984 r.  

Prawda, Ŝe straszne wspomnienia o I wojnie trochę odpłynęły na skutek 
II wojny, w końcu dramatycznej takŜe w Europie Zachodniej. Czas płynie. 
Obie wojny mimo wszystko przechodzą do historii. Gdy 11 listopada 1992 r. 
prezydent Mitterand złoŜył kwiaty na grobie marszałka Pétaina, część fran-
cuskiej opinii publicznej wyraziła niezadowolenie. Prezydent niewątpliwie 
czcił jednak zwycięzcę z I wojny światowej, a nie szefa „Państwa Francuskie-
go”. Uznał jednak zapewne, Ŝe moŜe juŜ to uczynić mimo kompromitacji Mar-
szałka w tej drugiej roli. 

*  *  * 

Ostatnie zdanie pro domo sua. Historyk ma, a przynajmniej moim zda-
niem powinien mieć, ambiwalentny stosunek do obchodów rocznic. Z jednej 
strony, wykonując swój zawód słuŜy społeczeństwu, a więc powinien uczest-
niczyć przynajmniej w merytorycznym przygotowaniu obchodów rocznicowych. 
Mniej górnolotnie mówiąc, stwarzają one dlań róŜnorakie szanse. Z drugiej 
strony rola historyka nie eliminuje jego roli człowieka i obywatela, a więc 
musi rozwaŜyć, czy akurat daną rocznicę uwaŜa za wartą obchodzenia.  
Z trzeciej strony (jeśli tak moŜna powiedzieć!) winien być świadomy, iŜ trud-
no jest prowadzić sensowne badania pod presją społecznych oczekiwań i pre-
sji, jakie na ogół ujawniają się w kontekście rocznic. MoŜe się oczywiście zda-
rzyć, Ŝe historyk będzie podzielał punkt widzenia dominujący w obchodach – 
ale zdarza się róŜnie (jak róŜni są zresztą historycy). W sumie rocznice stwa-
rzają dla historyków zarówno szanse, jak niebezpieczeństwa. Obowiązkiem 
historyka nie jest podzielanie poglądów dominujących, lecz analityczno-
krytyczne do nich podejście oraz przedstawianie własnych poglądów – tym 
bardziej, jeśli są odmienne od dominujących. W kaŜdym razie, jeŜeli w dzia-
łaniach rocznicowych słuŜba społeczności wchodzi w wypadku historyka  
w konflikt z jego sumieniem zawodowym, to powinien wybierać wskazania 
sumienia. Działanie zgodnie z nim jest zresztą, wbrew pozorom, lepszą słuŜ-
bą społeczności niŜ postawa konformistyczna. 

 
Pisane nad jez. Kośne, w sierpniu 2013 r. 
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WHY DO WE CELEBRATE ANNIVERSARIES? 

(Summary) 

Celebrations of anniversaries perform specific functions in societies, such as the 
whole of their remembrance and historical narration. They make an instrument of 
unification of communities and – at the same time – that of separation from those 
who celebrate other anniversaries, especially ones of the opposite character. They 
also serve the purpose of building up the self-esteem of the community who orga-
nize such celebrations (in this way reminding themselves and others of their par-
ticular success). They are an expression of paying homage to efforts of preceding 
generations and – particularly – to victims. Moreover, they are an alphabet of vari-
ous expressions: through celebrating an anniversary of the given event we often 
express ourselves on contemporary issues. Obviously, passing certain anniversa-
ries in silence is also a form of expression. The function of celebrating anniversa-
ries is played by a community’s call for making balance, also showing the given is-
sue as a closed one, or – on the contrary – to be still open. Celebrations of anniver-
saries can – in the end – serve the purpose of legitimization of the current from 
which their organizers originate or/and that of de-legitimization of their opponents. 
The function of celebrating one and the same anniversary can evolve with time. In 
the case of the First World War, which the author has specifically devoted his at-
tention to, it is the hecatomb of it that was accentuated at first in celebrations of 
its anniversaries, which it actually was, while at present the emphasis tends to be 
put foremost on the fact of overcoming hostilities between former main opponents 
in Europe. 

 
WESHALB WIR JAHRESTAGE BEGEHEN? 

(Zusammenfassung) 

Jahrestagsfeierlichkeiten kommt in ihrer erinnernden und geschichtserzählen-
den Funktion insgesamt eine gesellschaftliche Rolle zu. Sie sind ein Instrument 
der gesellschaftlichen Einigung und zugleich der Abgrenzung von denjenigen, die 
andere, insbesondere gegensätzliche Jahrestage feiern. Auch stärken sie das kol-
lektive Selbstwertgefühl ihrer Veranstalter (ein kollektiver Erfolg wird so sich 
selbst und anderen in Erinnerung gebracht). Gedacht wird hierbei an Anstrengun-
gen früherer Generationen und insbesondere an Opfer. Sie sind ein Alphabet für 
verschiedene Aussagen: Indem man den Jahrestag eines Ereignisses feiert, äußert 
man sich mitunter auch über Zeitgenössisches. Aber auch ein Verschweigen von 
Jahrestagen hat oft Aussagekraft. Eine Funktion der Gedenkfeiern kann darin lie-
gen, eine Gemeinschaft zur Bilanzziehung aufzufordern; auch darin, ein Thema als 
bereits geschlossen zu zeigen oder aber im Gegensatz als noch immer offen. Letzt-
lich können Jahrestage dazu dienen, die tradierte Ausrichtung der Organisatoren 
zu legitimieren oder/und den Gegnern die Legitimation abzusprechen. Die Funk- 
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tion sogar ein und desselben Jahrestages kann mit der Zeit evolvieren. So wurde 
im Falle des Ersten Weltkriegs, dem der Verfasser ganz speziell sein Augenmerk 
schenkt, bei Gedenkfeiern zunächst die Hekatombe, die er tatsächlich war, hervor-
hoben. Heute wird der Schwerpunkt hier wohl zunehmend auch auf der Überwin-
dung der Feindschaft in Europa zwischen einstigen Hauptgegnern liegen. 
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Temat „niewoli w Austro-Węgrzech” a militarna kultura pamięci  
 
Losy jeńców w monarchii naddunajskiej przez dziesiątki lat pozostawały 

poza głównym nurtem badań historycznych1. Dopiero od lat dziewięćdziesią-
tych XX w., kiedy to zagadnienie niewoli w okresie I wojny światowej stało 
się przedmiotem większego zainteresowania historyków, zwrócono uwagę na 
tematykę niewoli w Austro-Węgrzech w latach 1914–1918, w efekcie czego 
powstały pojedyncze prace przekrojowe2.  

W Austrii w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia opra-
cowanie tematyki dziejów wojny stało się głównie domeną historiografii woj-
skowej, która pomijała wiele istotnych kwestii, niezwiązanych z „techniczną” 
stroną prowadzenia wojny. Byli oficerowie armii Austro-Węgier ukształtowali 
specyficzny rodzaj historiografii I wojny światowej, w której pierwszoplanową 
rolę odgrywały „zasługi” armii, co nie pozostawiało wiele miejsca na krytycz-

1 Losy jeńców wojennych w Austro-Węgrzech będą w latach 2014–2017 przedmiotem ba-
dań, które przeprowadzone zostaną pod kierunkiem Vereny Moritz oraz przy naukowej 
współpracy Julii Walleczek-Fritz w ramach zakrojonego na duŜą skalę projektu badawczego 
Archiwum Państwowego Austrii (Österreichischen Staatsarchiv, dalej: ÖSTA) ze środków 
austriackiego Funduszu Wspierania Badań Naukowych (Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung, FWF). Kwestią główną będzie sposób traktowania jeńców, a takŜe 
rodzaje prac, do jakich byli zatrudniani. Niniejszy artykuł zawiera wstępne wyniki uzyskane 
w trakcie realizacji projektu P 25968-G16. 

2 Por. H. L e i d i n g e r, V. M o r i t z, Verwaltete Massen. Kriegsgefangene in der Donaumo-
narchie 1914–1918. W: Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs, Paderborn, Mona-
chium, Hrsg. J. Oltmer, Wiedeń, Zurych 2006, s. 35–66; V. M o r i t z, H. L e i d i n g e r, Zwi-
schen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich 1914–1921, Bonn, 
2005; J. W a l l e c z e k, Hinter Stacheldraht. Die Kriegsgefangenenlager in den Kronländern 
Oberösterreich und Salzburg im Ersten Weltkrieg [dysertacja], Innsbruck 2012. 
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ną analizę wydarzeń z lat 1914–19183, doprowadzając wręcz do nostalgiczne-
go gloryfikowania dziejów sprzed 1918 r. Zwłaszcza po II wojnie światowej 
przywołano pozytywne aspekty postrzegania monarchii Habsburgów, konstru-
ując na ich podstawie obraz historii, który stał się trwałym elementem two-
rzenia toŜsamości Austriaków po latach 1945–19554. Próby zainicjowania 
dłuŜszej dyskusji społecznej na temat odpowiedzialności przywództwa armii 
w latach wojny spełzły na niczym wkrótce po zakończeniu wojny w 1918 r.5. 
Okoliczność, iŜ w odróŜnieniu od Niemiec dyskusja wokół kwestii wojennych 
win tylko na marginesie dotyczyła niewielkiej „Austrii Kadłubowej”, przyczy-
niła się do tego, Ŝe uniknięto krytycznego rozrachunku z przeszłością. Sposób 
przedstawienia zdarzeń przez byłych wojskowych, który nie dopuszczał kryty-
ki „starej armii”, nie napotkał na istotny sprzeciw. Oczywiście, taki rodzaj hi-
storiografii dotyczył teŜ przedstawiania problematyki jeńców wojennych, którą 
albo całkowicie pomijano, albo twierdzono, Ŝe jeńcy przetrzymywani w mo-
narchii naddunajskiej mieli niemal „rajskie” warunki, podkreślając nade 
wszystko, jak dalece władze wojskowe Austro-Węgier respektowały zasady 
humanitaryzmu. Poza tym często ukazywano zagadnienie niewoli w Austro- 
-Węgrzech jako kontrast wobec warunków, jakie panowały w niewoli rosyj-
skiej, które opisywano jako szczególnie złe. Faktycznie, śmiertelność wśród 
jeńców w Rosji była szczególnie wysoka6. PoniewaŜ w trakcie I wojny świato-
wej do rosyjskiej niewoli trafiły setki tysięcy Ŝołnierzy armii Austro-Węgier  
i dysponowano niezliczonymi doniesieniami na temat panujących tam wa-
runków, porównanie z Rosją było szczególnie przydatne do tego, by uwydat-
niać zarówno istniejące, jak i rzekome zalety własnego systemu jenieckiego. 
Wskazywano w tym kontekście na fakt zorganizowania z duŜym nakładem 

VERENA MORITZ, JULIA WALLECZEK-FRITZ 

—————————— 
3 Por. W. M e n t z e l, Kriegsflüchtlinge in Cisleithanien im Ersten Weltkrieg [dysertacja], 

Wien 1997, s. I. 
4 Por. A. P e l i n k a, Tabus in der Politik. Zur politischen Funktion von Tabuisierung und 

Enttabuisierung. W: Tabu und Geschichte. Zur Kultur des kollektiven Erinnerns, Hrsg. P. Bet-
telheim, R. Streibl, Wien 1994, s. 21–28. 

5 W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na fakt powołania w grudniu 1918 r. komisji, 
która miała zająć się zbadaniem przypadków naruszania obowiązków wojskowych. W. D o p-
p e l b a u e r, Zum Elend noch die Schande. Das altösterreichische Offizierskorps am Beginn der 
Republik, Wien 1988; P. M e l i c h a r, Die Kämpfe merkwürdig Untoter. K.u.k. Offiziere in  
der Ersten Republik, „Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften” 1998, Nr 1,  
s. 51–84. 

6 Ogólnie o niewoli w Rosji patrz: H. L e i d i n g e r, V. M o r i t z, Gefangenschaft, Revolu-
tion, Heimkehr. Die Bedeutung der Kriegsgefangenenproblematik für die Geschichte des Kommu-
nismus in Mittel- und Osteuropa 1917–1920, Wien, Köln, Weimar 2003; G. W u r z e r, Die Kriegs-
gefangenen der Mittelmächte in Russland im Ersten Weltkrieg, Getynga 2005 i R. N a c h t i-
g a l, Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen (1914–1918), Remshal-
den 2003. 
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środków części obozów jenieckich w monarchii naddunajskiej, które zbudo-
wano, bądź których budowę ukończono w okresie od przełomu lat 1914–1915, 
co miało pozwolić zapomnieć katastrofalną często sytuację jeńców w począt-
kowym okresie.  

W państwie Habsburgów powstało ok. 50 duŜych obozów jenieckich, usy-
tuowanych w głębi kraju. Z reguły projektowano je tak, by pomieściły co naj-
mniej 10 tys. jeńców, jednak część z nich rozbudowano, wobec czego w okre-
sach największego nasilenia działań wojennych ogólna liczba przebywających 
w nich jeńców wielokrotnie przewyŜszała pierwotnie zakładaną. Poza tym, 
nieopodal linii frontu istniały tzw. stacje jenieckie, które słuŜyły jako obozy 
przejściowe dla Ŝołnierzy wziętych do niewoli. Liczba obozów ulegała zmia-
nom, gdyŜ w toku wojny powstawały nowe, natomiast inne, jak np. obóz je-
niecki w Auschwitz7, po pewnym czasie likwidowano. Prócz tego tworzono 
obozy, mające wyłącznie charakter obozów pracy8. Wzięci do niewoli oficerowie, 
którzy przebywali oddzielnie od Ŝołnierzy szeregowych, byli zazwyczaj kon-
centrowani w odrębnych tzw. stacjach oficerskich lub w kwaterach na tere-
nie obozowym, oddzielonych od baraków dla szeregowych. Na początku woj-
ny oficerowie wroga mieszkali nawet tymczasowo w hotelach albo na kwate-
rach prywatnych, wykorzystywanych pierwotnie do celów turystycznych.  

 
 

Liczby 
 
Wagę zagadnienia niewoli unaocznia juŜ sam fakt wielkiej liczby jeńców, 

pomimo ogromnego zróŜnicowania danych, dotyczących liczby Ŝołnierzy, któ-
rzy dostali się do niewoli austriacko-węgierskiej. O ile bowiem w styczniu 
1918 r. władze wojskowe Austro-Węgier dysponowały liczbą ok. 1,3 mln zare-
jestrowanych jeńców, późniejsze szacunki mówią o liczbie ok. 1,86 mln, a osta-
tecznie nawet o ponad 2,3 mln jeńców wojennych, którzy w czasie I wojny 
światowej byli przetrzymywani na terenie monarchii habsburskiej9. Powo-
dem tych rozbieŜności były nierzadko problemy z rejestrowaniem Ŝołnierzy 
obcych wojsk, a takŜe występujące bezsprzecznie tendencje do manipulowa-
nia liczbą zmarłych jeńców. Z pewnością oficjalne dane o śmiertelności wśród 
jeńców budzą wątpliwości10. 
—————————— 

JEŃCY WOJENNI W AUSTRO-WĘGRZCH 1914–1918 

  7 Archiwum Krajowe Dolnej Austrii (Niederösterreichisches Landesarchiv, dalej: NÖLA), 
prez. »P« 1918 XII b), w. 394. 

  8 ÖSTA/Kriegsarchiv (dalej: KA), AOK/formacje wojenne, karton nr 74.  
  9 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, Bd VII: Wojenny rok 1918, Wien 1938,  

s. 45; In Feindeshand. Die Gefangenschaft im Weltkriege in Einzeldarstellungen, Hrsg. H. Wei-
land, L. Kern, Bd 2. Wien 1931, s. 173, 214. 

10 V. M o r i t z, H. L e i d i n g e r, Zwischen Nutzen und Bedrohung..., s. 193–195. 
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PrzewaŜająca część jeńców pochodziła z Rosji (1,269 mln), kolejne miejsca 
zajmowali Włosi (369 tys.), Serbowie (154,7 tys.) i Rumuni (52,8 tys.). Sto-
sunkowo niewiele było jeńców z Czarnogóry, Albanii, Francji czy USA11.  

 
 

Aparat wojskowy i zarządzanie masami jeńców  
 
Władze wojskowe cesarstwa Habsburgów nie przewidywały, Ŝe w toku 

wojny będą miały do czynienia z setkami tysięcy jeńców. Pod tym względem 
znalazły się w tej samej sytuacji co wszystkie inne wojujące państwa. Nikt 
nie spodziewał się, Ŝe będzie odpowiedzialny za ulokowanie tak wielu ludzi 
przez kilka lat. Biorąc pod uwagę brak kwater lub ich niedostateczne wypo-
saŜenie nie moŜe zatem dziwić fakt, iŜ sytuacja panująca w obozach jeniec-
kich monarchii naddunajskiej w pierwszych miesiącach wojny była wręcz  
katastrofalna. Szczególnie powaŜne były następstwa  braku urządzeń sani-
tarnych i generalnie nie poczyniono dostatecznych przygotowań w celu za-
pewnienia znośnych warunków higienicznych. Z tych powodów niemal bez 
przeszkód mogły rozprzestrzeniać się choroby zakaźne12. Niepokojące infor-
macje z tym związane napływały z obozów w Knittelfeld (Styria), Kleinmün-
chen (Górna Austria) i Boldogasszony (Węgry), a takŜe z obozu dla internowa-
nych wzgl. uchodźców w Thalerhof k. Grazu13 i Nezsider (Węgry)14. Powody 
do niepokoju dawała teŜ sytuacja w obozie w Marchtrenk (Górna Austria), 
gdzie równieŜ szalała epidemia tyfusu plamistego15. Szczególnie dramatyczne 
było połoŜenie jeńców w Mauthausen. W tamtejszym obozie, gdzie w grudniu 
1914 r. znajdowało się około 14 tys. jeńców, głównie pochodzących z Serbii,  
w ciągu kilku miesięcy zmarło kilka tysięcy męŜczyzn. W raporcie wydanym 
wiosną 1915 r. przez jednego z austro-węgierskich oficerów inspekcyjnych 
była mowa o liczbie ok. 5,6 tys. zmarłych, których pochowano na obozowym 
cmentarzu. Autorzy innych raportów zakładają, Ŝe liczba ofiar była jeszcze 
—————————— 

11 F. S c h e i d l, Die Kriegsgefangenschaft von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Berlin 
1943, s. 97. 

12 R. M a t e j a, Oberösterreich im 1. Weltkrieg 1914–1918 [dysertacja], Linz 1948, s. 227. 
ÖSTA/KA/KM 1915: Wydział X 10-21/11-2; por. list z frontu dr. Kocha, przekazany przez inŜ. 
Johanna Pirklbauera, Mauthausen.  

13 Zakłada się, Ŝe w Thalerhof na tyfus plamisty zmarło ok. 4,6 tys. Rusinów; H. H a u t-
m a n n, Fragen des Strafvollzugs in der Endphase des Habsburgerreiches (1872–1918). W:  
Justiz und Zeitgeschichte, Hrsg. E. Weinzierl, O. Rathkolb, S. Mattl, Bd 1, Wien 1995, s. 677. 
Jedno z aktualnych opracowań podaje liczbę około 1,8 tys. zmarłych. Patrz: G. H o f f m a n n,  
N.-M. G o l l, P. L e s i a k, Thalerhof 1914–1936. Die Geschichte eines vergessenen Lagers und 
seiner Opfer, Herne 2010. 

14 Archiwum Krajowe Dolnej Austrii (NÖLA), prez. »P« 1915 XI b), wiersz 991. 
15 ÖSTA/KA, KM Wydział X 1915: 10-23/6. 
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większa16. W następstwie epidemii w obozie w Mauthausen jeszcze w pierw-
szą zimę wojny spalono duŜą część baraków. Pozostałe miejsca zakwaterowa-
nia poddano dezynfekcji, a ponadto zbudowano nowe kwatery17. Po przepro-
wadzeniu tych „prac restauracyjnych” władze wojskowe zaczęły określać Maut-
hausen mianem jednego z „najpiękniejszych” obozów jenieckich na terenie 
monarchii18. Jeńców pozostałych w obozie sukcesywnie przydzielano do in-
nych miejsc internowania. Począwszy od lata 1915 r., po wypowiedzeniu wojny 
cesarstwu Habsburgów przez Włochy, Mauthausen stał się głównie „obozem 
włoskim”19. 

Masowe umieranie jeńców w Mauthausen to jaskrawy przykład, Ŝe wła-
dze Austro-Węgier na początku wojny z reguły nie radziły sobie z właściwym 
zaopatrzeniem i zakwaterowaniem Ŝołnierzy wroga. W pierwszych wojen-
nych miesiącach przewóz Ŝołnierzy wziętych do niewoli z frontu w głąb kraju 
odbywał się dość chaotycznie20. Wielu z tych męŜczyzn, którzy często przez 
wiele dni jechali w przepełnionych bydlęcych wagonach, było juŜ nosicielami 
niebezpiecznych zarazków chorobotwórczych, dlatego niektórzy umierali juŜ 
podczas transportu. W początkowej fazie nie podejmowano Ŝadnych sanitar-
nych zabiegów w tym zakresie. Jednak i w obozach opieka medyczna była 
niedostateczna. Wielu z będących do dyspozycji lekarzy pełniło słuŜbę na 
froncie lub przebywało w strefie tyłów operacyjnych21. Ponadto, w następ-
stwie przybycia zaraŜonych jeńców do obozów w głębi kraju miejscowa lud-
ność była teŜ zagroŜona sprowadzonymi chorobami Ŝołnierzy wroga. Problem 
zaostrzał fakt, iŜ do wiosny 1915 r. zdąŜono przygotować jedynie część stref 
internowania, przez co jeńców trzeba było tymczasowo lokować w folwar-
kach, w szkołach czy opustoszałych fabrykach, co z kolei czyniło nieuchronną 
ich styczność z ludnością. Poza tym miejscowi nierzadko Ŝywili zasadnicze 
wątpliwości co do powstawania duŜej liczby obozowych baraków w bezpo-
średnim sąsiedztwie ich miejsc zamieszkania, przy czym nie chodziło tylko  
o obawę przed zaraŜeniem, lecz takŜe o kwestie bezpieczeństwa22. Najwyraź-
—————————— 

16 H. L e i d i n g e r, V. M o r i t z, Verwaltete Massen..., s. 35–36. 
17 ÖSTA/KA, KM Wydział X 1915: 10–21/17–4; R. M a t e j a, Oberösterreich im 1. Welt-

krieg..., s. 227. 
18 Ibidem, /KA/KM Wydział X 1915: 10–23/6. 
19 Ibidem, KM Wydział X 1915: 10–21/27. W grudniu 1915 r. w obozie przebywało 267 

włoskich oficerów oraz 8061 włoskich szeregowych, 1945 Serbów oraz 46 Rosjan. 
20 E. D i e t r i c h, Der andere Tod. Seuchen, Volkskrankheiten und Gesundheitswesen im 

Ersten Weltkrieg. W: Tirol und der Erste Weltkrieg, Hrsg. K. Eisterer, R. Steininger, Inns-
bruck 1995, s. 256–258. 

21 Ibidem, s. 260. Na froncie brakowało lekarzy – M. R a u c h e n s t e i n e r, Der Tod des 
Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg, Graz, Wien, Köln 1993, s. 140. 

22 Reichenberger Kriegsgefangenen-Lagerzeitung, zeszyt podwójny (marzec/kwiecień 1916), 
s. 16. 
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niej nie ufano obozowym straŜnikom, którzy mieli nie dopuszczać do ucieczek 
jeńców23.  

We wszystkich obozach w głębi kraju odpowiedzialne jednostki organiza-
cyjne po gorzkich doświadczeniach zimy przełomu lat 1914/1915 starały się 
poprawić warunki higieniczne i przyspieszyć wykonanie niezbędnych prac 
adaptacyjnych. Poza tym naleŜało unikać przepełnienia baraków. Urządzano 
łaźnie, zastosowano dezynfektory parowe oraz oddano do uŜytku pewną licz-
bę tzw. baraków izolacyjnych. Ponadto wydano szereg rozporządzeń, poświę-
conych szczegółom przeprowadzania prac sanitarnych. Jeńcy po przybyciu 
mieli być poddawani „energicznemu odwszawieniu”24. Załogom obozów pole-
cono, aby „poświęciły szczególną uwagę sprawie skrupulatnego zachowania 
czystości”25. 

Choć niepospolite pod względem ich zaplanowania i bez wątpienia urzą-
dzane w poczuciu obowiązku zapewnienia jeńcom warunków zakwaterowania 
godnych człowieka, z drugiej strony niektóre obozy były przykładem, przy-
najmniej przez pewien czas, doprawdy iluzorycznych wyobraŜeń o „idealnym” 
kwaterowaniu jeńców. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę, Ŝe te po części luk-
susowo zaaranŜowane obiekty budowano przede wszystkim pod kątem pla-
nów ich wykorzystania po zakończeniu wojny. W kaŜdym razie dziwny wydaje 
się fakt, Ŝe Ministerstwo Wojny przychyliło się do prośby komendanta w Knit-
telfeld o zbudowanie na terenie obozu zadaszonej, ogrzewanej pływalni. Za-
powiadało się, Ŝe tamtejszy obóz będzie jednym z najbardziej kosztownych  
w całych Austro-Węgrzech. JuŜ sama budowa krytej pływalni pochłonęła 
koszty w wysokości ponad 100 tys. koron26. NajwyŜsze wymagania spełniało 
teŜ wyposaŜenie budynku dowództwa w Wieselburgu. Administracja Armii 
była dumna z „eleganckich baraków”, zwracając jednocześnie uwagę, Ŝe „znacz-
ne warstwy” własnej ludności mieszkały w ciasnocie i w o wiele gorszych do-
mostwach aniŜeli nieprzyjacielscy jeńcy27. W obozie jenieckim w Kleinmün-
chen kompleks obozowy, przypominający wyglądem park zdobiła fontanna. 
Zbytkowny wystrój obozu wywierał teŜ wraŜenie na gościach przyjeŜdŜają-

23 P. R a p p e r s b e r g e r, Das Kriegsgefangenenlager Freistadt 1914–18 [praca dyplomo-
wa], Wien 1988, s. 8. 

24 Ibidem, s. 134 i n. 
25 Ibidem, s. 136. TakŜe: E. B j e l i k, Das Los der Kriegsgefangenen in Österreich-Ungarn,  

„Österreichisch-ungarische Kriegskorrespondenz” 1917, Nr 100, s. 3; F. W i e s e n h o f e r,  
Gefangen unter Habsburgs Krone. K.u.k. Kriegsgefangenenlager im Erlauftal, Purgstall 1997,  
s. 177–180. 

26 P. H a n s a k, Das Kriegsgefangenenwesen während des I. Weltkrieges im Gebiet der heuti-
gen Steiermark [dysertacja], Graz 1991, s. 91. 

27 E. B j e l i k, Das Los der Kriegsgefangenen..., s. 3. 
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cych w celach inspekcyjnych z neutralnej zagranicy28. Najwyraźniej nie bu-
dziły zainteresowania kwestie, czy i ilu jeńców faktycznie odnosiło korzyść  
z tego rodzaju udogodnień. 

 
 

Rejestrowanie jeńców  
 
Do przełomu lat 1916/1917 Wydział X ds. Jeńców Wojennych był miej-

scem, w którym skupiały się wszelkie sprawy związane z jeńcami29. Później 
nastąpiło znaczne ograniczenie kompetencji Ministerstwa Wojny przez na-
czelne dowództwo armii Austro-Węgier, dowództwa stref tyłów operacyjnych 
oraz Szefa Uzupełnień30 powołanego w 1917 r. przez cesarza Karola. Miało to 
teŜ powaŜny wpływ na procedurę rejestrowania jeńców. W punkcie informa-
cji o jeńcach wojennych, który działał od sierpnia 1914 r. przy tzw. Central-
nym Biurze Informacyjnym austriackiego i węgierskiego Czerwonego KrzyŜa, 
w kwietniu 1916 r. oceniano, Ŝe na skutek niedociągnięć w zakresie „rapor-
towania stanu liczebnego jeńców wojennych” w obu poprzedzających latach 
nie wciągnięto prawidłowo do ewidencji mniej więcej 160 tys. Ŝołnierzy nie-
przyjacielskich armii31. Pomimo prób ujednolicenia ich rejestracji nie udało 
się całkowicie zlikwidować związanych z tym mankamentów takŜe w latach 
1917 i 1918, gdyŜ wielu jeńców zatrzymywano przy armiach walczących na 
froncie wykorzystując ich do róŜnych prac, przez co nie pojawiali się oni  
w Ŝadnej centralnie zarządzanej ewidencji. Nawet instancje, które zabiegały  
o przepisowe rejestrowanie przywiezionych jeńców, często nie były w stanie 
przekazywać rzetelnych danych. Ze względu na fluktuacje w obłoŜeniu stacji 
jenieckich w strefie tyłów operacyjnych niekompletne były teŜ dane, dotyczą-
ce skoncentrowanych i zarejestrowanych w nich Ŝołnierzy mocarstw Ententy. 
Dodatkowo, sytuację znacznie komplikował fakt powszechnie praktykowane-
go zatrudniania jeńców do pracy. Kiedy na przestrzeni roku 1915 równieŜ 
jeńców osadzonych w ośrodkach internowania rozlokowanych w głębi lądu 
coraz częściej i w coraz większych kontyngentach zaczęto kierować zarówno 
do zakładów prowadzonych przez wojsko, jak i do indywidualnych pracodaw-
ców, powstała konieczność zaangaŜowania „urzędów pracy” krajów Korony, 

28 T. W e n n e r s t r ö m, Besuch von Kriegsgefangenenlagern in Österreich-Ungarn. W: In 
Feindeshand. Die Gefangenschaft im Weltkriege in Einzeldarstellungen, Weiland/Kern Hrsg., 
Bd 2, Wien 1931, s. 216. 

29 Muzeum Historii Wojskowości (Heeresgeschichtliches Museum), Ernst von Streeru-
witz, Kriegsgefangene im Weltkrieg, Unveröffentlichtes Manuskript, Bd 1, s. 67 i n. 

30 Więcej na ten temat: R. H e c h t, Fragen zur Heeresergänzung der gesamten bewaffneten 
Macht Österreich-Ungarns während des Ersten Weltkrieges [dysertacja], Wien 1969, s. 437. 

31 ÖSTA/KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych. 1918: 10–39/78.  

—————————— 

JEŃCY WOJENNI W AUSTRO-WĘGRZCH 1914–1918 



34 

aby nadzorować ich rozlokowywanie i nie stracić orientacji co do liczby jeń-
ców, będących do dyspozycji w obrębie obozów i poza nimi. 

 
 

Znaczenie jeńców dla gospodarki wojennej  
 
JuŜ w drugiej połowie 1915 r. tylko średnio 30–40% Ŝołnierzy wrogich ar-

mii stale przebywało w obozach. Powody były oczywiste – o ile w pierwszych 
miesiącach po rozpoczęciu wojny liczba bezrobotnych w monarchii austro-wę-
gierskiej gwałtownie wzrosła, to juŜ wiosną 1915 r. dała się zauwaŜyć od-
wrotna tendencja, bowiem z wyjątkiem kilku gałęzi przemysłu prawie wszę-
dzie zaczęło brakować rąk do pracy. Sukcesywnie dokonano przejścia na go-
spodarkę wojenną, co sprawiło, Ŝe po okresie początkowego paraliŜu Ŝycia go-
spodarczego nastąpił uwarunkowany wojną wzrost koniunktury w pewnych 
branŜach. Potrzeby wojska były ogromne, co prowadziło do szybkiej poprawy 
sytuacji gospodarczej32. Równolegle z takim rozwojem wydarzeń wyraźnie 
widoczne stały się skutki braku setek tysięcy pracobiorców w następstwie 
mobilizacji. W 1916 r. pod bronią było juŜ 4,9 mln osób, co oznaczało, Ŝe w wę-
gierskiej połowie państwa rynek pracy został pozbawiony ponad dwóch trze-
cich ludności męskiej zdolnej do pracy33. JuŜ w roku poprzednim zaznaczyła 
się pilna konieczność zareagowania na ten stan rzeczy. Stąd Naczelne Do-
wództwo Armii w piśmie skierowanym do Ministerstwa Wojny podkreśliło, 
Ŝe jeńcy wojenni i uchodźcy, „których utrzymanie na koszt państwa stało się 
koniecznością, mogą i powinni wnieść ekwiwalent za otrzymywane zaopa-
trzenie wykonując pracę”34.  

W lutym 1915 r. w Wiedniu pod przewodnictwem ministra ds. robót pu-
blicznych Austro-Węgier odbyła się konferencja „w sprawie zatrudniania jeń-
ców wojennych”, podczas której przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Mi-
nisterstwa Kolei oraz Ministerstwa Robót Publicznych uzgodnili wdroŜenie 
planu roboczego. Zawierał on liczne, dość ambitne projekty, ich realizacja 
jednoznacznie zakładała wykorzystanie osób wchodzących w skład nieprzyja-
cielskich wojsk. Ich siła robocza miała zostać uŜyta m.in. do prac rekultywa-
cyjnych w czeskich zagłębiach węgla brunatnego czy rozbudowy połączeń ko-
lejowych35.  

32 R. J. W e g s, Die österreichische Kriegswirtschaft 1914–1918, Wien 1979, s. 53. 
33 I. B e r e n d, G. R á n k i, Ungarns wirtschaftliche Entwicklung. W: Die Habsburgermo-

narchie 1848–1918, Hrsg. A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Bd 1: Die wirtschaftliche Entwick-
lung, Wien 1973, s. 522. 

34 ÖSTA/KA/KM, Wydział X 1915: 10–11/35–115. 
35 Ibidem, Wydział X 1915: 10–11/30–9. 
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Początkowo Ministerstwo Wojny nie zezwalało na kierowanie robotników, 
będących jeńcami wojennymi na tereny zamieszkane w większości przez lud-
ność słowiańską. OstroŜność przejawiano zwłaszcza w stosunku do terenów 
Czech36. Najwidoczniej władze obawiały się moŜliwości „bratania się” jeńców 
rosyjskich ze słowiańską ludnością. Jednak w obliczu rosnącego wszędzie za-
potrzebowania na siłę roboczą Ministerstwo Wojny stopniowo łagodziło ist-
niejące restrykcje. JuŜ wiosną 1915 r. Ministerstwo Wojny i Naczelne Do-
wództwo Armii zezwoliły na nieograniczone zatrudnianie jeńców wojennych 
na „czysto polskich” terenach Zachodniej Galicji, najwidoczniej sądząc, Ŝe na 
obszarach tych moŜna wykluczyć przejawianie przez miejscowych mieszkań-
ców postaw „rusofilskich”. Niemniej, nadal zachowywano nieufność, dlatego 
zapadła decyzja o sprawowaniu nadzoru nad relacjami między ludnością  
i nieprzyjacielskimi Ŝołnierzami, aby zapobiec przypadkom „bratania się”37.  

Tymczasem siłę roboczą jeńców wojennych wykorzystywano we wszelkich 
moŜliwych dziedzinach, aczkolwiek sprawa rozdzielenia Ŝołnierzy wrogich ar-
mii na obie połowy terytorium państwa była przedmiotem nader kontrower-
syjnych dyskusji na najwyŜszym szczeblu. W konflikt na tym tle popadli 
przede wszystkim ministrowie rolnictwa austro-węgierski i królewsko-wę-
gierski. Ostatecznie premier Węgier hrabia István Tisza zaŜądał od rządu 
Austro-Węgier dostarczenia 500 tys. jeńców wojennych potrzebnych do prac 
w sektorze rolnym38, co w tym czasie stanowiło kontyngent niemoŜliwy do 
przekazania do dyspozycji. Związany m.in. z niedoborem siły roboczej w rol-
nictwie problem zaopatrzenia w Ŝywność, który począwszy od zimy przełomu 
lat 1916/1917 zaczął przybierać coraz większe rozmiary głównie w Austrii,  
w konsekwencji bardzo utrudniał porozumienie na linii Budapeszt-Wiedeń. 
Austriacy juŜ od dawna podawali w wątpliwość zasadniczą wolę Budapesztu 
do współpracy z rządem w Wiedniu, mając na uwadze sukcesywny spadek 
dostaw artykułów Ŝywnościowych z wschodniej części państwa. Niemniej, od 
1916 r. kryzys zaopatrzeniowy dawał się odczuć wszędzie, wywierając teŜ 
wpływ na zachowanie Ŝołnierzy Ententy, znajdujących się w austro-węgierskiej 
niewoli. Władze wojskowe doszukiwały się powodów dającego się stwierdzić juŜ 
w 1916 r. wzrostu liczby ucieczek wśród jeńców przetrzymywanych przy „armii 
w polu” głównie w trudnościach aprowizacyjnych. Stały się one odczuwalne 
takŜe w odniesieniu do własnego personelu wojskowego. Pomimo to wyklu-
czono moŜliwość zwiększenia racji Ŝywnościowych. W zamian np. XI Dowódz-
two Armii zaproponowało, by w przyszłości zrezygnować „z nieprzerwanego 
wykonywania pracy” przez jeńców, przyznając im przynajmniej przerwy na 
odpoczynek. Mimo to wielu zmarło w toku angaŜowania ich do pracy w stre-

36 Ibidem, 10–11/35–24 i 10–11/35–81. 
37 Ibidem, 10–11/30–3, 10–11/35–67 oraz 10–23/29. 
38 R. H e c h t, Fragen zur Heeresergänzung..., s. 276. 
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fie frontu i tyłów operacyjnych, gdzie wbrew postanowieniom podpisanej  
w Hadze konwencji o prawach i zwyczajach wojny lądowej byli grupowani  
w kompanie robotników i wykorzystywani m.in. do „robót drogowych i ziem-
nych za linią frontu”, pracowali jako saperzy czy tragarze, albo teŜ byli przy-
dzielani do tzw. oddziałów porządkujących pola bitew. Prócz tego, setki  
jeńców straciły Ŝycie podczas schodzenia lawin lub innych „wypadków przy 
pracy”, tysiące jednak prawdopodobnie na skutek wyczerpania i głodu39. 
Faktyczną liczbę ofiar śmiertelnych moŜna jedynie szacować, gdyŜ austro-
węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Wojny juŜ je-
sienią 1915 r. uzgodniły, aby „we wszelkich wchodzących w rachubę publika-
cjach, [...] w ogóle nie podawać zachorowań i przypadków śmiertelnych wśród 
Ŝołnierzy i jeńców wojennych w bezpośrednim obszarze działań wojennych 
[...]”40. Ale i „wewnętrznie” najwidoczniej zaprzestano prowadzenia rzetelnej 
rejestracji. Po zakończeniu wojny „Ministerstwo Wojny w Likwidacji” nie by-
ło w stanie podać do wiadomości dokładnej liczby Ŝołnierzy zmarłych w nie-
woli austro-węgierskiej41. 

 
 

Pogorszenie warunków bytowych 
 
Aby móc przydzielać wystarczającą liczbę pracowników wojskom przeby-

wającym w pobliŜu linii frontu oraz przedsiębiorstwom funkcjonującym w głębi 
kraju i jednocześnie poprawić sprawność fizyczną jeńców obniŜoną na skutek 
niedoboru Ŝywności, Szef Uzupełnień, gen. broni baron Samuel Hazai po-
wziął plan, aby od lutego 1917 r. wymieniać jeńców, którzy „poprzez wykony-
wanie cięŜkich prac w obszarze wojskowym wykazują zmniejszoną przydat-
ność”, na takich, którzy dotychczas byli zatrudnieni w głębi kraju42. Samuel 

39 ÖSTA/KA/KM Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10-143/367 i 10-11/202 oraz  
1918: 10-11/2-159; Archiwum i Centrum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Robotniczego 
(Archiv und Dokumentationszentrum der österreichischen Arbeiterbewegung). I. Socjalde-
mokratyczne ogniwa partyjne, IX Sekretariat Państwowy ds. Partii Politycznych, karton 117, 
teczka 702, slajdy 491–494. Na temat porównań dokonywanych w związku z traktowaniem 
bądź z warunkami bytowymi jeńców w okresie I i II wojny światowej patrz m.in.: H. J o n e s,  
A Missing Paradigma? Military Captivity and the Prisoners of War, 1914–1918. W: Captivity, 
Forces Labour and Forced Migration in Europe during the First World War, Hrsg. M. Stibbe, 
London, New York 2009, s. 19–48. Na ten temat oraz w kwestii intencjonalności stosowania 
przemocy wobec jeńców patrz takŜe: B. K. F e l t m a n, Tolerance as a Crime? The British 
Treatment of German Prisoners of War on the Western Front, 1914–1918, „War in History” 
2011, vol. 17, Nr 4, s. 435–458. 

40 ÖSTA/KA/KM/Wojenny Urząd Nadzorczy (KÜA) 1916: w. 63695. 
41 H. L e i d i n g e r, V. M o r i t z, Verwaltete Massen..., s. 53 i n.  
42 ÖSTA/KA/Szef (Uzupełnień) 1917: 19–13/2–4. 
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Hazai, który był w pełni świadom problemów w zakresie rejestrowania jeń-
ców, na podstawie dostępnych danych zakładał, Ŝe do niewoli wziętych zosta-
ło ogółem 1,166  mln Ŝołnierzy. Według podanych przez niego informacji  
„około 40.000” jeńców „zmarło, uciekło lub w inny sposób wypadło z ewidencji”, 
ponad 80 tys. było chorych lub w stanie inwalidztwa, ponad 90 tys. zatrud-
niono w zakładach wojskowych, działających w obrębie obozów jenieckich, 
660 tys. pracowało w głębi kraju, a 295 tys. przydzielono do „armii w polu”43. 
Naczelne Dowództwo Armii juŜ wcześniej zwróciło się do Ministerstwa Wojny, 
odnośnie do wspomnianej wymiany jeńców, wstępnie przewidując uŜycie 40 tys. 
Ŝołnierzy do przeprowadzenia tej akcji. Ministerstwo Wojny jednak bardzo 
sceptycznie oceniło tego rodzaju działania, ostatecznie podając w wątpliwość 
sens całego przedsięwzięcia twierdząc, Ŝe zarówno Naczelne Dowództwo Ar-
mii, jak i Szef Uzupełnień wyszli z błędnego załoŜenia sądząc, iŜ w ten sposób 
będzie moŜna wymieniać osłabionych fizycznie pracowników na zdrowych  
i silnych. Zdaniem ministerstwa, pogląd ten „jest o tyle błędny, o ile zaopa-
trzenie w Ŝywność w głębi kraju nawet nie wystarcza, aby chronić przed 
utratą sił jeńców, którzy są juŜ na stanie”44.  

Nie bacząc na to gen. S. Hazai oraz szef Sztabu Generalnego Austro-Wę-
gier zdołali przeforsować plan wymiany jeńców, jednak rezultat tych działań, 
które wiązały się z duŜym wysiłkiem organizacyjnym, ostatecznie wykazał 
słuszność zastrzeŜeń, zgłoszonych przez urzędników Ministerstwa Wojny.  
W obozach w głębi kraju bowiem jeńcy potrzebujący odpoczynku, przekazy-
wani przez „armię w polu” rzadko kiedy mogli liczyć na odpowiednie zaopa-
trzenie. Z liczby ok. 90 tys. Ŝołnierzy nieprzyjacielskich wojsk, którzy zdaniem 
Szefa Uzupełnień wiosną 1917 r. przebywali w obozach monarchii podległych 
Ministerstwu Wojny Austro-Węgier, według informacji przekazanych przez 
Wydział XVI Ministerstwa Wojny, odpowiedzialny za sprawy sanitarne, 
wskazujący w tym kontekście na fakt zmniejszenia się wskaźnika śmiertel-
ności w porównaniu z miesiącami zimowymi, w okresie od końca kwietnia do 
początku czerwca zmarło prawie 3 tys. jeńców45. 

Sytuacja stawała się jednak coraz trudniejsza. TakŜe w sektorze rolnym 
wielu pracodawców zatrzymywało jeńców wojennych jedynie przez krótki 
czas i tylko do najpilniejszych prac, gdyŜ albo nie byli juŜ w stanie ich Ŝywić, 
albo przydzieleni męŜczyźni byli chorzy i słabi46. W świetle tego faktu jeńcy  
z kaŜdym miesiącem coraz częściej skarŜyli się na niedobór poŜywienia, poru-
szając ten temat równieŜ w listach do swoich rodzin. Według danych Wydzia-
łu Cenzury wymazywanie tego rodzaju fragmentów tekstu w listach i pocz-

43 Ibidem.  
44 Ibidem.  
45 Ibidem, 19–17/1, 2, 3, 4, 5 oraz 19–13/2–4. 
46 NÖLA/prez. »P« 1917, w. 3612/XI. 
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tówkach stawało się coraz bardziej czasochłonne, gdyŜ w niemal kaŜdym li-
ście znajdowały się odniesienia do braków Ŝywności47. 

 
 

Wpływy polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem propagandy 
stosowanej wśród jeńców polskich) 

 
Nie tylko braki w wyŜywieniu czy złe traktowanie sprawiały, Ŝe w 1917 r. 

wzrastała liczba ucieczek nieprzyjacielskich Ŝołnierzy. Dwie rewolucje w Rosji, 
które zdawały się dawać realną nadzieję na rychły pokój, wzmagały niecier-
pliwość zwłaszcza wśród jeńców rosyjskich, którzy dodatkowo chcieli na czas 
wrócić do rodzinnego kraju w perspektywie obiecanego rozdzielania ziemi.  
O ile w przeszłości, w duŜej mierze na polecenie Szefa Uzupełnień, sukcesyw-
nie zmniejszano liczbę straŜników, to teraz, stosownie do Ŝyczenia Sztabu 
Generalnego naleŜało postawić do dyspozycji dodatkowy personel, aby prze-
ciwdziałać dalszemu zwiększaniu się liczby ucieczek. Raporty I i X Dowódz-
twa Armii mówiły o tym, Ŝe za sprawą niesumiennej często pracy straŜników 
dochodziło do masowych ucieczek oraz zamieszek. W konsekwencji, dowódz-
twa armii przekazały Szefowi Uzupełnień odnośną informację, iŜ przy dobo-
rze straŜników naleŜy preferować osoby niemieckojęzyczne48. Przeprowadza-
ne badania wykazały bowiem, Ŝe Ŝołnierze pochodzenia słowiańskiego sym-
patyzowali z Rosjanami, przez co nie pełnili słuŜby straŜniczej z wymaganą 
surowością oraz tolerowali przypadki kradzieŜy Ŝywności przez jeńców49. 

Aby z drugiej strony ukrócić coraz bardziej zauwaŜalną od 1917 r. utratę 
dyscypliny wśród jeńców, Ministerstwo Wojny zaproponowało kierowanie  
„krnąbrnych i leniwych” oraz „skłonnych do ucieczki osobników” w miejsca, 
gdzie występowały szczególnie trudne warunki pracy. Jeńców takich naleŜało 
na pewien czas grupować w „dyscyplinarnych brygadach roboczych”, a w przy-
padku „braku poprawy” w ich zachowaniu – wysyłać do Albanii i Czarnogóry50. 
Sformowanie jenieckich oddziałów karnych niewiele jednak zmieniło, bowiem 
po Rewolucji Październikowej prawie nie moŜna było zapobiec ucieczkom Ro-
sjan. Przykładowo: w raporcie Szefa Uzupełnień na dzień 1 stycznia 1918 r. 
mowa była o liczbie 194,298 tys. jeńców przy froncie północno-wschodnim,  
w tym 138,899 tys. Ŝołnierzy armii carskiej. Do tego czasu uciekło ponad  
30 tys. rosyjskich jeńców51. 

47 ÖSTA/KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1917: 10–18/135. 
48 ÖSTA/KA, Szef Uzupełnień 1917: 19–4/6. 
49 Ibidem, 19–20/2. 
50 Ibidem, 19–44/1–2. 
51 Ibidem, 1918: 19–1/39. 
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52 Na temat jeńców włoskich przetrzymywanych na terenie monarchii naddunajskiej  

patrz: G. P r o c a c c i, Soldati e prigioneri italiani nella Grande guerra, Roma 1993. 
53 Cyt. za: M. R a u c h e n s t e i n e r, Der Tod des Doppeladlers..., s. 524. 
54 ÖSTA/KA/AOK/NFA/karton nr 682, Wydział Qu. HGK. Eh. Eugen 1916, Qu. Op.  

1–8/65–1, 12, 31. 
55 Ibidem, /KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–83. 

Niemniej, z uwagi nad duŜą liczbę jeńców włoskich52, których udało się 
sprowadzić jesienią 1917 r., Administracja Armii uwaŜała tego rodzaju straty 
za znośne. Z kolei transport, rozlokowanie i zaopatrzenie Włochów stawiało 
Administrację Armii przed prawie nierozwiązywalnymi problemami, a suk-
cesy odnoszone przez armię Austro-Węgier w południowo-zachodnim obsza-
rze działań wojennych wywoływały w ludności Austrii nastrój nie tyle ufno-
ści, ile niepokoju. Dały się słyszeć krytyczne głosy mówiące, iŜ  

„[...] doszło do tego, Ŝe przyrost liczby jeńców działa wprost draŜniąco na lud-
ność, która dostrzega w nim jedynie zwiększanie się liczby zjadaczy. W rozsze-
rzaniu zaś zajętego przez nas terytorium wroga widzi ona jedynie zmniejszanie 
się naszego i tak juŜ niewystarczającego taboru kolejowego; z kolei dalsze postę-
py trwającej ofensywy postrzega ona jedynie z perspektywy wzrostu liczby lud-
ności okupowanych terenów, którą trzeba Ŝywić. Obecnie bowiem wszystko krę-
ci się juŜ tylko wokół spraw Ŝołądka, kwestii zaprowadzenia pokoju, po którym 
ludzie obiecują sobie poprawę stanu wyŜywienia”53. 

JuŜ w okresie poprzedzającym zimę trudna sytuacja aprowizacyjna wy-
warła ujemny wpływ na propagandę polityczną, którą zainicjowano np. wśród 
ukraińskich, polskich i muzułmańskich Ŝołnierzy armii carskiej. Szczególnie 
wyraźnie objawiało się to w przypadku Polaków. Po proklamowaniu Króle-
stwa Polskiego w listopadzie 1916 r. jeńcy, którzy przebywając na terenach 
Rosji zajętych przez armię Austro-Węgier znajdowali się jednocześnie w swo-
im rodzinnym kraju, gdzie zatrudniano ich w brygadach roboczych, pracują-
cych na potrzeby „armii w polu”, mieli być w „moŜliwie dyskretny sposób” 
grupowani w punktach zbornych, a stamtąd przewoŜeni do obozu w miejsco-
wości Planá w Czechach lub Csoth k. Pápa na Węgrzech54, gdzie miano kon-
tynuować rekrutację do Legionu Polskiego wzgl. Polskiego Korpusu Pomocni-
czego. Przenosząc samych oficerów wziętych do niewoli nie naleŜało w Ŝad-
nym wypadku stosować przymusu. Zasadniczo w perspektywie utworzenia 
Legionu Polskiego w rachubę wchodzili tylko tacy jeńcy, którzy „dobrowolnie 
deklarowali gotowość do walki za sprawę polską i złoŜyli prośbę o przeniesie-
nie nie stawiając warunków”55. JuŜ w trakcie przenoszenia okazało się, Ŝe 
wzięci do niewoli polscy oficerowie nierzadko nie byli przez Ŝołnierzy Austro- 
-Węgier traktowani jako jeńcy. Jeszcze przed swoim odjazdem korzystali oni  
z większej swobody poruszania się i urządzano na ich cześć poŜegnalne uro-
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czystości. Komendant obozu w Csoth zwrócił uwagę, Ŝe postępowanie takie 
wznieciło w jeńcach oczekiwania, których po ich przeniesieniu nie będzie 
moŜna spełnić, czego skutkiem będzie niezadowolenie i rozczarowanie wśród 
jeńców, a to z kolei będzie miało ujemny wpływ na prowadzoną „działalność 
propagandową”. Brak jasnych wytycznych co do sposobu obchodzenia się  
z jeńcami narodowości polskiej skrytykował pod koniec listopada 1916 r. tak-
Ŝe naczelny inspektor stacji oficerskich i obozów jenieckich w bratysławskiej 
strefie dowodzenia56.  

Administracja Armii Austro-Węgier rozlokowała jeńców narodowości pol-
skiej w obozach w róŜnych sekcjach. Przykładowo: w obozie w Planá sekcja 
nr 1 obejmowała Polaków z niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa 
(dalej: GG), sekcja nr 2 – Polaków ze strefy tyłów operacyjnych IV Armii  
i z Rosji; w sekcji nr 3 znaleźli się jeńcy, którzy juŜ zdecydowali się na wstą-
pienie do Legionu Polskiego, a w sekcji nr 4 – jeńcy z austriacko-węgier-
skiego GG. Rejon sekcji nr 3 znacznie odróŜniał się od pozostałych sposobem 
jej prowadzenia oraz wyposaŜeniem. Muzykowano, wystawiano spektakle te-
atralne oraz rozprowadzano lektury w języku polskim. Wszystko to miało 
słuŜyć umacnianiu polskiej świadomości narodowej. Natomiast w pozosta-
łych sekcjach urządzono jedynie pomieszczenia do przeprowadzania zajęć  
z języka polskiego oraz wygłaszania wykładów o treści antyrosyjskiej. RaŜące 
rozbieŜności między poszczególnymi sekcjami miały dostarczyć jeńcom dodat-
kowego bodźca do wstępowania w szeregi legionu, co wiązano jednocześnie  
z moŜliwością przeniesienia do sekcji nr 3.  

Istotny element prowadzonej działalności agitacyjnej stanowił Naczelny 
Polski Komitet Narodowy (Das Oberste Polnische Nationalkomitee, dalej:  
O.P.N.K.). Oprócz misji, których inicjatorem był nie tylko O.P.N.K., lecz tak-
Ŝe Komitet Pomocy Jeńcom Wojennym Narodowości Polskiej w Krakowie”, 
które to organizacje niejednokrotnie odwiedzały oba obozy, „działalność infor-
macyjną” wśród jeńców prowadzili wybrani polscy duchowni i nauczyciele. 
Ponadto, przedstawiciele O.P.N.K. podjęli się zadania, dotyczącego wyodręb-
nienia z grupy jeńców polskich osób „godnych zaufania” i „niegodnych zaufa-
nia”. Dostęp do obozów w Csoth i Planá był natomiast „bezwzględnie niedo-
zwolony” dla członków Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych MęŜczyzn 
(Der Christliche Verein Junger Menschen, CVJM), będącego niemieckim od-
powiednikiem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Męskiej (Young 
Men’s Christian Association – YMCA), którzy w ramach swojej działalności 
opiekuńczej starali się poprawić los jeńców (nie tylko) w Austro-Węgrzech57. 

56 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–51. 
57 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–61 oraz 10–27/822–57. 
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Do końca grudnia 1916 r. liczba wziętych do niewoli polskich Ŝołnierzy 
szeregowych wzrosła w samym tylko obozie w Csoth do 3363 osób58. W obo-
zie w Planá liczba jeńców narodowości polskiej wynosiła pod koniec 1916 r. 
niespełna 9500 osób59. Jeszcze w połowie grudnia 1916 r. dowództwo obozu  
w Csoth, w którym ulokowano w szczególności wziętych do niewoli oficerów 
narodowości polskiej, poinformowało Ministerstwo Wojny w Wiedniu o tym, 
Ŝe udało się juŜ zwerbować 2700 Ŝołnierzy. Zdaniem dowództwa obozu takŜe 
dalsza działalność propagandowa zapowiadała się obiecująco60. Ministerstwo 
Wojny i Naczelne Dowództwo Armii miały nadzieję, Ŝe stosując pewne udo-
godnienia jak np.: lepsze wyŜywienie, wypłatę gaŜ czy wydawanie jeńcom 
większych racji tytoniu uda się pozyskać moŜliwie jak największą liczbę męŜ-
czyzn, chętnych do zaciągnięcia się do Legionu Polskiego61. Mimo to stosunki 
panujące w obozach nie przedstawiały się harmonijnie. W obozie w Planá 
mowa była o „niepokoju i fermencie”. Jeńcy wydzieleni z zastępów roboczych 
i przeniesieni do obozów nadal wychodzili z załoŜenia, Ŝe nie są juŜ jeńca- 
mi wojennymi. Ponowna konieczność podlegania obozowej dyscyplinie była 
sprzeczna z ich oczekiwaniami, zwłaszcza Ŝe w dotychczasowych miejscach, 
w których pracowali, mieli często większą swobodę poruszania się. Dla za-
pewnienia porządku oraz zapobieŜenia groźbie niepowodzenia całej akcji, na-
leŜało jak najszybciej zabrać z obozu jeńców, którzy juŜ podjęli decyzję o wstą-
pieniu do Legionu Polskiego62.  

Sytuacja w Csoth, gdzie ok. 20 tys. jeńców czekało na wcielenie do Pol-
skiego Korpusu Pomocniczego, pogorszyła się w krótkim czasie dramatycz-
nie. Wielu spędziło tam juŜ kilka miesięcy nie otrzymując Ŝadnych informacji 
na temat dalszej przyszłości. Do tego dochodził głód. W liście zatrzymanym 
przez cenzurę jeden z jeńców wyraził się o tym następująco:  

„Jesteśmy w obozie, w którym są tylko Polacy, głodzą nas tu juŜ trzeci tydzień 
i nakazują nam wstąpić do legionu polskiego, do jakiejś polskiej armii. Do domu 
nikogo nie puszczają i nie wiadomo, jak to się skończy, chyba, Ŝe pomrzemy  
z głodu”63.  
O ile jeszcze pod koniec 1916 r. działalność rekrutacyjną oceniano jako  

„obiecującą”, to na przestrzeni kolejnych tygodni i miesięcy właściwe instytu-
cje Austro-Węgier gruntownie zrewidowały swój pogląd na ten temat. Nabra-

58 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–73.  
59 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–61. 
60 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–84. 
61 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–76. 
62 Jeden z punktów zbornych dla osób rekrutowanych do Legionu Polskiego znajdował się 

w X Okręgu Wiedeńskim. ÖSTA/KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–27/822–54 
oraz 10–69/20. 

63 Ibidem, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1917:10–139/2. 
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no nieufności po tym, jak nieprzeciętnie duŜa liczba polskich jeńców zgłosiła 
chęć wstąpienia do Polskiego Korpusu Pomocniczego. Zdaniem władz Austro- 
-Węgier prawdziwe pobudki jeńców do walki przeciwko Rosji po stronie mo-
carstw centralnych, wynikały raczej z nadziei na poprawę aktualnej sytuacji 
Ŝyciowej poprzez wstąpienie w szeregi polskiego korpusu. Do końca lutego 
1917 r. Ministerstwo Wojny otrzymało znaczną liczbę wniosków składanych 
w tej sprawie przez polskich jeńców. Podjęto decyzję, Ŝe „na chwilę obecną 
nie ma moŜliwości ich akceptacji ze względów ekonomicznych i militarnych”, 
oraz zakazano przesyłania do ministerstwa dalszych próśb64. W 1917 r. licz-
ba ucieczek znacznie wzrosła, a wójt gminy Csoth złoŜył skargę z powodu 
licznych kradzieŜy i aktów przemocy dokonanych w otoczeniu obozu65.  
W Wiedniu Wydział Cenzury z uwagi na złą sytuację zaczął obawiać się dale-
ko idących ujemnych następstw. Tymczasem w obozie w Csoth nalegano na 
niezwłoczną poprawę warunków bytowych, aby nie utracić całkowicie zaufa-
nia jeńców i tym samym nie doprowadzić do zniechęcenia potencjalnych bo-
jowników, którzy mogliby zasilić szeregi korpusu polskiego. Jednak Wydział 
X ds. Jeńców Wojennych zbagatelizował tego rodzaju ostrzeŜenia66. Ostatecz-
nie, w marcu 1917 r. wstrzymano „działalność informacyjną” wśród rosyjskich 
jeńców narodowości polskiej na „NajwyŜszy Rozkaz Jego Cesarskiej Mości”67.  

 Propaganda uprawiana takŜe wśród Ukraińców dała natomiast dość skrom-
ne rezultaty. Jej celem w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austro-
-Węgier miało być zaakcentowanie nie tylko „świadomości specyfiki narodo-
wej”, lecz takŜe „kontrastu rasowego”68 wobec „wielkorosyjskiego szowini-
zmu”69. Austro-Węgry, owo labilne mocarstwo wielonarodowe, w ostatecznym 
rozrachunku okazało się jednak słabym nauczycielem w sprawach nacjonali-
zmu. W rzeczywistości działania, mające na celu wywieranie wpływu na jeń-
ców w sensie narodowym, prowadzono bardzo niezdecydowanie.  

—————————— 
64 V. M o r i t z, H. L e i d i n g e r, Zwischen Nutzen und Bedrohung, s. 139. 
65 ÖSTA/KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1917: 10–139/1. 
66 V. M o r i t z, H. L e i d i n g e r, Zwischen Nutzen und Bedrohung, s. 139–140. 
67 ÖSTA/KA, Szef (Uzupełnień) 1917: 19–5. 
68 W tym kontekście zwracamy uwagę na badania z zakresu antropologii ras, prowa- 

dzone przez lekarza i antropologa Rudolfa Pöcha w obozach jenieckich Austro-Węgier;  
A. G s c h w e n d t n e r, Als Anthropologe im Kriegsgefangenlager – Rudolf Pöchs Filmaufna-
hmen im Jahre 1915, „Wissenschaftlicher Film” 1991, Nr 42, s. 107; por. M. H e a l y, Vienna 
and the Fall of the Habsburg Empire. Total War and Everyday Life in World War I, Cambridge 
2004, s. 112 i n. 

69 ÖSTA/KA, KM/Wydział X 1914: 10–2/84. Szerzej na ten temat patrz m.in.: P. R a p-
p e r s b e r g e r, Das Kriegsgefangenenlager Freistadt 1914–18 [praca dyplomowa], Wien 1988;  
E. O l e n t c h o u k, Die Ukrainer in der Wiedeńer Politik und Publizistik 1914–1918. Ein Bei-
trag zur Geschichte der österreichischen Ukrainer (Ruthenen) aus den letzten Jahren der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie [dysertacja], Wien 1998; W. B i h l, Einige Aspekte der  
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Opóźnione powroty jeńców rosyjskich  
 
Na początku 1918 r. śmiertelność wśród Ŝołnierzy nieprzyjacielskich armii 

gwałtownie wzrosła. Według informacji Wydziału X ds. Jeńców Wojennych, 
w lutym w obozach znajdowało się 181,4 tys. Ŝołnierzy, z których tylko 11,4 tys. 
uznano za zdrowych, 20 tys. było niedoŜywionych, ale zdatnych do transpor-
tu, 150 tys. zaś było niedoŜywionych, chorych i niezdatnych do transportu70. 
Abstrahując od tego faktu, waŜki wpływ na problematykę repatriacyjną mia-
ło teŜ spowodowane przez Austro-Węgry odwlekanie ratyfikacji traktatu po-
kojowego podpisanego w Brześciu71. Jednak powrót znajdujących się w nie-
woli Rosjan do kraju opóźniał się nie tylko na tle rozdźwięków dyplomatycz-
nych na linii Wiedeń-Moskwa72, bowiem w monarchii naddunajskiej gremia 
zajmujące się sprawami jeńców bezskutecznie usiłowały obrać wspólny kurs 
w tej kwestii. Na skutek odmiennych definicji celów odnośnie do ewakuacji 
rosyjskich jeńców do rodzinnego kraju, opracowany w Ministerstwie Wojny 
plan „wymiany na wielką skalę” pozostał w kancelaryjnych szufladach. Mini-
sterstwo Wojny chciało w miarę moŜności „zatrzymać” rosyjskich jeńców zdol-
nych do pracy73. JuŜ w marcu 1918 r. postanowiono nie przeprowadzać repa-
triacji jeńców zatrudnionych w rolnictwie wcześniej niŜ jesienią 1918 r.74.  
Z kolei Naczelne Dowództwo Armii miało niewysokie mniemanie o takiej 
grze na zwłokę i biorąc pod uwagę niedobór Ŝywności – od dłuŜszego czasu 
racje przydzielane własnych oddziałom zostały zmniejszone do minimum,  
a przeciętna waga ciała Ŝołnierzy biorących udział w walkach spadła do  
50 kg – w maju 1918 r. opowiedziało się za moŜliwie szybkim odtransporto-

österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 1914–1918, „Jahrbücher für Osteuropäische Ge-
schichte”, N.F., (1966) Jg 14, s. 539–550; i d e m, Beiträge zur Ukraine-Politik Österreich- 
-Ungarns 1918, „Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas”, N.F., (1966) Jg 14, s. 51–62; 
i d e m, Das im Herbst 1914 geplante Schwarzmeer-Unternehmen der Mittelmächte, „Jahrbü-
cher für Osteuropäische Geschichte”, N.F., (1966) Jg 14, s. 362–366); i d e m, Die öster-
reichisch-ungarischen Dienststellen in der Ukraine 1918. W: Mitteilungen des Österreichischen 
Staatsarchivs, Bd 20 (1967), s. 379–388; i d e m, Österreich-Ungarn und der Bund zur Be- 
freiung der Ukraine. W: Österreich und Europa. [Publikacja upamiętniająca postać Hugo  
Hantscha], Graz, Wien, Köln 1965, s. 505–526. 

70 ÖSTA/KA, Szef Uzupełnień 1918: 19–7/6–2. 
71 ÖSTA/ Austriackie Archiwum Państwowe (Haus- Hof- und Staatsarchiv, HHSTA)/Ar-

chiwum Polityczne (Politisches Archiv, PA) I, karton nr 1053, zbiór Wojna, rokowania poko-
jowe, fol. nr 10. 

72 Obszernie na ten temat: V. M o r i t z, Zwischen allen Fronten. Die russischen Kriegsge-
fangenen in Österreich im Spannungsfeld zwischen Nutzen und Bedrohung (1914–1921) [dy-
sertacja], Wien 2001, s. 336–343. 

73 ÖSTA/KA/KM Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1918: 10–66/333. 
74 Ibidem, 10–20/1–373. 

JEŃCY WOJENNI W AUSTRO-WĘGRZCH 1914–1918 



44 

waniem Rosjan75. Stwierdzono, Ŝe w większości przestali oni przejawiać chęć 
do pracy. Zaczęto określać ich mianem „darmozjadów”. Przewidywano czę-
ściową demobilizację złoŜonych z jeńców kompanii roboczych na froncie 
wschodnim, a następnie takŜe na froncie południowo-zachodnim76, gdzie do-
wództwo armii wbrew wcześniejszym deklaracjom w czerwcu jeszcze raz uŜy-
ło duŜej liczby rosyjskich Ŝołnierzy w toku ofensywy przeciwko Włochom77.  

Niecierpliwość, z jaką rosyjscy jeńcy czekali na powrót do kraju, znalazła 
ujście w licznych strajkach i przypadkach odmowy pracy po zawarciu pokoju 
z Rosją Radziecką w marcu 1918 r., co wielu potraktowało jako domniemany 
sygnał do natychmiastowego odwiezienia ich do rodzinnego kraju. JuŜ w kwiet-
niu jeńcy skoncentrowani w Moście (Brüx) nieopodal granicy z Niemcami 
wysłali zaŜalenie do redakcji gazety jenieckiej „Nedelja” wydawanej przez 
Ministerstwo Wojny78. SkarŜyli się w nim na ciągłe przesuwanie terminów 
ich repatriacji. Istniała jednak nie tylko groźba utraty cierpliwości przez 
męŜczyzn przebywających w obozach, bowiem i w przypadku wziętych do nie-
woli Rosjan, pracujących poza obozem fakt przyznania im z okazji zawarcia 
pokoju kilku skromnych przywilejów nie zmienił de facto w niczym ich statu-
su jeńców wojennych i bynajmniej nie ułatwiał oczekiwania na powrót do oj-
czyzny79.  

Pomimo iŜ uczestnictwo części rosyjskich Ŝołnierzy w wielkich strajkach 
styczniowych 1918 r., podczas których niezadowolenie ludności z faktu opie-
szałego przebiegu rokowań pokojowych w Brześciu połączyło się z krytyką sy-
tuacji społecznej i ekonomicznej w monarchii naddunajskiej, skłoniło właści-
we instytucje Austro-Węgier oraz lokalne władze do zaŜądania wprowadze-
nia stosownych czynności kontrolnych, straŜ nad Ŝołnierzami nieprzyjaciel-
skich wojsk sprawowano coraz bardziej niedbale. Wielu udawało się uciec, 
siejąc postrach wśród ludności. Niebawem róŜne lokalne gazety zaczęły w tym 
kontekście mówić o „pladze Rosjan”80. Pracodawców zawezwano do przepro-
wadzania bardziej surowych kontroli pod kątem swobody poruszania się nie-
przyjacielskich wojskowych, uniemoŜliwienia „jeńcom wojennym podróŜowania 
kolejami” bez nadzoru oraz zadbania o ich przepisowe „oznakowanie” poprzez 
umieszczenie na odzieŜy „białego paska”81. Problemy z dyscypliną narastały 

75 ÖSTA/KA/Szef (Uzupełnień) 1918: 19–1/2–15. 
76 Ibidem, /HHSTA/Registratura Administracyjna (Administrative Registratur, AR)/F 36, 

karton nr 474, wojna 1914–1918, Dep. 7 ds. Jeńców Wojennych – Rosja. 
77 M. R a u c h e n s t e i n e r, Der Tod des Doppeladlers..., s. 573. 
78 ÖSTA/KA/KM, Wydział X ds. Jeńców Wojennych 1916: 10–66/18. 
79 Ibidem, 1918: 10–66/332. 
80 „Linzer Volksblatt”, 17 IV 1918, Nr 87, s. 3. 
81 „Amtsblatt der k.k. Bezirkshauptmannschaft Amstetten”, 16 II 1918, Nr 7, s. 36. 
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jednak równieŜ w kontaktach z jeńcami włoskimi czy serbskimi82. Ostatecz-
nie zarówno ich przemieszczenie, jak i powszechna repatriacja Rosjan oraz 
jeńców wszystkich pozostałych narodowości rozpoczęła się dopiero na przeło-
mie października i listopada 1918 r. Do chwili upadku Imperium Habsbur-
skiego przesiedleniu poddano tylko ok. 60 tys. rosyjskich jeńców83. 

 
Przekład z języka niemieckiego Andrzej Szypulski 

82 ÖSTA/KA/Dow. Wojsk. w Grazu/1918 prez. Armia 99–4/30. 
83 V. M o r i t z, Zwischen allen Fronten..., s. 350. 
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THE PRISONERS-OF-WAR IN AUSTRIA-HUNGARY 1914–1918 

(Summary) 

The following article offers an overview of the central fields of research con-
cerning Prisoners of War (POWs) in the Habsburg Empire during World War One, 
including living conditions in war camps, propaganda campaigns, forced labour 
and repatriation. The text also shows the discrepancy between the principles of the 
Austro-Hungarian authorities relating to POW policies and an often harsh reality: 
All POWs were affected by the supply shortages which began in 1916 or even 
earlier: thousands of POWs died from disease, exhaustion and undernourishment. 
In addition, soon after their capture, POWs were confronted with the introduction 
of a new dimension of captivity: forced labour. The majority of prisoners were used 
for several work projects in the hinterland, behind the Austro-Hungarian front 
lines and even in the combat zones. The article also illustrates how the Russian 
Revolutions in 1917 influenced the fate of POWs in the Habsburg Monarchy.  

 
 

KRIEGSGEFANGENE IN ÖSTERREICH-UNGARN 1914–1918 

(Zusammenfassung) 

Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die zentralen Felder der For-
schung zur Lage der Gefangenen in Österreich-Ungarn während des Ersten 
Weltkriegs, indem er auf deren Lebensbedingungen in den Lagern, die Propaganda 
unter ihnen oder Themen wie Zwangsarbeit und Repatriierung eingeht. Der Text 
legt außerdem die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen der österreichisch-un-
garischen Kriegsgefangenenpolitik und der oft bitteren Wirklichkeit offen: Tausen-
de von Gefangenen starben an Seuchen, Erschöpfung und Unterernährung. 
Außerdem wurden sie bald nach ihrer Gefangennahme mit einer neuen Dimension 
der Gefangenschaft konfrontiert: mit der Zwangsarbeit. Der Großteil der Gefange-
nen wurde für verschiedene Arbeiten im Hinterland herangezogen, hinter den 
Frontlinien oder aber im Kampfgebiet. Der Artikel zeigt auch, wie die Russischen 
Revolutionen von 1917 das Schicksal der Gefangenen beeinflussten. 
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Jeńcy – Ukraińcy podczas I wojny światowej  
i zorganizowane z nich formacje wojskowe  
 
 
Przed I wojną światową Ukraińcy nie posiadali własnego państwa, choć 

ich świadomość narodowa stawała się silniejsza i coraz mocniej uwidaczniały 
się ruchy dąŜące do niepodległego bytu. Ogromna większość ludności narodo-
wości ukraińskiej zamieszkiwała terytoria dwóch państw: monarchii austro-
węgierskiej i Imperium Rosyjskiego. W obu tych państwach Ukraińcy stano-
wili głównie ludność chłopską i posługiwali się podobnym językiem, lecz dzie-
siątki lat izolacji i odmiennych warunków rozwoju spowodowały, Ŝe obie 
omawiane tutaj grupy wyraźnie się róŜniły. Ukraińcy w Austro-Węgrzech 
mieli o wiele wyŜsze poczucie własnej narodowości, byli lepiej wykształceni, 
posiadali pręŜnie działające organizacje społeczne, natomiast wśród ich po-
bratymców w Rosji, na początku XX w., cechy te dopiero kiełkowały. Niewąt-
pliwie przyczyniła się do tego względna wolność Ŝycia narodowego, występu-
jąca w monarchii Habsburgów. Ogromne znaczenie miały takŜe kwestie reli-
gijne. Ukraińcy w Austro-Węgrzech byli przewaŜnie grekokatolikami, a ob-
rządek ten powoli nabierał charakteru kościoła narodowego. Dawał zatem 
poczucie odrębności, a kler był rodzimy i zainteresowany rozbudzeniem po-
czucia narodowego wiernych. Ukraińcy mieszkający w Imperium Rosyjskim 
w większości wyznawali prawosławie i byli członkami Cerkwi patriarchatu 
moskiewskiego. Duchowni tej cerkwi bardzo mocno odczuwali więź z władzą 
państwową i absolutnie nie popierali jakichkolwiek podziałów (takŜe narodo-
wych) wśród wiernych. 

Wraz z wybuchem I wojny światowej ludność ukraińska znalazła się po 
dwóch stronach frontu. Ukraińcy będący poddanymi rosyjskimi i austro-wę-
gierskimi, podobnie jak Polacy, znaleźli się w szeregach walczących ze sobą 
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armii1. Przyczyniło się to do wielu tragicznych sytuacji, w których zmuszeni 
byli do brania udziału w bezpośrednich walkach przeciwko sobie. Ukraińcy 
ginęli na frontach, zostawali ranni, dostawali się do niewoli. Początkowo wła-
dze państw walczących nie były zainteresowane wykorzystaniem jeńców do 
tworzenia wspierających oddziałów zbrojnych. Sytuacja zmieniła się z cza-
sem, kiedy to państwa centralne postanowiły wykorzystać sformowane z ukra-
ińskich jeńców oddziały wojskowe w swoich działaniach politycznych. TakŜe 
w zrewolucjonizowanej Rosji znalazły rację bytu ukraińskie jednostki złoŜone  
z byłych jeńców.   

Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy problemu tworzenia oddziałów 
wojskowych z ukraińskich jeńców na terytorium państw centralnych i na ob-
szarze dawnej Rosji pod koniec Wielkiej Wojny.  

Monarchia Habsburgów była krajem wielonarodowym. Spis ludności prze-
prowadzony w 1910 r. wykazał, Ŝe na terenie liczącego 676,616 tys. km2 pań-
stwa zamieszkuje ok. 50,207 mln ludzi2. Najliczniejsze grupy narodowe sta-
nowili Niemcy i Węgrzy, stosunkowo liczni byli teŜ Czesi, Polacy, Ukraińcy  
i Rumuni. Ukraińców, których w oficjalnych dokumentach nazywano Rusi-
nami, było w Austro-Węgrzech prawie 4 mln, co stanowiło ok. 8% ogółu lud-
ności. Zamieszkiwali głównie wschodnią część Galicji, Bukowinę oraz Zakar-
pacie. Przed wybuchem I wojny światowej w Galicji zamieszkiwało ok. 8 mln 
osób, z których ponad 40% podawało język ukraiński jako narodowy. Na Bu-
kowinie, liczącej wówczas ok. 800 tys. mieszkańców, Ukraińcy stanowili po-
nad 38%, natomiast na Zakarpaciu było ich ponad 470 tys.3. 

1 O słuŜbie Polaków w armiach państw zaborczych obszerniej zob.: J. R y d e l, Polacy  
w armii austro-węgierskiej. W: I wojna światowa na ziemiach polskich, red. P. Stawecki, War-
szawa 1986; T. R a d z i w o n o w i c z, Polacy w armii rosyjskiej 1914–1918. W: I wojna świato-
wa...; M. Z g ó r n i a k, Polacy w armii austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, „Studia  
i Materiały do Historii Wojskowości” 1988, t. XXX; W. R e z m e r, Polacy w korpusie oficerskim 
armii niemieckiej w I wojnie światowej (1914–1918). W: Społeczeństwo polskie na ziemiach pod 
panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej, red. M. Wojciechowski, Toruń 1996; J. R y-
d e l, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbroj-
nych Austro-Węgier w latach 1868–1918, Kraków 2001; M. B a c z k o w s k i, Pod czarno-żółtymi 
sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868–1914, 
Kraków 2003, passim; M. K u l i k, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego (1865–1914), Warszawa 2008; J. C e n t e k, Polacy w armiach za-
borczych w czasie pierwszej wojny światowej. W: Pomorzanie w Wehrmachcie, red. J. Sziling, 
Toruń 2012, s. 11–38. 

2 H. B a t o w s k i, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (sprawy narodowościowe i działania 
dyplomatyczne), Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 14. 

3 Ibidem, s. 15–20. Obszerny opis ówczesnej Galicji i jej ludności zob.: M. K l imeck i, Pol-
sko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000, s. 14–23;  
o moŜliwościach mobilizacyjnych Galicji Wschodniej zob. takŜe: M. K r o t o f i l, Analiza stanu 
liczebnego Ukraińskiej Armii Halickiej, „Nad Wisłą i Dnieprem” 2002, nr 1, s. 127–137. 
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Pod względem wojskowym terytorium Austro-Węgier podzielone było na 
Okręgi Korpusów. W 1914 r. było ich szesnaście. Ze względu na terytorialny 
system wcielania poborowych struktura narodowościowa okręgów uzupeł-
nień zazwyczaj miała odbicie w stacjonujących i uzupełnianych na ich tere-
nach jednostkach wojskowych. Szczególnie uwidoczniło się to w pułkach pie-
choty. Jednostki kawalerii i artylerii częściowo uzupełniane były poborowymi 
spoza macierzystego okręgu4. Procentowy udział przedstawicieli poszczegól-
nych narodowości wśród podoficerów i szeregowych w 1911 r. kształtował się 
następująco: Niemcy – 24,8% ogólnego stanu armii, Węgrzy – 23,3%, Czesi – 
12,6%, Chorwaci i Serbowie – 9,2%, Polacy – 7,9%, Ukraińcy – 7,8%, Rumu-
ni – 7%, Słowacy – 3,6%, Słoweńcy – 2,5%, Włosi – 1,3%5. W tym procento-
wym wyszczególnieniu nie uwzględniono śydów, lecz na podstawie statystyki 
wyznaniowej moŜna szacować ich odsetek na ok. 3%. Zupełnie inaczej wyglą-
dały stosunki narodowościowe w korpusie oficerskim. W 1911 r. 76,1% ofice-
rów było Niemcami, 10,7% Węgrami, 5,2% Czechami, 2,7% Polakami, a resz-
ta (5,3%) była przedstawicielami innych narodowości6. Ze względu na nie-
wielką liczebnie ukraińską inteligencję i mieszczaństwo, z których to warstw 
najczęściej wywodzili się oficerowie (zarówno zawodowi jak i rezerwy), bar-
dzo mało było w korpusie oficerskim Ukraińców7. Warto zauwaŜyć, Ŝe prawie 
wcale nie było oficerów sztabowych ukraińskiej narodowości. Wbrew utartym 
opiniom, wielonarodowy charakter sił zbrojnych Austro-Węgier w pierwszych 
latach Wielkiej Wojny nie odbił się aŜ tak niekorzystnie na jej wartości bojo-
wej jak moŜna się było spodziewać. Kadra oficerska starała się unikać za-
draŜnień na tle narodowościowym. Dobre rezultaty przyniosło szkolenie Ŝoł-
nierzy w myśl zasady ponadnarodowego charakteru monarchii i armii. Do-
piero z czasem, w miarę postępującego wyczerpania wojną, pojawiło się roz-
przęŜenie i ujawniły się waśnie narodowe8.    

W 1868 r. w monarchii habsburskiej przeprowadzono reformę armii wpro-
wadzając powszechny obowiązek słuŜby wojskowej. Jednak roczny kontyn-
gent powoływanych do słuŜby był początkowo utrzymywany na bardzo ni-
skim poziomie. Przy trzyletniej słuŜbie wojskowej wynosił on 130 tys. ludzi. 
Kontyngent ten został zwiększony dopiero po wprowadzeniu dwuletniego 
okresu słuŜby wojskowej. W 1913 r. liczbę powoływanych do słuŜby poboro-
wych określono na 201 tys. rocznie. W ten sposób latem 1914 r. stan cesar-

4 M. K l i m e c k i, op. cit., s. 15. 
5 M. Z g ó r n i a k, op. cit., s. 234. 
6 Ibidem. 
7 M. K l i m e c k i, op. cit., s. 16. 
8 Por. Wielka wojna 1914–1918, opr. J. Dąbrowski, Warszawa 1937, t. I, s. 83; M. Z g ó r-

n i a k, 1914–1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987, s. 52; J. Pa j ew-
sk i, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998, s. 153. 
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  9 Wielka wojna..., t. I, s. 84, M. Z g ó r n i a k, Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Au-
stro-Węgier, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności” 1995,  
t. III, s. 51. 

10 M. Z g ó r n i a k, 1914–1918. Studia i szkice..., s. 46. 
11 Л. Ш а н к о в с ь к и й, Українська  aрмія в боротьбі за державність, Мюнхен 1958, 

s. 87–95; M. K r o t o f i l, Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wypo-
sażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002, 
s. 25–37. 

12 M. Z g ó r n i a k, Polacy w armii..., s. 242. 

—————————— 

sko-królewskiej armii wynosił 436 tys. Ŝołnierzy, zatem Austro-Węgry, mimo 
stosunkowo duŜych rezerw ludzkich, utrzymywały na stopie pokojowej znacz-
nie mniejsze liczebnie siły zbrojne niŜ Niemcy czy Francja. Spowodowane to 
było niŜszymi środkami wydatkowanymi na wojsko. Sytuacja ta miała bardzo 
niekorzystny wpływ na moŜliwości mobilizacyjne kraju, gdyŜ większość męŜ-
czyzn w wieku poborowym nie przechodziła Ŝadnego szkolenia wojskowego9. 

Po mobilizacji, w 1914 r. Austro-Węgry osiągnęły stan liczebny armii w wy-
sokości 3,350 mln Ŝołnierzy, lecz z tego zaledwie ok. 1,421 mln przypadało na 
jednostki frontowe10. Na skutek ponoszonych strat cesarsko-królewska armia 
bardzo szybko zmuszona została do korzystania z rezerw ludzkich, które jak 
juŜ wyŜej wspomniano nie przeszły wcześniej odpowiedniego szkolenia. Wpły-
nęło to negatywnie na wartość bojową oddziałów.  

Podczas wojny cesarsko-królewska armia zmobilizowała ok. 9 mln ludzi. 
Ukraińcy zamieszkujący Austro-Węgry zostali wcieleni przewaŜnie do jedno-
stek stacjonujących na terenach przez nich zamieszkanych. Najwięcej Ukra-
ińców trafiło do oddziałów uzupełnianych na obszarach Okręgów Korpusów 
nr XI (z siedzibą komendy we Lwowie, obejmował teŜ Bukowinę) i nr X (Prze-
myśl). Pewna ich liczba znalazła się w jednostkach krakowskiego Okręgu 
Korpusu (nr I), oraz Okręgu Korpusu nr VI (obejmował Zakarpacie). W 1914 r. 
wielu Ukraińców słuŜyło w 2., 11., 15., 24., 27., 30. Dywizjach Piechoty, w 43. 
i 45. Dywizjach Piechoty Landwehry oraz w 4. i 3. Dywizjach Kawalerii. 
Ukraińcy wcielani byli teŜ do polowych batalionów strzelców, stacjonujących 
na południu monarchii. W 1918 r., oprócz wymienionych, oddziały ze znaczną 
liczbą Ukraińców miały teŜ 4., 10., 50., 53., i 59. Dywizje Piechoty11.  

Ogółem w Okręgach Korpusów nr I, X i XI, obejmujących Galicję i Buko-
winę, zmobilizowano podczas wojny 1,384 mln osób12. Uwzględniając dane spi-
su ludności z 1910 r., według których tereny te zamieszkiwało 8,826 mln ludzi, 
obliczyć moŜna, Ŝe mobilizacją objęto 15,7% ogółu ludności. Przyjmując taki 
sam odsetek dla zamieszkujących w Galicji i na Bukowinie Ukraińców szaco-
wać moŜna, Ŝe do wojska wcielono ich ok. 626 tys. Liczbę tę uzupełnić naleŜy 
o zmobilizowanych Ukraińców, zamieszkujących Zakarpacie (zakładając iden-
tyczne wskaźniki procentowe – ok. 74 tys. osób). Z powyŜszych obliczeń wyni-
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ka, Ŝe w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej mogło słuŜyć  
ok. 700 tys. Ukraińców. 

Szczególną uwagę naleŜy poświęcić Legionowi Ukraińskich Strzelców Siczo-
wych (dalej: USS). Była to ochotnicza formacja wojskowa utworzona (podob-
nie jak Legiony Polskie) w 1914 r. u boku armii austro-węgierskiej. Podczas  
I wojny światowej Ŝołnierze Legionu USS wsławili się walecznością i wysoką 
wartością bojową. Oddziały te składały się w duŜej mierze z przedstawicieli 
ukraińskiej młodzieŜy, charakteryzującej się wysokim morale i duŜym stop-
niem świadomości narodowej. W legionie wiele uwagi poświęcano pracy poli-
tycznej i wychowawczej, przez co stał się on kuźnią ukraińskich kadr intelek-
tualnych i wojskowych13. 

JuŜ w połowie września 1914 r. pierwsze dwie sotnie (kompanie) USS 
znalazły się na froncie, osłaniając przejścia przez Karpaty na Węgry14. Na-
stępnie USS uczestniczyli w działaniach zbrojnych na terenie Galicji Wschod-
niej. Jednak formalny status ukraińskiej formacji nie był uregulowany. Dopie-
ro 14 marca 1915 r. naczelne dowództwo cesarsko-królewskiej armii wydało 
rozkaz regulujący sprawy organizacyjne USS. Na jego mocy bojowe oddziały 
ukraińskie podzielono na dwa samodzielne kurenie (bataliony), podlegające 
pod względem administracyjnym XXV Korpusowi, a pod względem taktycz-
nym 55. DP15. Kurenie liczyły po cztery sotnie i miały być uzupełniane przez 
Sotnię Zapasową USS (funkcjonującą odtąd pod nazwą Kosz USS)16. We 
wrześniu 1915 r. dokonano reorganizacji ukraińskich formacji. Rozkaz do jej 
przeprowadzenia wydano juŜ w sierpniu. Organizacyjnie kurenie połączono 
w 1. Pułk USS. W maju 1916 r. pułk liczył ponad 1,7 tys. Ŝołnierzy zapro-
wiantowanych17.  

13 O Legionie Ukraińskich Strzelców Siczowych (dalej: USS) obszerniej zob.: Українські 
Січові Стрільці 1914–1920, Львів 1935; О. Д у м і н, Історія легіону Українських Січових 
Стрільців 1914–1918, Львів 1936; Н. Г і рн я к, Організація і духовий ріст Українських 
Січових Стрільців, Филаделфія 1955; В. І. Г о р д і є н к о, Українські Січові Стрільці, 
Львів 1990; М. Л и т в и н, К. Н а у м е н к о, Українські Січові Стрільці, Київ 1992; С. Р і-
п е ц ь к и й, Українське Січове Стрілецтво, Львів 1995, s. 54–216; M. K r o t o f i l, Ukra-
ińska Armia Halicka..., s. 17–25; М. Л а з а р о в и ч, Леґіон Українських січових стрільців, 
Тернопіль 2005; В. К о в т у н, І. М о н ол а т і й, Українські Січові Стрільці – Лицарі 
рідного краю, Коломия 2007; І. М о н о л а т і й, Українські легіонери. Формування та бойо-
вий шлях Українських Січових Стрільців 1914–1918 рр., Київ 2008. 

14 І. К р и п ’ я к е в и ч, Б. Г н а т е в и ч, З. С т е ф а н і в, О. Д у м і н, С. Ш р а м ч е н к о, 
Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX  ст.), Львів 1992 (dalej: 
Історія українського війська), s. 302. 

15 Українські Січові Стрільці..., s. 31. 
16 O Koszu USS obszerniej zob.: Українські Січові Стрільці..., s. 103–112; М. У г р и н  – 

Б е з г р і ш н и й, Кіш У.С.С., „Літопис Червоної Калини” 1935, nr 1, s. 5–7. 
17 О. Д у м і н, op. cit., s. 289. 
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We wrześniu 1916 r. 1. Pułk USS, walcząc w okolicach BrzeŜan, poniósł 
bardzo duŜe straty. Dla niniejszych rozwaŜań istotne jest to, Ŝe ukraińska 
formacja znalazła się w okrąŜeniu i kilkuset Ŝołnierzy pułku dostało się do 
rosyjskiej niewoli. Pod koniec 1916 r. Legion USS odtworzono, lecz w lipcu 
1917 r. został on ponownie otoczony przez siły rosyjskie i niemal w całości 
trafił do niewoli18. Część z jeńców znalazła się w obozie jenieckim w Symbir-
sku, a oficerowie przetrzymywani byli w obozie w Dubowce nad Wołgą19. 

Ukraiński Legion został następnie ponownie odtworzony w armii au-
striackiej i brał udział w dalszych działaniach Wielkiej Wojny, a następnie 
uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej oraz innych etapach ukraińskich 
walk narodowowyzwoleńczych w latach 1918–192020. Dla tytułowej proble-
matyki niniejszego tekstu podstawowe znaczenie ma jednak fakt, iŜ w latach 
1916–1917, w rosyjskich obozach jenieckich znalazło się ponad tysiąc mło-
dych Ukraińców galicyjskich, którzy mieli za sobą słuŜbę w Legionie USS. 
Byli to ludzie świadomi swojej narodowości, ideowcy gotowi za wszelką cenę 
walczyć o niepodległą Ukrainę. 

Trudno oszacować, jaka była liczebność Ukraińców – jeńców z armii au-
stro-węgierskiej, przetrzymywanych w rosyjskich obozach. Nie ma dokładnych 
danych na ten temat. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozwaŜania, przeprowa-
dzić moŜna jednak szacunkowe wyliczenie. Skoro słuŜbę w siłach zbrojnych 
monarchii habsburskiej podczas I wojny światowej pełnić mogło ok. 700 tys. 
Ukraińców, a średni dla tej armii odsetek dostających się do niewoli wynosił 
ok. 13%21, przyjąć moŜna, Ŝe pojmanych było ok. 90 tys. Oczywiście, nie 
wszyscy dostali się do niewoli rosyjskiej, lecz stwierdzić moŜna, Ŝe w carskich 
obozach jenieckich na pewno przetrzymywano kilkadziesiąt tysięcy Ukraiń-
ców – obywateli Austro-Węgier. Pamiętać teŜ naleŜy, Ŝe w głębi Imperium 
Rosyjskiego znalazła się bardzo duŜa grupa osób cywilnych, wysiedlonych przy-
musowo przez armię rosyjską z obszaru Galicji Wschodniej. Niektórzy badacze 
liczbę wszystkich Ukraińców – obywateli Austro-Węgier, którzy w róŜnym 
charakterze trafili w latach 1914–1917 na obszar Imperium Rosyjskiego, oce-
niają na ok. 400 tys.22.  
—————————— 

18 С. Р і п е ц ь к и й, op. cit., s. 181; М. Л а з а р о в и ч, op. cit., s. 179–180. 
19 M. B. K o z u b e l, Dzieje Ukraińskich Strzelców Siczowych w latach 1914–1920. Roz-

prawa doktorska obroniona w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 99. 
20 Obszerniej zob.: M. K r o t o f i l, Ukraińska Armia Halicka..., s. 24–25; i d e m, Ukraińscy 

Strzelcy Siczowi na Bukowinie w 1918 r. – przyczynek do początku wojny polsko-ukraińskiej.  
W: Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia şi 
România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european, red. S. Iachimovschi, E. Wieru-
szewska-Calistru, Suceava 2009, s. 183–191; M. B. K o z u b e l, op. cit., 108–154. 

21 J. C e n t e k, op. cit., s. 18. 
22 G. S k r u k w a, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 

2008, s. 249. 
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Po zmianach, jakie nastąpiły w Rosji wraz z rewolucją lutową ludzie ci 
(zarówno uwolnieni z niewoli jeńcy, jak i cywile) znaleźli się w trudnym poło-
Ŝeniu. Byli na terenach objętych rewolucyjnym chaosem, a ich rodzinne stro-
ny nadal istniały po drugiej stronie frontu Wielkiej Wojny. Dlatego teŜ latem 
1917 r. w Kijowie rozpoczął działalność Halicko-Bukowiński Komitet Pomocy 
Ofiarom Wojny, dla Ukraińców z Austro-Węgier, na terenie Rosji. W kręgu 
działaczy komitetu wcześnie pojawił się pomysł stworzenia z Ukraińców gali-
cyjskich jednostki wojskowej, która walczyłaby o wyzwolenie Galicji Wschod-
niej spod władzy Habsburgów i włączenie jej w skład mającej powstać auto-
nomicznej Ukrainy w ramach porewolucyjnego państwa rosyjskiego23. Kon-
cepcje takie napotkały jednak na duŜy opór zarówno polityków ukraińskich 
jak i samych potencjalnych kandydatów do tego typu jednostki. Sytuacja 
zmieniła się w listopadzie 1917 r., kiedy to Ukraińska Centralna Rada 
(UCR), swoim III Uniwersałem, proklamowała utworzenie Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej (dalej: URL). Wtedy to okazało się, Ŝe tworzona przez Halic-
ko-Bukowiński Komitet jednostka wojskowa będzie walczyć o niepodległość 
Ukrainy24. Wiodącą rolę w organizacji oddziału odegrali zwolnieni z niewoli 
byli Ŝołnierze Legionu USS. Jednak większość jeńców – Ukraińców galicyj-
skich postrzegała wstąpienie do tego typu formacji jako złamanie przysięgi 
wojskowej i zdradę. Atmosferę panującą wówczas wśród ukraińskich jeńców 
trafnie charakteryzuje Wasyl Kuczabski: 

„A tymczasem przeciw jeńcom z USS i tej drobnej grupce innych jeńców – 
Haliczan, byłych Ŝołnierzy armii austriackiej, którzy się do nich przyłączyli – ru-
szył poprzez obozy «jednolitym frontem» ogół jeńców Haliczan – «Austriaków». 
Rewolucyjnych USS ogół ten nazywał «zdrajcami», zrywając z nimi stosunki ko-
leŜeńskie. Byli i tacy haliccy Ukraińcy – patrioci austriackiego lojalizmu, którzy 
nie zawahali się przed pisaniem donosów do austriackich sądów wojskowych” 25. 

Wydaje się, Ŝe przyczyną takiej postawy większości jeńców mogły być ogól-
na niechęć do dalszych działań wojennych i udziału w nich, a takŜe dość ra-
dykalne, rewolucyjne nastroje jeńców, pochodzących z Legionu USS. 
—————————— 

23 Ibidem, s. 249–250. 
24 Obszerniej o dziejach URL i jej armii za czasów Centralnej Rady zob.: Д. Д о р о ш е н-

к о, Історія України 1917–1923 рр., т. 1, Доба Центральної Ради, Ужгород 1930 (drugie 
wyd., cytowane w niniejszym artykule – Kijów 2002); В. Г о л у б к о, Армія Української 
Народної Республіки 1917–1918, Львів 1997; В. В е р и г а, Визвольні змагання в Україні 
1914–1923, Львів 1998, т. 1, s. 65–284; J. H r y c a k, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny 
nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 124–133; П. Г а й - Н и ж н и к, УНР та ЗУНР: ста-
новлення органів влади і національне державотворення (1917–1920 рр.), Київ 2010;  
Я. Т и н ч е н к о, Новітні запорожці. Війська Центральної Ради березень 1917 – квітень 
1918, Київ 2010. 

25 Cyt. za: G. S k r u k w a, op. cit., s. 251. 
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Pod koniec listopada, pod egidą Halicko-Bukowińskiego Komitetu rozpo-
częto w Kijowie formowanie oddziału, noszącego nazwę Halicko-Bukowiński 
Kureń Siczowych Strzelców26. Prace nad organizacją kurenia nabrały tempa, 
gdy do Kijowa z obozu jenieckiego przybyła liczniejsza grupa oficerów –  
zarówno byłych Ŝołnierzy Legionu USS jak i pochodzących z regularnych jed-
nostek austro-węgierskich. Na czele oddziału stanął Jewhen Konowalec. 
Znaczącą rolę w kureniu odgrywali takŜe: Andrij Melnyk, Wasyl Kuczabski, 
Roman Suszko, Iwan Czmoła, Roman Daszkewycz i Osyp Dumin. 1. Kureń 
Siczowych Strzelców, bo taką nazwę wkrótce przyjęła formacja, szybko stał 
się elitarną jednostką o bardzo wysokim morale i znacznej wartości bojowej. 
Wiosną 1917 r. oddział został rozwinięty w 1. Pułk Strzelców Siczowych27.  
W pułku oprócz szkolenia wojskowego prowadzono intensywną pracę wycho-
wawczą, która zaowocowała znacznym stopniem uświadomienia narodowego 
Ŝołnierzy oraz ich zdyscyplinowaniem. W kwietniu 1918 r. 1. Pułk Strzelców 
Siczowych liczył ok. 3 tys. Ŝołnierzy i składał się z dwóch kureni piechoty, 
pododdziału konnych zwiadowców (w sile ok. 50 szabel), baterii artylerii  
(8 dział), kurenia zapasowego i pododdziałów gospodarczych28.  

Po przewrocie politycznym na Ukrainie i objęciu władzy przez hetmana 
Pawła Skoropadskiego, podjęto decyzję o rozformowaniu pułku. Nowe wła-
dze, wspierane przez Niemców, obawiały się reakcji Ŝołnierzy na przewrót 
oraz ich rewolucyjnych nastrojów. W dniu 30 kwietnia 1918 r. Siczowi Strzel-
cy zostali rozbrojeni i rozpoczęło się rozformowywanie oddziału29.  

Pod koniec sierpnia 1918 r. hetman P. Skoropadski wydał zgodę na pow-
tórne formowanie jednostek Strzelców Siczowych. Prace oranizacyjne pro-
wadzono w Białej Cerkwi odtwarzając Pułk Strzelców Siczowych. Do szere-
gów powrócili dawni strzelcy, jednak oddział przyjmował teŜ Ukraińców nad-
dnieprzańskich. Jesienią 1918 r. pułk składał się z dwóch kureni, a jego stan 

—————————— 
26 Odezwa rekrutacyjna Tymczasowej Rady Głównej Ukraińców Halickich, Bukowińskich 

i Węgierskich z dnia 30 XI 1917 r. W: Л. К р и в и з ю к, Збройні сили України 1917–1920 рр. 
Вишкіл і виховання, Львів 2006, s. 165–166. 

27 Formacje Strzelców Siczowych i Ukraińskich Strzelców Siczowych są niestety często 
mylone w polskiej historiografii. Obszerniej o Strzelcach Siczowych: Р. Д а в н и й, Про 
Січових Стрільців, Відень 1921; Золоті ворота. Історія Січових Стрільців 1917–1919, 
Львів 1937 (wydanie uzupełnione Lwów-Rochester 2004); Р. Д а ш к е в и ч, Артилерія Січо-
вих Стрільців у боротьбі за золоті київські ворота, Ню Йорк 1965; С. Р і п е ц ь к и й, 
Українське Січове Стрілецтво, Львів 1995; М. К о в а л ь ч у к, На чолі Січових стрільців. 
Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917-1921 рр., Київ 2010; І. Х о м а, 
Січові Стрільці, Київ 2011. 

28 В. Г о л у б к о, op. cit., s. 190. 
29 Золоті ворота..., s. 80–82. 
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liczebny wynosił ponad tysiąc Ŝołnierzy30. Podczas dalszych walk o niepodle-
głość Ukrainy formacja Strzelców Siczowych odegrała niebagatelną rolę – za-
równo militarną jak i polityczną. Zwiększając swój stan liczebny, rozwijając 
się w dywizję, a następnie w korpus, jednostka przestała być formacją złoŜo-
ną z byłych jeńców. Jednak przez cały czas istnienia Strzelcy Siczowi podle-
gali wpływom wywodzącego się z Austro-Węgier trzonu kadrowego. Niewąt-
pliwie rzutowało to na specyficzny charakter tej elitarnej jednostki31. 

Imperium Rosyjskie było państwem wielonarodowościowym w jeszcze 
większym stopniu niŜ monarchia Habsburgów, lecz publikacje na ten temat 
są wyjątkowo nieliczne32. Scharakteryzowanie problemu słuŜby Ukraińców 
w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej jest bardzo trudne, gdyŜ oficjal-
nie, wg rosyjskich władz wojskowych, nacji ukraińskiej w ogóle nie było. Oso-
by, które dzisiaj określono by mianem Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, 
wówczas oficjalnie nazywano wspólnym terminem „Russkije”33. Problemu 
nie wyjaśniała takŜe statystyka wyznaniowa, gdyŜ ogromna większość wyŜej 
wymienionych wyznawała prawosławie. ZauwaŜano wprawdzie pewne odręb-
ności związane z językiem uŜywanym przez ludność na określonych terenach 
(ludność ukraińską określano mianem „Małorusów” w odróŜnieniu od ludno-
ści rosyjskiej – „Wielkorusów”), lecz badacz tych problemów dysponuje tylko 
danymi szacunkowymi. 

W 1897 r. na terenie Rosji sporządzono urzędowy spis ludności, nie brano 
przy tym pod uwagę przynaleŜności narodowej, lecz język ojczysty. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe spis ten najprawdopodobniej zawyŜał liczbę Rosjan. Według 
danych spisu olbrzymi kraj zamieszkiwało ok. 129 mln ludzi, naleŜących do 
ok. róŜnych 150 grup narodowych i etnicznych. Rosjanie liczyli 55,673 mln 
osób, co stanowiło ponad 43% ogółu mieszkańców. Drugie miejsce zajmowali 
Ukraińcy licząc 22,415 mln osób, co dawało ponad 17% ludności kraju. Na 
trzecim miejscu, z liczebnością prawie 8 mln, byli Polacy (stanowili nieco po-
nad 6% obywateli rosyjskich)34. Nie wiadomo jak te liczby zmieniały się do 

—————————— 
30 Д. Д о р о ш е н к о, Історія України 1917–1923 рр., т. ІІ, Українська Гетьманська 

Держава 1918 року, Ужгород 1930 (drugie wydanie, cytowane w niniejszym artykule – Ki-
jów 2002), s. 171. 

31 O dalszych losach formacji Strzelców Siczowych obszerniej zob.: G. S k r u k w a, op. cit., 
s. 339–462; M. K r o t o f i l, Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 r.–gru-
dzień 1919 r.), Kijów 2011, passim.  

32 M. W a l d e n b e r g, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992, 
s. 98. 

33 TakŜe we współczesnym języku rosyjskim termin „Russkije” często obejmuje zarówno 
etnicznych Rosjan jak i Ukraińców oraz Białorusinów. Z kolei obywateli Federacji Rosyjskiej, 
bez względu na pochodzenie etniczne, określa się zwykle terminem „Rossijanie”. Brak znajo-
mości tej specyfiki terminologicznej często powoduje nieporozumienia. 

34 M. W a l d e n b e r g, op. cit., s. 98–99. 
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wybuchu wojny. Przyjmuje się, Ŝe do 1913 r. ogólna liczba ludności w Rosji 
zwiększyła się do ok. 170 mln35. 

Od 1874 r. na obszarze Imperium Rosyjskiego obowiązywał powszechny 
obowiązek słuŜby wojskowej. Jednak z róŜnych powodów, głównie politycz-
nych i ekonomicznych, w czasie pokoju zwalniano z tego obowiązku ok. 48% 
poborowych36. W armii obowiązywał eksterytorialny system uzupełnień, któ-
ry w załoŜeniu miał umoŜliwić takie rozdzielanie rekrutów, aby w poszczegól-
nych jednostkach ok. 75% stanu osobowego stanowili „Russkije”37. 

Podczas Wielkiej Wojny Rosjanie zmobilizowali kilkanaście milionów męŜ-
czyzn, a Ukraińcy mieli stanowić, wg róŜnych szacunków, 3–4 mln powoła-
nych pod broń38. TakŜe szacunkowa jest liczba Ukraińców, którzy dostali się 
do niewoli niemieckiej lub austro-węgierskiej. Najczęściej pojawia się liczba 
ok. 500 tys. osób39, lecz zaznaczyć trzeba, iŜ większość z nich nie posiadała 
ukraińskiej świadomości narodowej. 

Pierwsze próby aktywności politycznej i społecznej wśród Ukraińców – jeń-
ców przetrzymywanych w niemieckich i austro-węgierskich obozach, podjął 
działający w państwach centralnych Związek Wyzwolenia Ukrainy (dalej:  
ZWU). Organizację tę załoŜyli Ukraińcy – emigranci polityczni z Rosji, stoją-
cy zdecydowanie na stanowisku odrębności Ukrainy i dąŜący do jej pełnej 
niepodległości40. 

Początkowo przedstawiciele ZWU próbowali prowadzić swoją agitację w obo-
zach jenieckich kierując ją do tej części jeńców, którzy posiadali wyrobione 
poczucie ukraińskiej świadomości narodowej, lub tych, którzy byli „ukra-
ińskością” zainteresowani. W wielu obozach działania takie spotykały się  
z niewielkim zainteresowaniem, a czasami były wręcz wrogo przyjmowane 
przez ogół jeńców. Najgorzej sytuacja wyglądała w obozach dla oficerów. 
Ukrainiec, jeŜeli juŜ zrobił karierę oficerską w armii rosyjskiej, to najczęściej 
uwaŜał się za lojalnego poddanego cara. Dla ówczesnego społeczeństwa Impe-
rium Rosyjskiego charakterystyczna była postawa szybkiego rusyfikowania 
się osób, osiągających awans społeczny czy zawodowy. W związku z tym 
większość rosyjskich oficerów narodowości ukraińskiej uwaŜała się za Rosjan 
lub ewentualnie za „Małorusów”, lecz w Ŝadnym wypadku nie za Ukraińców, 

—————————— 
35 Ibidem. 
36 G. S k r u k w a, op. cit., s. 137–138. 
37 Ibidem, s. 141. 
38 Л. Ш а н к о в с ь к и й, op. cit., s. 68; В. Г о л у б к о, op. cit., s. 24; G. S k r u k w a, op. cit., 

s. 145. 
39 Історія українського війська, s. 388; G. S k r u k w a, op. cit., s. 277. 
40 O działalności Związku Wyzwolenia Ukrainy obszerniej zob.: Д. Д о р о ш е н к о, Істо-

рія України 1917–1923 рр., т. І, s. 33–50; І. С р і б н і а к, Полонені Українці в Австро-Угор-
щині та Німеччині (1914–1920 рр.), Київ 1999, s. 20–158. 
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41 B. П р о х о д а, Записки до історії Сірих (Сірожупанників), „За Державність” 1929, 
nr 1, passim; Т. О м е л ь ч е н к о, Мої спогади про Синіх, „За Державність” 1937, nr 7,  
s. 57–58. 

42 Obszerniej o tych obozach zob.: І. С р і б н і а к, op. cit., s. 41–129. 
43 O „ukrainizowanych” obozach jenieckich dla oficerów zob.:  ibidem, s. 130–139. 
44 Історія українського війська, s. 388. 
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co byłoby według nich przejawem nielojalności wobec państwa. Wrogie nasta-
wienie do współtowarzyszy niewoli zainteresowanych działalnością ZWU po-
twierdzają wspomnienia jeńców41. 

W zaistniałej sytuacji działacze ZWU podjęli starania o „ukrainizowanie” 
niektórych obozów jenieckich. Pozostać mieli w nich tylko ci jeńcy, którzy 
określają się jako Ukraińcy lub teŜ są zainteresowani swoim ukraińskim po-
chodzeniem. Do obozów tych mieliby być takŜe przenoszeni jeńcy przebywa-
jący w innych (nieukraińskich) obozach. Zabiegi te dały pozytywne rezultaty 
i juŜ w 1915 r. rozpoczęto komasowanie ukraińskich jeńców w odrębnych 
obozach. Proces ten był jednak rozciągnięty w czasie. Jako pierwsze utworzo-
no obozy dla szeregowych. W monarchii habsburskiej był to obóz jeniecki  
w Freistadt, natomiast w Niemczech „zukrainizowano” obozy jenieckie w Salz-
wedel, w Rastatt oraz w Wetzlar42. Natomiast w kwietniu 1917 r. zaczęto 
grupować ukraińskich oficerów w obozach jenieckich w Josephstadt (Josefov) 
na terenie Austro-Węgier i w Hannoversch Münden na terenie Niemiec43. 
Wpływ na to miały niewątpliwie wydarzenia w Rosji – zwycięstwo rewolucji 
lutowej. W obozach dla ukraińskich jeńców przedstawiciele ZWU, a takŜe 
część aktywnych oficerów prowadzili intensywne prace oświatowe, kultural-
ne i propagandowe. W obozach organizowano szkoły, czytelnie, biblioteki, or-
kiestry, chóry, teatry. Działały róŜnorodne kursy specjalistyczne, wydawano 
ukraińskie czasopisma44. Zabiegi te dawały coraz lepsze rezultaty, choć trud-
no było przełamać nieufność i bierność części jeńców. Zapewne jakąś rolę od-
grywała obawa jeńców, Ŝe aktywne zaangaŜowanie się po stronie „ukraiń-
skiej” moŜe spowodować wysłanie ich na front w charakterze sojuszników 
państw centralnych. 

Pierwszy oddział wojskowy z byłych jeńców powstał w obozie Rastatt, w stycz-
niu 1917 r. Była to Gromada Wojskowa (występowała teŜ pod nazwą Ukraiń-
ski Oddział Zbrojny lub Strzelcy Siczowi). Kilkudziesięcioosobowy oddział 
składający się z ukraińskiej inteligencji, pod dowództwem Mykoły Szapowa-
ła, został wysłany do Białej Podlaskiej. Jego zadaniem miało być prowadze-
nie działalności propagandowej wśród miejscowej ludności ukraińskiej. Swoje 
prace oddział rozpoczął dopiero latem 1917 r. – wydawano czasopismo i two-
rzono sieć szkół ludowych. Po podpisaniu pokoju brzeskiego Gromada Woj-
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skowa dołączyła do ukraińskich oddziałów wojskowych, organizowanych na 
Wołyniu45. 

Podczas negocjacji pokojowych w Brześciu pomiędzy URL a państwami 
centralnymi uzgodniono m.in. formowanie jednostek wojskowych, złoŜonych 
z jeńców ukraińskich. Niemcy zgodziły się na zorganizowanie dwóch dywizji, 
a Austro-Węgry jednej. Przebywająca w Brześciu delegacja ukraińska, w imie-
niu Centralnej Rady, wydała odezwę do przetrzymywanych w obozach Ukra-
ińców wzywając ich do wstępowania w szeregi mających powstać oddzia-
łów46.  

Do tworzenia ukraińskiej dywizji pierwsi przystąpili Niemcy. W obozie 
oficerskim w Hannoversch Münden szybko zorganizowano sztab dywizji,  
a jej dowódcą został gen. Wiktor Zelinski47. Wyznaczeni oficerowie wyjechali 
do obozów Ŝołnierskich prowadzić dalsze prace organizacyjne. Po utworzeniu 
kadr przetransportowano je w okolice Kowla na Wołyniu. Tam prowadzono 
rozbudowę dywizji. Otrzymała ona nazwę 1. Dywizja Ukraińska, lecz ze 
względu na charakterystyczne umundurowanie powszechnie nazywano ją 
Dywizją Błękitną (Synia Dywizija lub Dywizija Synieżupannykiw). Jednostka 
miała się składać z czterech pułków piechoty i pułku artylerii. 1. Ukraińskim 
Pułkiem dowodził Mykoła Szapował, 2. Kostiantyn Błochin, dowódcą 3. był 
Andrij Małochatkin, a Mykoła Czechiwski objął dowództwo nad 4. pułkiem. 
Dowódcą 1. Ukraińskiego Pułku Armat został Hryhorij CzyŜewski48. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe wśród Ŝołnierzy dywizji podczas jej formowania ujawniły się na-
stroje rewolucyjne, które spacyfikowało dowództwo49. 

Zgodnie z załoŜeniami Dywizja Błękitna liczyć miała ok. 6 tys. Ŝołnierzy  
i stan ten szybko osiągnięto. Dla pozostających w obozach jenieckich Ukraiń-
ców zgłoszenie się do słuŜby w wojsku oznaczało perspektywicznie moŜliwość 

45 Ibidem, s. 389; G. S k r u k w a, op. cit., s. 279–280. W literaturze ukraińskiej grupę tę 
nazywa się Ŝołnierzami 1. Zaporoskiego Pułku im. Tarasa Szewczenki. W rzeczywistości pułk 
istniał wówczas tylko w ukraińskich planach. Por. Я. Т и н ч е н к о, Українські збройні сили 
березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії), Київ 2009, s. 214. 

46 Історія українського війська, s. 388. O ukraińskich dywizjach, tworzonych przez wła-
dze niemieckie i austro-węgierskie piszą: В. П р о х о д а, Сірожупанники в повстанні 
проти уряду гетьмана Скоропадського, „Табор” 1928, nr 9, s. 90-95; i d e m, Записки до 
історії Сірих (Сірожупанників), „За Державність” 1929, nr 1, s. 72–117; Т. О м е л ь ч е н-
к о, op. cit.; О. В и ш н і в с ь к и й, До історії Синіх і Залізних (Зі спогадів командира 7-го 
Синього полку), „За Державність” 1937, nr 7, s. 68–101; М. Б у т о в и ч, Формування Сірої 
дивізії у Володимирі-Волинському, „За Державність” (Торонто) 1966, nr 11, s. 18–41;  
І. С р і б н і а к, op. cit., passim. 

47 Т. О м е л ь ч е н к о, op. cit., s. 61. Zob. takŜe: В. З е л і н с ь к и й, Синьожупанники, 
Берлін 1938, passim. 

48 Т. О м е л ь ч е н к о, op. cit., s. 65; Я. Т и н ч е н к о, Українські збройні сили…, s. 216. 
49 Ibidem. 
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powrotu do domu, w związku z tym chętnych nie brakowało. Wkrótce na Wo-
łyniu przystąpiono do formowania 2. Dywizji Ukraińskiej50. Jej dowódcą mia-
nowano gen. Wołodymyra Puchtajewycza, który równocześnie pełnił obowiąz-
ki dowódcy 7. Ukraińskiego Pułku. 5. dowodził Borys Maherowski, 6. Jewhen 
Łewenson, a dowódcą 8. został Dywnycz51. 

Wspomniano juŜ o charakterystycznym ubiorze wojskowym, jaki otrzymali 
Ŝołnierze Błękitnej Dywizji. Mundurów tych dostarczyły władze niemieckie. 
Ubiór był stylizowany na tradycyjny strój ukraiński i niewiele miał wspólne-
go z wojskowym pragmatyzmem. Błękitne długie Ŝupany i takiej samej bar-
wy obszerne spodnie, barankowe czapki ze szłykami oraz wiązane pasy miały 
bardziej oddziaływać propagandowo niŜ sprawdzać się na polu walki52. 

W marcu Błękitna Dywizja przybyła do Kijowa. Tutaj od razu uwidoczniły 
się nieporozumienia między dowódcą, gen. W. Zelinskim, a pełniącym obowiąz-
ki ministra wojskowego Centralnej Rady gen. Ołeksandrem śukowskim53. 
Ten ostatni pragnął usunąć dywizję ze stolicy, na co nie zgadzał się jej dowód-
ca. Ostatecznie spowodowało to zdymisjonowanie gen. W. Zelinskiego, który 
jednak w dalszym ciągu samowolnie dowodził formacją. Problemem okazał 
się takŜe skład osobowy dywizji. Korpus oficerski był bardzo słaby i w więk-
szości złoŜony z osób, które w armii rosyjskiej posiadały stopnie oficerów 
młodszych (często byli to oficerowie czasu wojny). TakŜe szeregowi Ŝołnierze 
pozostawiali sporo do Ŝyczenia pod względem wyszkolenia Ŝołnierskiego i ide-
ologicznego. Po przybyciu dywizji do Kijowa znacznie nasiliły się dezercje,  
a wśród Ŝołnierzy bardzo popularne okazały się idee rewolucyjne, czy wręcz 
bolszewickie54. W tej sytuacji niemieckie władze wojskowe, tuŜ przed przeję-
ciem władzy na Ukrainie przez hetmana P. Skoropadskiego, w nocy z 26 na 
27 kwietnia 1918 r., rozbroiły obie Dywizje Błękitne i przeprowadziły ich de-
mobilizację, zwalniając Ŝołnierzy do domów55. 

—————————— 
50 Tę dywizję takŜe nazywa się Błękitną, choć w rzeczywistości jej Ŝołnierze nie otrzymali 

charakterystycznego umundurowania, od którego pochodziła popularna nazwa. Por. Я. Т и н-
ч е н к о, Українські збройні сили..., s. 213. 

51 Ibidem, s. 217. 
52 O ubiorze stosowanym w Dywizji Błękitnej zob.: Я. Т и н ч е н к о, Новітні запо-

рожці..., s. 76–95. 
53 Т. О м е л ь ч е н к о, op. cit., s. 65–66. 
54 Я. Т и н ч е н к о, Українські збройні сили..., s. 217–219. 
55 Ibidem, s. 219. Jesienią 1918 r. pojawił się pomysł odtworzenia Dywizji Błękitnej. Nie 

zdołano jednak zebrać jej byłych Ŝołnierzy. Ukraińskim władzom wojskowym za czasów Dy-
rektoriatu udało się jedynie sformować 1. Pułk Dywizji Błękitnej, liczący kilkuset Ŝołnierzy. 
W czerwcu 1919 r. oddział ten wchodził w skład 3. Dywizji Pieszej jako 7. Pieszy Pułk (Dy-
wizji Błękitnej), a później działał jako 7. Błękitny Pułk Pieszy w składzie 3. śelaznej Dywi-
zji – zob.: О. В и ш н і в с ь к и й, op. cit., s. 69–101; M. K r o t o f i l, Siły zbrojne..., passim. 
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Po zawarciu traktatu brzeskiego takŜe władze Austro-Węgier rozpoczęły 
formowanie ukraińskiej dywizji, złoŜonej z jeńców z armii rosyjskiej. Była to 
1. Dywizja Kozacko-Strzelecka, zwana takŜe Dywizją Szarą (Sira Dywizija 
lub Dywizija Sirożupannykiw). Początkowo jednostkę organizowano na tere-
nie Austro-Węgier, w obozie jenieckim w Freistadt, a następnie częściowo 
uformowane oddziały przeniesiono na Ukrainę, w okolice Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Tam prowadzono dalsze prace organizacyjne pod ścisłą kontrolą 
cesarsko-królewskich władz wojskowych. Dywizja miała się składać z czte-
rech pułków piechoty i pułku artylerii, lecz wiosną 1918 r., mimo Ŝe znajdo-
wało się tam juŜ ok. 2 tys. Ŝołnierzy, formacja nie posiadała jeszcze zdolności 
bojowej56. Obowiązki dowódcy Dywizji Szarej pełnił Petro HanŜa, a następnie 
Iwan Perłyk57.  

Popularna nazwa dywizji pochodziła, podobnie jak w Dywizji Błękitnej, od 
barwy munduru. Ubiór jednostki takŜe był charakterystyczny, lecz o wiele 
praktyczniejszy od uniformów zaprojektowanych dla Dywizji Błękitnej58.   

W sierpniu władze Austro-Węgierskie przekazały wreszcie do dyspozycji 
ukraińskiego dowództwa, liczącą ok. 6 tys. ludzi dywizję, którą przetranspor-
towano do Kijowa. Wkrótce jednak władze hetmańskie, obawiając się rewolu-
cyjnych ich zdaniem nastrojów wśród Ŝołnierzy dywizji, wysłały ją na Czerni-
howszczyznę. Tam, we wrześniu 1918 r., rozpoczęto stopniową demobilizację, 
pozostawiajęc w pułkach, oprócz kadry oficerskiej, po 100–120 Ŝołnierzy59. 

Tak zredukowana formacja przetrwała do listopada 1918 r., kiedy to jej 
Ŝołnierze zdecydowanie opowiedzieli się po stronie Dyrektoriatu i wzięli czynny 
udział w antyhetmańskim powstaniu60. Nowe ukraińskie władze wkrótce ogło-
siły mobilizację i pułki Dywizji Szarej ponownie zapełniły się Ŝołnierzami. 
Jednak od tego czasu dywizja ta straciła charakter formacji, złoŜonej z by-
łych jeńców61. 

—————————— 
56 Por.: М. Б у т о в и ч, op. cit., s. 18–41. 
57 Історія українського війська, s. 389; G. S k r u k w a, op. cit., s. 282. 
58 O ubiorze wojskowym Dywizji Szarej obszerniej zob.: К. Г л о м о з д а, Відзнаки Укра-

їнського війська доби Визвольних Змагань. W: Історія українського війська 1917–1995, 
Львів 1996, s. 810–836; Уніформа українських збройних формувань доби національно-
визвольних змагань 1917–1920 років, „Воєнна Історія” 2008, ч. 1, s. 89–96. 

59 В. П р о х о д а, Сірожупанники в повстанні..., s. 92. Obszerniej o tych wydarzeniach 
zob. takŜe: М. Б у т о в и ч, op. cit., s. 18–41. 

60 В. П р о х о д а, Сірожупанники в повстанні..., s. 93–94. 
61 Ibidem. Dywizja Szara pozostawała w składzie sił zbrojnych Ukraińskiej Republiki Lu-

dowej podczas ich walk narodowowyzwoleńczych w latach 1918–1920. W marcu 1919 r. sta-
nowiła trzon Grupy Północnej Frontu Wschodniego, a w czerwcu tego roku występowała jako 
4. Szara (Chełmska) Dywizja Piesza (w składzie Grupy Wołyńskiej). W połowie sierpnia 1919 r. 
składała się z dwóch pułków piechoty, pułku artylerii oraz kureni: konnego, technicznego  
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PRISONERS-OF-WAR – UKRAINIANS DURING THE FIRST WORLD WAR  
AND THE MILITARY UNITS FORMED FROM THEM  

(Summary) 

Along with the outbreak of the First World War, Ukrainians found themselves 
on the both sides of the frontline: as citizens of both Russia and Austria-Hungary 
being at war then, they were forced to fight against one another in the respective 
armies. Initially, the authorities of these states were not interested in making use 
of prisoners-of-war as part of their military forces. The situation changed, though, 
when the central states decided to politically take advantage of military units 
formed from Ukrainian prisoners-of-war. In turn, in Russia, Ukrainian armed 
forces composed of prisoners-of-war proved useful in the chaos evoked by the Revo-
lution. 

There were four large military formations organized from prisoners-of-war of 
Ukrainian nationality during the First World War, that is: the 1st Regiment of Sich 
Riflemen, the 1st and the 2nd Ukrainian Divisions (Blue), and the 1st Cossack-Ri-
flemen Division (Gray). The first of the formations, Sich Riflemen, although ini-
tially relatively small in number, played the key role in the Ukrainian struggle for 
the nation’s freedom in the years 1918–1919. Detachments of the Sich Riflemen 
made up the backbone of the military forces of the Ukrainian People’s Republic, its 
military and political elite. The other formations composed of prisoners-of-war did 
not play such an outstanding role; nevertheless, as very characteristic military 
units, they found their place in the Ukrainian military tradition and collective na-
tional remembrance of the times of the “Ukrainian revolution’’. 

Z jeńców narodowości ukraińskiej zorganizowano podczas I wojny świato-
wej cztery duŜe formacje wojskowe: 1. Pułk Strzelców Siczowych, 1. i 2. Dy-
wizje Ukraińskie (Błękitne) oraz 1. Dywizję Kozacko-Strzelecką. Pierwsza  
z tych formacji, Strzelców Siczowych, chociaŜ początkowo stosunkowo nielicz-
na, odegrała główną rolę w ukraińskich zmaganiach narodowowyzwoleń-
czych w latach 1918–1919. Jednostki Strzelców Siczowych stanowiły trzon sił 
zbrojnych URL, jej elitę militarną i polityczną. Pozostałe formacje złoŜone  
z jeńców nie odegrały większej roli, jednak jako bardzo charakterystyczne na 
stałe wpisały się w ukraińską tradycję wojskową i zbiorową pamięć Ukraiń-
ców o czasach „ukraińskiej rewolucji”. 

—————————— 
i zapasowego. Na początku października 1919 r. dywizja liczyła ok. 2,3 tys. Ŝołnierzy. Ob-
szerniej na ten temat zob.: M. K r o t o f i l, Siły zbrojne..., passim. 
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UKRAINISCHE KRIEGSGEFANGENE IM ERSTEN WELTKRIEG  
UND DIE AUS IHNEN FORMIERTEN MILITÄRVERBÄNDE   

(Zusammenfassung) 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs fand sich die ukrainische Bevölke-
rung auf zwei Seiten der Front wieder. Ukrainische Staatsbürger Russlands und 
Österreich-Ungarns kamen nun in widerstreitende Armeen. Die beiden Staaten 
waren zunächst nicht daran interessiert, die Gefangenen als Streitkraft einzuset-
zen. Die Situation änderte sich jedoch, nachdem die Zentralmächte beschlossen 
hatten, die aus ukrainischen Gefangenen formierten Militäreinheiten politisch zu 
nutzen. In Russland indes fanden aus Gefangenen bestehende ukrainische Kampf-
verbände im revolutionären Chaos ihre Daseinsberechtigung.  

Aus Gefangenen ukrainischer Nationalität wurden im Ersten Weltkrieg vier 
große militärische Formationen gebildet: 1. Regiment der Sitschower Schützen,  
1. und 2. Ukrainische Division (Blaue Divisionen) und die 1. Kosaken-Schützen-
Division (Graue Division). Die erste dieser Formationen, die Sitschower Schützen, 
hat, obwohl zunächst relativ klein, letztlich eine Schlüsselrolle im ukrainischen 
Volksbefreiungskampf der Jahre 1918/19 gespielt. Die Einheiten der Sitschower 
Schützen stellten den Kern der Streitkräfte der Ukrainischen Volksrepublik sowie 
deren militärische und politische Elite dar. Die anderen Gefangenenformationen 
spielten keine so große Rolle, sind jedoch als sehr charakteristisch ganz fest in die 
ukrainische Militärtradition eingegangen und haben die kollektive Erinnerung der 
Ukrainer an die Zeit der „ukrainischen Revolution” dauerhaft geprägt. 

MACIEJ KROTOFIL 
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Dezerterzy czy jeńcy?  
Przyczynek do dyskusji o stratach osobowych 
armii rosyjskiej podczas I wojny światowej* 
 
 
Poprzez pochodzące od łacińskiego terminu desertio, czyli opuszczenie od-

działu wojskowego1, pojęcie dezercja naleŜy rozumieć jako sytuację, polegają-
cą na samowolnym opuszczeniu przez Ŝołnierza macierzystej formacji woj-
skowej lub miejsca słuŜby albo teŜ pozostawanie poza nimi (np. niestawienie 
się w terminie z urlopu lub przepustki) z zamiarem dłuŜszego lub trwałego 
uchylenia się od pełnienia słuŜby wojskowej. Znacznie surowiej kwalifikowa-
nym i karanym przestępstwem jest dezercja popełniona w czasie wojny, kie-
dy to dezerter unika w ten sposób udziału w walce2. 

Podobnie problem ten definiowany był w rosyjskim ustawodawstwie woj-
skowym („дезертирство”), gdzie traktowano go jako jedno z najcięŜszych 
przestępstw wojskowych. Tam jednak za dezercję uwaŜano równieŜ świado-

* Autor juŜ wcześniej podejmował podobną problematykę – A. S m o l i ń s k i, Dezercje  
z armii rosyjskiej podczas I wojny światowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 
(Białystok) 2009, t. XLVI, s. 169–199. Obecne studium stanowi jednak znacznie uzupełnioną 
i rozwiniętą, a przez to pełniejszą wersję poprzednich rozwaŜań. 

1 Szerzej: I. A. Ł u ć, Boni et mali milites romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzym-
skich w okresie wczesnego cesarstwa, Kraków 2010. 

2 Encyklopedia wojskowa, t. II, praca zbior. pod red. O. Laskowskiego, Warszawa 1932,  
s. 198–199; Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. IV: Dewsbury – Europa, Kraków 
[b.r.w.], s. 5; Mała encyklopedia wojskowa, t. 1: A–J, praca zbior. pod red. M. Odlewanego, 
Warszawa 1967, s. 308; Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte, Bd 1: A–Me. Hrsg.  
R. Brühl, Berlin 1985, s. 188–189; Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie, historia wojen  
i bitew, technika wojskowa, t. 1: A–M, praca zbior., Warszawa 2007, s. 188. Na temat róŜno-
rodnych aspektów prawnych związanych z przestępstwami tego typu, w tym równieŜ o róŜni-
cy pomiędzy samowolnym oddaleniem się a dezercją, szerzej choćby: W. M ak o w s k i, Kodeks 
karny wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadczych, przechodnich i uzupełniających 
oraz komentarza, Warszawa 1921; Polskie ustawy karne dodatkowe. Zebrali i oprac. F. Frydle-
wicz, A. Josse, Poznań 1927; Kodeks karny wojskowy. Wydany i zaopatrzony komentarzem 
przez E. Mecnarowskiego, E. Saskiego, M. Buszyńskiego, B. Metznera, Warszawa 1928;  
S. M. P r z y j e m s k i, Prawo karne wojskowe, Gdańsk 1999. 
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me niestawienie się poborowego do słuŜby wojskowej w celu uniknięcia ko-
nieczności jej pełnienia3. Tak teŜ pojęcie dezercji będzie traktowane w niniej-
szym studium. 

Dezercja będąca jednym ze sposobów unikania przez kombatantów ko-
nieczności pełnienia słuŜby wojskowej, głównie zaś udziału w walce, jest zja-
wiskiem, które wojsku towarzyszyło zawsze. Znana była bowiem zarówno ar-
miom świata staroŜytnego, w tym takŜe słynącym niemal z Ŝelaznej dyscypli-
ny rzymskim legionom, jak i siłom zbrojnym istniejącym w późniejszych 
okresach historycznych. Niekiedy przyjmowała ona znaczną skalę, stając się 
przyczyną klęsk wielu, często nawet licznych i teoretycznie silnych, wojsk.  

Dezercje oraz maruderstwo duŜe rozmiary przybierały nagle równieŜ w okre-
sie wojen napoleońskich i nie uniknęły ich nawet najlepsze pułki, w tym takŜe 
gwardyjskie, wielu armii, równieŜ Wielkiej Armii cesarza Napoleona I. Nie-
kiedy teŜ dezerterzy przechodzili z szeregów jednej armii do drugiej, gdzie 
tworzono z nich nawet odrębne formacje. 

Do zjawisk tego typu, w budzącej niepokój kierowniczych czynników poli-
tycznych i wojskowych skali, doszło teŜ podczas I wojny światowej. Wiosną 
1917 r. tak zwane bunty wojskowe miały bowiem miejsce w armii francu-
skiej, dobrze i niezwykle ofiarnie do tej pory walczącej. Ich przyczyną były 
wysokie straty, które zdaniem Ŝołnierzy wynikały z niekompetencji francu-
skiego dowództwa, a takŜe złe wyŜywienie, fatalne warunki bytowe na fron-
cie oraz kiepska, a niekiedy nawet wręcz skandaliczna, opieka medyczna nad 
rannymi w walkach i chorymi. Zaburzeniom tym towarzyszyła równieŜ wzra-
stająca liczba ucieczek z frontu4. Jesienią tego roku okres załamania morale 
oraz znacznego upadku ducha, w tym takŜe wzrostu dezercji, doświadczyła 
równieŜ armia włoska5.  

Wiosną 1918 r. pewne symptomy tego typu dały się zauwaŜyć nawet w ar-
mii cesarskich Niemiec, słynącej dotąd z iście Ŝelaznej dyscypliny6. Warto 

—————————— 
3 Szerzej na ten temat: Военный энциклопедический словарь. Редакционная комиссия 

под председательством Н. В. Огаркова, Москва 1983, s. 225; Военный энциклопедический 
словарь. Редакционная коллегия, Москва 2002, s. 496–497. 

4 J. B. D u r o s e l l e, Wielka Wojna Francuzów 1914–1918, Warszawa 2006, s. 176–182;  
W. A. M u r r a y, Zachód w stanie wojny. W: Historia sztuki wojennej. Od starożytności do cza-
sów współczesnych, praca zbior. pod red. G. Parkera. Przekład A. Czarnocki, Warszawa 2008, 
s. 302, 312, 323–324.  

5 W. A. M u r r a y, op. cit., s. 328. 
6 Ibidem, s. 330, 334, takŜe: E. L u d e n d o r f f, Meine Kriegserinnerungen 1914–1918, Ber-

lin 1919; M. H o f f m a n n, Wspomnienia („Wojna wśród niewyzyskanych sposobności” ), War-
szawa 1925; E. J ü n g e r, W stalowych burzach, Warszawa 1999; E. v o n  M a n s t e i n, Żoł-
nierskie życie. Moja służba w Reichswehrze w Wehrmachcie 1919–1939, Kraków 2013; M. M a-
r i x  E v a n s, Krach cesarskich Niemiec. Przełomowy rok 1918 w dziejach Europy, Warszawa 
2010. 
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teŜ pamiętać, iŜ do rozkładu ówczesnej armii niemieckiej przyczynili się Pola-
cy, którzy we wrześniu oraz w październiku i listopadzie 1918 r. kaŜdy legalny 
lub teŜ nielegalny urlop do domu oraz pobyt w szpitalu albo na rekonwale-
scencji często wykorzystywali na samowolne przedłuŜanie pobytu poza fron-
tem. Dlatego w armii cesarskiej powstało nawet pojęcie „polskiego urlopu”, 
oznaczające urlop, z którego nie wraca się juŜ na front7. 

Dla części teoretyków przed 1914 r., zajmujących się prognozami na temat 
przyszłej wojny europejskiej, fakty te nie stanowiły szczególnego zaskocze-
nia. Przewidywali oni bowiem, iŜ wskutek moŜliwości, jakie stwarzał ówcze-
sny poziom rozwoju ekonomicznego oraz postęp techniczny i technologiczny, 
wojna będzie niezwykle krwawa i wyniszczająca. Ponadto wymagać będzie 
ona moŜliwie najwyŜszego wysiłku całych społeczeństw państw, które wezmą 
w niej udział. Stąd teŜ, aby uniknąć niezadowolenia i zaburzeń społecznych, 
jakie mogą wywołać przeciągające się działania wojenne, naleŜało dąŜyć do 
moŜliwie krótkiego jej trwania, czyli inaczej mówiąc, do wojny błyskawicznej, 
rozstrzyganej za pomocą błyskotliwego manewru w skali strategicznej i opera-
cyjnej8.  

W latach 1914–1917 w sposób szczególny wszystkie te prognozy sprawdzi-
ły się w przypadku armii rosyjskiej, w której oprócz innych niepokojących 
zjawisk doszło takŜe do masowych dezercji. Poza tym straciła ona równieŜ 
bardzo duŜą liczbę jeńców, wśród których zapewne kryli się teŜ kolejni dezer-
terzy, jacy w ten sposób unikali konieczności udziału w krwawych i wyczer-
pujących walkach, toczących się w latach 1914–1917 na froncie wschodnim  
z formacjami armii cesarskich Niemiec i Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-
-Węgierskiej9. 
—————————— 

7 J. I w i c k i, Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka żołnierza armii niemieckiej z okopów I woj-
ny światowej 1914–1818. Wybór i oprac. A. Juzwenko, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1978; D. K o l b u s z e w s k a, Trzynastu wspaniałych. Powstanie Wielkopolskie w życiu i losach 
powstańców i ich rodzin, Poznań 2008; M. R e z l e r, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Spoj-
rzenie po 90 latach, Poznań 2008. 

8 J. G. B l o c h, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym. 
Wyboru dokonał w przypisy i wstęp zaopatrzył G. P. Bąbiak, Warszawa 2005, s. 250 i passim. 
Dodać tutaj trzeba, iŜ to obejmujące w całości sześć tomów dzieło po polsku ukazało się po 
raz pierwszy w 1900 r. 

9 Szerzej, poza częścią dalej cytowanej literatury, równieŜ: A. K r a s i c k i, Dziennik kampa-
nii rosyjskiej 1914–1916, Warszawa 1988; F. M o l n á r, Galicja 1914–1915. Zapiski korespon-
denta wojennego, Warszawa 2012; А. А. К е р с н о в с к и й, История русской армии, Москва 
1999; K. M a t k o w s k i, Z. D z i e ś l e w s k i, Druga bitwa pod Lwowem. W: Studia nad Wielką 
Wojną, t. I. Praca zbior. pod red. D. Marszałka, Oświęcim 2013; J. B a t o r, Wojna galicyjska. 
Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kra-
ków 2005 (drugie wyd. Kraków 2008); S. C z e r e p, Wielka operacja zimowa pierwszej wojny 
światowej. Działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku, Biały-
stok 2011. Autor pominął tutaj epizodyczny udział w tych operacjach wojsk tureckich. 
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Jednak, aby móc pokusić się o chociaŜby przybliŜoną ocenę skali tego zja-
wiska, a takŜe, by określić w moŜliwie wiarygodny sposób, ilu dezerterów 
mogło kryć się w statystykach dotyczących jeńców, naleŜy przypomnieć kogo 
zgodnie z normami prawa międzynarodowego w okresie I wojny światowej 
uznawano za jeńca i jakie posiadał on najwaŜniejsze prawa i obowiązki. OtóŜ 
jeniec to:  

„[...] osoba naleŜąca do sił zbrojnych państwa wojującego, która dostała się 
we władztwo strony przeciwnej. Prawa i obowiązki państwa, w którego władz-
twie znajdują się jeńcy wojenni oraz prawa i obowiązki jeńców wojennych nor-
muje rozdział II, dział I regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej, stanowią-
cego aneks do IV konwencji haskiej z 190710 [...]. Wobec jeńców wojennych wol-
no stosować jedynie konieczne ograniczenia, nie wolno stosować środków odwe-
towych [...]. Jeńcy wojenni powinni być jak najszybciej wycofani z pola walki; 
powinni mieć moŜność swobodnego poruszania się w zamkniętym obozie, w mie-
ście lub twierdzy, itp. [...]. Obozy jeńców wojennych powinny być zorganizowane 
podobnie jak koszary wojsk własnych. Podobnie powinny być normowane spra-
wy Ŝywienia, leczenia, obsługi, wypłat poborów [...]. Szeregowcom moŜna naka-
zać pracę, podoficerom – nadzór nad pracującymi; oficerom moŜna przydzielić 
pracę, gdy sami o nią poproszą. [...] Jeńcy wojenni mogą otrzymywać paczki 
Ŝywnościowe, ksiąŜki, pisma, dokumenty i przekazy pienięŜne. [...] Nie wolno 
stosować kar cielesnych ani zbiorowych [...]. Okres niewoli kończy się z chwilą 
zakończenia działań wojennych i zawarcia pokoju. [...] Jeńców wojennych repa-
triowanych nie moŜna przed zakończeniem wojny powołać do słuŜby czynnej 
[...]. Po zakończeniu wojny wszyscy jeńcy wojenni podlegają repatriacji”11. 

Z powyŜszego widać więc, Ŝe sytuacja jeńca w państwach, które przestrze-
gały obowiązujących norm prawa międzynarodowego wcale nie była zła, a na 
pewno zdecydowanie lepsza niŜ kombatanta, biorącego bezpośredni udział  
w walce. Szanse na zachowanie Ŝycia i zdrowia miał on bowiem znacznie 
większe, gdy w jakikolwiek sposób udało się mu uzyskać uprawnienia jeńca 
wojennego. Działo się tak nawet wtenczas, kiedy jako dezerter do niewoli do-
stawał się wbrew własnej woli. Był to zaś efekt tego, Ŝe jego status jako Ŝoł-
nierza nie uległ zmianie, gdyŜ w swym macierzystym kraju oraz w armii 
nadal podlegał on obowiązkowi słuŜby wojskowej, od której nie został legal-
—————————— 

10 Treść tej konwencji moŜna znaleźć w: „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1927, 
nr 21 oraz w: M. F l e m m i n g, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. 
Zbiór dokumentów. Uzupełnienie i redakcja M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003. 

11 Mała encyklopedia wojskowa, t. 1: A–J..., s. 592–593; takŜe: Wielka ilustrowana encyklo-
pedia powszechna, t. VII: Izaszar do Kolejowe rozkłady jazdy, Kraków [b.r.w.], s. 71; Encyklo-
pedia wojskowa. Dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa, t. 1: A–M...,  
s. 385. Szerzej na temat praw i obowiązków jeńców wojennych: M. F l e m m i n g, Jeńcy wojen-
ni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, s. 73 i passim. 
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nie zwolniony. Poza tym, co nie było bez znaczenia, władze nieprzyjacielskie 
mogły pozostawić go na wolności, uznając, iŜ jako dezerter z wojska strony 
przeciwnej nie zagraŜa juŜ ich interesom ani teŜ ich siłom zbrojnym. 

Odmienna była natomiast sytuacja Ŝołnierzy, którzy dobrowolnie i roz-
myślnie dokonywali dezercji, przechodząc jednocześnie na stronę wroga, nie-
zaleŜnie od tego czy uczynili to z tchórzostwa, czy z waŜnych powodów poli-
tycznych albo teŜ z jakichkolwiek innych.  

Wobec takich szczególnych warunków i motywacji, które są konieczne, by 
Ŝołnierza, który znalazł się w ręku nieprzyjaciela uznać za dezertera, naleŜy 
przyjąć domniemanie, iŜ jeńcy wojenni nie są dezerterami, chyba Ŝe udowod-
ni się im zamiar dobrowolnego opuszczenia macierzystych sił zbrojnych. Poza 
tym naleŜy teŜ zauwaŜyć, Ŝe prawo międzynarodowe nie zawiera przepisów, 
dotyczących takich dezerterów. Dlatego juŜ dawniej zwyczajowo traktowano 
ich jako jeńców wojennych, choć z formalnego punktu widzenia osoby takie 
nie mają prawa do otrzymania statusu jeńca, gdyŜ poprzez dezercję dobro-
wolnie wyrzekły się pozycji członka sił zbrojnych swego macierzystego pań-
stwa. Jednak w takich sytuacjach powszechnie stosowało się, i nadal stosuje, 
normy prawa zwyczajowego, które nakazuje traktować ich co najmniej tak 
samo korzystnie jak pełnoprawnych jeńców wojennych. Działo się zaś tak 
dlatego, Ŝe dezercje kombatantów armii nieprzyjacielskiej są zawsze zjawi-
skiem działającym na korzyść drugiej strony konfliktu12. 

Warto teŜ pamiętać, Ŝe do wyŜej wymienionych grup nie zalicza się komba-
tantów, którzy w szczególnie trudnych, dramatycznych i nierokujących Ŝad-
nych szans na zwycięstwo warunkach albo będąc powaŜnie rannymi lub kon-
tuzjowanymi podczas walki, złoŜyli broń indywidualnie bądź grupowo czy teŜ 
poddali się nieprzyjacielowi w ramach ogólniejszej kapitulacji zarządzonej 
przez swych przełoŜonych13. Takie zaś sytuacje miały miejsce, zdarzają i bę-
dą się zdarzały podczas róŜnorodnych konfliktów zbrojnych i we wszystkich 
armiach świata. 

W toku wojny światowej armia rosyjska, do której pomiędzy sierpniem  
1914 r. a jesienią 1917 r., według nie do końca zweryfikowanych danych, 
zmobilizowano ponad 15 mln męŜczyzn14, poniosła bardzo duŜe, choć jedno-

—————————— 
12 M. F l e m m i n g, Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne..., s. 58–59. 
13 Tak stało się chociaŜby w przypadku załogi polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej 

na Westerplatte 7 IX 1939 r.  
14 Według róŜnych szacunków do 1 X 1917 r. miało to być 15,378 mln lub teŜ 15,350 mln 

męŜczyzn – więcej na ten temat: Н. Н. Г о л о в и н, Военные усилия России в мировой войне, 
Москва 2001 (pierwsze wydanie tego opracowania miało miejsce w ParyŜu w 1939 r.; wyd. 
polskie: N. N. G o ł o w i n, Armia rosyjska w Wielkiej Wojnie, Oświęcim 2013), s. 78–80;  
P. S i m a n s k i j, Mobilizacja wojska rosyjskiego w 1914 r. i jej braki. W: Studia nad Wielką 
Wojną, t. II, praca zbior. pod red. R. Igielskiego, Oświęcim 2013. 
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cześnie niezwykle trudne do dostatecznie precyzyjnego ustalenia, straty15. 
Ich globalny poziom oceniany jest na, co najmniej, 7,036 mln ludzi16 (por.  
tab. 3)17. 

Ich najistotniejszą cechą charakterystyczną był wysoce niekorzystny sto-
sunek liczby jeńców do liczby zabitych oraz rannych i kontuzjowanych. Zna-
czenie tego faktu polega natomiast na tym, iŜ moŜe być on jednym z mierni-
ków rzeczywistej wartości bojowej całej armii carskiej, a przede wszystkim jej 
broni głównych, czyli piechoty, artylerii i kawalerii (tab. 1 i 2).  

Z danych zawartych w tab. 1, choć zapewne są one jedynie dość orienta-
cyjne i szacunkowe, wynika, iŜ wśród szeregowych („нижные чины”) armii 
rosyjskiej najmniej jeńców w stosunku do strat „krwawych” było w forma-
cjach gwardii oraz w kozackich, gdzie było ich najmniej. Nieźle stosunek ten 
przedstawiał się takŜe w oddziałach straŜy granicznej oraz strzeleckich18. 
Jednak juŜ w przypadku oddziałów kawalerii i grenadierskich procent jeń-
ców dość wyraźnie rósł, by w piechocie liniowej, formacjach opołczenia, z któ-

—————————— 
15 Według poglądu sformułowanego przez jednego z sowieckich badaczy, który próbował 

rozwiązać ten problem juŜ przed II wojną światową: „Ustalenie dokładnej liczby strat ogól-
nych, a takŜe ich podział pomiędzy poszczególne kategorie, to jest pomiędzy zabitych, ran-
nych, kontuzjowanych, jeńców i zaginionymi bez wieści, przedstawia ogromny problem z po-
wodu braku odpowiedniego, choćby surowego, jednak dostatecznie pełnego i wiarygodnego 
materiału źródłowego” – ibidem, s. 116. Fakt braku prowadzenia prawidłowej i opartej na 
naukowych zasadach statystyki w tych kwestiach, jaka istniała, czy teŜ raczej nie istniała,  
w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej potwierdzają równieŜ ustalenia ówczesnego ofi-
cera Sztabu Generalnego, a późniejszego gen. lejtnanta, prof. Nikołaja Nikołajewicza Gołowi-
na (ibidem, s. 122, 124). Według niego bowiem system tam panujący daleko odbiegał od tego, 
który funkcjonował wówczas w armii francuskiej oraz niemieckiej.  

16 JuŜ w 1915 r. miesięczne straty armii rosyjskiej, tylko w zabitych, według informacji 
podanych 19 VIII (starego stylu) przez członka Dumy Państwowej A. I. Szyngariewa wynosiły 
ponoć od 300 tys. do 400 tys. ludzi. Natomiast według obliczeń sowieckiej statystyki z 1925 r. 
na globalny poziom strat armii rosyjskiej podczas I wojny światowej składało się: 626,440 tys. 
zabitych, 17,174 tys. zmarłych z ran, 2,754 mln rannych, kontuzjowanych i zatrutych gazami 
oraz aŜ 3,638 mln zaginionych bez wieści i jeńców. Natomiast według późniejszych sowiec-
kich danych całość tych strat wyraŜała się cyfrą 8,428 mln ludzi – ibidem, s. 88, 119, 137. 

17 Według innych, mocno niekompletnych, obliczeń do września 1917 r. miało to być w su-
mie 6,812 mln oficerów i szeregowych, a mianowicie 664,890 tys. zabitych, 3,813 mln ran-
nych, kontuzjowanych i zatrutych gazami oraz 2,333 mln zaginionych bez wieści. Liczby jeń-
ców nie podano – ibidem, s. 124. Natomiast według pochodzących z końca lat trzydziestych 
XX w. obliczeń N. N. Gołowina Rosja straciła wówczas 7,917 mln ludzi, z czego 1,3 mln zabi-
tych, 4,2 mln rannych oraz aŜ 2,417 mln jeńców – ibidem, s. 137. 

18 Niski poziom jeńców w przypadku formacji sanitarnych, w stosunku do strat „krwa-
wych”, z racji charakteru pełnionej przez nie słuŜby, nie ma większego znaczenia dla oceny 
skali tego zjawiska w całej armii rosyjskiej.  
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rych formowano dywizje kolejnych fal mobilizacyjnych oraz w artylerii19 osią-
gnąć bardzo wysoki i niepokojący poziom.  

Zdecydowanie jednak lepszy był ten stosunek w przypadku oficerów słu-
Ŝących wtenczas w armii rosyjskiej (tab. 2). Tam bowiem jeńców było znacz-
nie mniej. 
—————————— 

19 Według N. N. Gołowina (Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 148) tak wysoki poziom jeńców  
w artylerii wynikał ze stosunkowo niskich strat „krwawych”, ponoszonych przez ten rodzaj 
wojsk oraz z faktu utraty przez Rosję całego szeregu twierdz, jak choćby Dęblina (wówczas No-
wo-Gieorgijewska) czy Kowna, w których posiadała ona liczne formacje artylerii fortecznej. 

T a b e l a  1  
Stosunek liczby jeńców do poziomu „krwawych” strat wśród szeregowych  

armii rosyjskiej pomiędzy 1914 r. a jesienią 1917 r.  

Rodzaj formacji Straty „krwawe”1 Jeńcy Ogółem 

Gwardia2 91% 09% 100% 

Formacje grenadierskie3 78% 22% 100% 

Piechota liniowa3 65% 35% 100% 

Formacje strzeleckie4 82% 18% 100% 

Kawaleria 79% 21% 100% 

Formacje kozackie5 94% 6% 100% 

StraŜ graniczana 86% 14% 100% 

Artyleria 56% 44% 100% 

Wojska inŜynieryjne 77% 23% 100% 

Opołczenie6 42% 58% 100% 

Formacje sanitarne 83% 17% 100% 

Pozostałe 38% 62% 100% 

Ogólnie dla całej armii: 69% 31% 100% 

Ź r ó d ł o:  Opracowanie własne autora na podstawie: Н. Н. Г о л о в и н, Военные усилия России в мировой войне, 
Москва 2001, s. 147–148. 

Uwagi: 
1  Czyli zabitych i rannych oraz kontuzjowanych i zatrutych gazami bojowymi.  
2  Dane te, oprócz morskich („гвардейский экипаж”), dotyczyły zapewne wszystkich pozostałych for-

macji gwardii, a więc pieszych, kawaleryjskich i artyleryjskich oraz kozackich i technicznych.  
3  Były to głównie pułki i dywizje.  
4  Były to pułki, brygady i dywizje. 
5  Dane te dotyczyły zarówno formacji konnych jak i płastunów, czyli pieszych oddziałów kozackich 

oraz zapewne takŜe formacji kozackiej artylerii. 
6  Zapewne dane te dotyczyły głównie dywizji kolejnych fal mobilizacyjnych, formowanych z opołcze-

nia. 
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Według ocen historyków rosyjskich, głównie emigracyjnych, podczas tego 
konfliktu najlepiej walczyły narodowości określane przez nich jako „rosyjskie”. 
Na pierwszym miejscu wymieniają oni Kozaków20, następnie „Mołorosjan”  
(„Малороссы”), czyli Ukraińców, a dopiero potem właściwych Rosjan, nazy-
wanych przez nich „Wielkorusami” („Великороссы”). Najgorzej zaś oceniani 
—————————— 

20 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 26 oraz: О. В. А г а ф о н о в, Казачьи войска Российской 
Империи. Пантеон отечественной славы, Москва 1995; Свято-Русское Казачье Войско. 
Спецназ Третьего Рима. Коллегиальная работа – С. А. Аниськин et allis, Москва 2004;  
А. А. П л е х а н о в, А. М. П л е х а н о в, Казачество на рубежах отечества, Москва 2007. 

T a b e l a  2  
Stosunek liczby jeńców do poziomu „krwawych” strat  

wśród oficerów armii rosyjskiej pomiędzy 1914 r. a jesienią 1917 r.  

Rodzaj formacji Straty „krwawe”1 Jeńcy Ogółem 

Piechota 85% 15% 100% 

Kawaleria 95% 5% 100% 

Artyleria 81% 19% 100% 

Wojska forteczne2 25% 75% 100% 

Wojska inŜynieryjne 86% 14% 100% 

Lotnictwo i formacje balonowe 82% 18% 100% 

Formacje samochodowe i kolarze 98% 2% 100% 

Wojska kolejowe 93% 7% 100% 

Formacje kozackie 96% 4% 100% 

Samodzielny Korpus StraŜy Granicznej 96% 4% 100% 

Korpus topografów wojskowych3 65% 35% 100% 

Sztaby armii czynnej oraz tyłowe 77% 23% 100% 

Ogólnie dla całej armii: 85% 15% 100% 

Uwagi: 
1  Czyli zabitych i rannych oraz kontuzjowanych i zatrutych gazami bojowymi.  
2  Stosunek ten wynikał zapewne z faktu utraty przez Rosję w 1915 r. dwóch silnych twierdz: Dęblina 

oraz Kowna.  
3  Proporcje te są dość zaskakujące. 

Ź r ó d ł o:  Opracowanie własne autora na podstawie: Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 149. 
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są Białorusini. Jednak w przypadku tej narodowości wartość bojową pocho-
dzących z niej Ŝołnierzy armii carskiej obniŜał ponoć spory odsetek Polaków 
oraz śydów, zamieszkujących gubernie o białoruskiej większości. Poza tym 
twierdzą oni, Ŝe wyŜszość Ukraińców nad Rosjanami wynikała takŜe z przy-
czyn społecznych i ekonomicznych. Ci ostatni bowiem Ŝyli w rolniczych wspól-
notach, gdzie istniała kolektywna własność ziemi, która skutecznie zabijała 
wszelką inicjatywę i przedsiębiorczość na polu walki.  

Poza tym w oddziałach rosyjskich, mobilizowanych w guberniach byłego 
Królestwa Polskiego oraz ziemiach, naleŜących niegdyś do państwa polskiego, 
znalazło się duŜo Polaków21 oraz śydów, którzy z powodów narodowych bądź 
teŜ innych bili się słabo i na dodatek często dezerterowali. Podobnie rozkłado-
wym elementem w oddziałach uzupełnianych o poborowych i rezerwistów z gu-
berni besarabskiej byli równieŜ Mołdawianie. Tak samo było teŜ w przypadku  
„inorodców” („инородцы”)22 z guberni taurydzkiej, astrachańskiej, symbir-
skiej, samarskiej oraz kazańskiej i ufimskiej, wcielanych do armii rosyjskiej23. 
W efekcie tego dywizje i oddziały pochodzące z południowej części imperium 
walczyły znacznie lepiej niŜ te, które rekrutowane były z jej guberni północ-
nych24. 

W toku I wojny światowej w armii rosyjskiej ogromna liczba jeńców oraz 
zaginionych bez wieści, oprócz normalnych dla kaŜdej innej walczącej armii 
okoliczności, spowodowana była bowiem równieŜ duŜą liczbą dezercji na stro-
nę wroga25. W przypadku piechoty, gdzie zjawisko to występowało najczę-
ściej, poza pojedynczymi przypadkami oraz dezercjami małych grupek Ŝołnie-
rzy niekiedy dezerterowały nawet całe pododdziały, jak choćby plutony czy 
nawet kompanie. Patologie te, z róŜnym nasileniem, istniały przez cały okres 
udziału Rosji w wojnie światowej, a ich intensyfikacja nastąpiła po niezwykle 
krwawych klęskach i niepowodzeniach, poniesionych przez armię carską wio-

—————————— 
21 Zgodnie z ustaleniami N. N. Gołowina (Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 151) Polacy stano-

wili kontyngent, z którego pochodził największy odsetek jeńców spośród wszystkich narodo-
wości, zamieszkujących imperium carskie.  

22 Za „inorodców” uwaŜano narodowości niesłowiańskie, zamieszkujące w granicach ów-
czesnego imperium carskiego. Byli to choćby: Tatarzy (krymscy i nadwołŜańscy), Baszkirzy, 
Kałmucy i Kazachowie oraz liczne muzułmańskie ludy („gorcy”), zamieszkujące Kaukaz, czyli 
obszary, które na przestrzeni wieków siłą, drogą podboju, głównie zaś wysiłkiem wojsk ko-
zackich, wcielono w skład państwa rosyjskiego. 

23 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 152, takŜe: А. Н. К у р о п а т к и н, Русская армия, Санкт-
-Петербург 2003 (pierwsze wydanie tej pracy miało miejsce w 1910 r.). 

24 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 151–152. 
25 Pisze o tym równieŜ N. N. Gołowin (ibidem, s. 183). 
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sną i latem 1915 r.26 oraz w roku następnym27. Jednak w oficjalnych staty-
stykach ludzi tych bardzo często nie wykazywano jako dezerterów.  

Tymczasem według ustaleń Nikołaja Nikołajewicza Gołowina nie sposób 
stwierdzić jednoznacznie, co w wojennych raportach oraz statystykach rosyj-
skich dowództw i sztabów, w odniesieniu do szeregowych, kryło się pod poję-
ciem „zaginieni bez wieści”. Często bowiem do kategorii tej zaliczano takŜe 
licznych zabitych oraz rannych, którzy zostali pozostawieni na polu walki 
przez swoje macierzyste oddziały, a których to wielkości nie moŜna w Ŝaden 
sposób i jednocześnie w miarę dokładnie określić. Poza tym bardzo często 
wliczano tam równieŜ jeńców.  

Ponadto wskutek „mało naukowych metod pracy”, stosowanych w Głów-
nym Zarządzie rosyjskiego Sztabu Generalnego (Главное Управление Ге-
нерального Штаба) spisy zabitych traktowano tam praktycznie wyłącznie 
jako materiał kancelaryjny potrzebny do sporządzania zawiadomień o śmier-
ci wysyłanych do rodzin poległych Ŝołnierzy. Na listy te wciągano tylko tych 
poległych lub zmarłych z ran na polu walki, dla których moŜna było wysta-
wić dokładne akty zgonu. Wszystkich zaś poległych, co do których istniały ja-
kieś wątpliwości, dotyczące ich danych personalnych traktowano jako zagi-
nionych bez wieści28.  

Podobnie było w przypadku zabitych i cięŜko rannych oficerów, pozosta-
wionych przez swoich na polu walki, jak i oficerów, którzy z ran zmarli juŜ  
w niewoli, ale zanim dotarli do obozów jenieckich29. 

—————————— 
26 Według ustaleń N. N. Gołowina (ibidem, s. 141) od 1 V do 1 XI 1915 r. armia rosyjska 

straciła w walkach z wojskami austro-węgierskimi i niemieckimi aŜ 976 tys. jeńców, co dawa-
ło średnią 160 tys. Ŝołnierzy na miesiąc. Jeszcze gorzej sytuacja ta wyglądałaby, gdyby poli-
czyć średnią jedynie za czas rzeczywistych działań ofensywnych państw centralnych na fron-
cie wschodnim w 1915 r., czyli od 1 V do 1 IX. Wówczas bowiem armia rosyjska miesięcznie 
traciła 200 tys. jeńców. Oprócz części źródeł i literatury cytowanych poniŜej – M. B o n c z-
-B r u j e w i c z, Wspomnienia 1914–1919, Warszawa 1959.  

27 Według danych przytoczonych przez N. N. Gołowina (Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 141) 
od 1 XI 1915 r. do 1 V 1916 r. armia rosyjska straciła 156 tys. jeńców, co dawało przeciętnie 
26 tys. ludzi na miesiąc. Liczby te wzrosły jednak w okresie pomiędzy 1 V a 1 XI tego roku, 
kiedy to odnotowano juŜ 212 tys. jeńców, czyli po 35 tys. na miesiąc. Poza częścią literatury 
cytowanej poniŜej zob. takŜe: Мировая война. Луцкий прорыв. Труды и материалы к опе-
рации Юго-Западного Фронта в мае – июне 1916 года. Коллегиальная работа, Москва 
1924; S. C z e r e p, Łuck 1916, Warszawa 2002; i d e m, Bitwa pod Łuckiem. Walne starcie 
zbrojne kampanii 1916 roku na wschodnim teatrze działań militarnych pierwszej wojny świato-
wej (4 czerwca – 10 lipca), Białystok 2003. 

28 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 118, 121. Sytuacja taka stała się następnie niemal rosyj-
ską tradycją, gdyŜ w kolejnych latach podobnie działo się równieŜ w Robotniczo-Chłopskiej 
Armii Czerwonej, a potem nawet w Armii Sowieckiej i w siłach zbrojnych Rosji. 

29 Ibidem, s. 149. 
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W wyniku tego wedle urzędowych i zapewne mocno zaniŜonych danych 
posiadanych w sierpniu 1917 r. przez Kwaterę Główną Naczelnego Dowódz-
twa armii rosyjskiej30 i chętnie cytowanych następnie w znacznej części ro-
syjskojęzycznej literatury historycznej do rewolucji lutowej ze wszystkich od-
działów i wielkich jednostek armii rosyjskiej miało jakoby zdezerterować  
zaledwie 195,13 tys. Ŝołnierzy31, a od lutego do dnia 1 (czyli 14 wg nowego 
stylu) sierpnia tego roku kolejnych 170,007 tys. ludzi. W sumie więc stanowi-
ło to 365,137 tys. Ŝołnierzy, czyli równowartość ok. 20 dywizji piechoty32.  

Pamiętać jednak naleŜy, iŜ w końcu lata oraz jesienią 1917 r. skala dezer-
cji uległa ogromnemu i niezwykle trudnemu do wiarygodnego zweryfikowa-
nia nasileniu33. Często bowiem, poza normalnym zbiegostwem z szeregów, 
dezercje odbywały się za pomocy symulowania róŜnego rodzaju chorób, a tak-
Ŝe pod pozorem uczestnictwa jako delegatów w pracach licznych i róŜnorod-
nych rewolucyjnych oraz wojskowych komitetów34. Być moŜe, Ŝe wykorzystu-
jąc tę ostatnią moŜliwość od czerwca do jesieni tego roku front opuściło aŜ 
kilkadziesiąt tysięcy oficerów i urzędników wojskowych, a przede wszystkim 
podoficerów i szeregowych35. Ponadto znaczna część rannych i chorych po 
wyleczeniu i rekonwalescencji nie powracała więcej na front. Nierzadko teŜ 
następowała „samoewakuacja” na dalekie tyły lekko rannych oraz chorych, 
którzy powinni pozostać w szpitalach polowych. W ciągu dziewięciu miesięcy 
1917 r. liczba rannych i chorych, którzy po uprzedniej ewakuacji na tyły nie 

—————————— 
30 Czyli przez tak zwaną „Stawkę”. 
31 Były to dane obejmujące dezerterów z Frontów Północnego, Zachodniego, Południowo-

Zachodniego oraz Rumuńskiego. Liczby tej nie moŜna jednak uznać za odzwierciedlającą rze-
czywiste rozmiary tego zjawiska. Nie obejmuje ona bowiem choćby poziomu dezercji, jaka ist-
niała wtenczas w licznych formacjach marszowych docierających na front. Dodać tutaj teŜ 
moŜna, iŜ dane te swego czasu kwestionowały równieŜ organy wywiadowcze armii niemiec-
kiej oraz austro-węgierskiej, a nawet sami Rosjanie. 

32 Dane te cytuje О. Д. М а р к о в, Русская армия 1914–1917 г.г., Санкт-Петербург 2001, 
s. 86–87. 

33 Do wybuchu rewolucji średnia miesięczna wynosiła 6300 dezerterów, a po jej wybuchu 
wzrosła do 30,9 tys. ludzi miesięcznie, czyli pięciokrotnie – Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 184– 
–185. Ponadto takŜe: И. Л и т т а у э р, Русские гусары. Мемуары офицера императорской 
кавалерии 1911–1920, Москва 2006, s. 231–233. 

34 A. K n o x, With the Russian Army 1914–1917, t. II, London 1921, s. 699–700; Н. Н. Г о-
л о в и н, op. cit., s. 187. 

35 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 165, 186–187. Informacje te potwierdzają równieŜ polscy 
pamiętnikarze, którzy brali aktywny udział w wydarzeniach, związanych z rewolucją lutową 
oraz przewrotem bolszewickim w Rosji w 1917 r. – K. W ę d z i a g o l s k i, Pamiętniki. Wojna  
i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog, Warszawa 2007 (pozycja 
ta miała wcześniejsze wydania); T. P a r c z e w s k i, Pamiętniki gubernatora Kronsztadu, War-
szawa 2006. 

DEZERTERZY CZY JEŃCY?... 



74 

—————————— 
36 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 180. Warto tutaj zauwaŜyć, Ŝe za poprzednie 29 miesięcy 

udziału armii rosyjskiej w I wojnie światowej liczba ta osiągnęła jedynie 726,2 tys. Ŝołnierzy. 
37 Ibidem, s. 187. 
38 Przypomnieć naleŜy bowiem, Ŝe w ostatnich latach istnienia imperium Romanowych  

w piechocie armii rosyjskiej, poza pułkami i dywizjami piechoty, istniały równieŜ naleŜące do 
tej broni formacje strzeleckie. 

39 Szerzej na ten temat choćby: A. M a ł y s z k o, Listy z okopów, Warszawa 1925; S. K a w-
c z a k, Milknące echa, Warszawa [b.r.w.]; N. S u l i k, Okruchy wspomnień, Białystok 1993;  
S. M i r e k, Opowieści Legionisty. Wspomnienia – nie tylko frontowe spisane przez uczestnika 
walk w Legionach Piłsudskiego, Pruszków 1994; F. P a w ł o w s k i, Wspomnienia legionowe, 
Kraków 1994; J. B o c h e ń s k i, Wspomnienia, Kraków 1994; J. K r u k - Ś m i g l a, Za wierną 
służbę ojczyźnie. Dziennik legionisty I Brygady, Krosno 2004; С. Н. Б а з а н о в, К истории 
развала русской армии в 1917 году. W: Армия и общество 1900–1941 гг. Статьи, докуме-
ты. Редакционная коллегия. Ответственный редактор В. П. Дмитренко, Москва 1999; 
ibidem, Л. М. Г а в р и л о в, Истоки и финал демократизации русской армии.   

40 Podczas I wojny światowej tak zwana „kawaleria strategiczna” armii rosyjskiej była 
zorganizowana w dywizje oraz w samodzielne brygady, a takŜe w korpusy konne. 

41 О. Г. Г о н ч а р е н к о, Три века императорской гвардии, Москва 2006, s. 160 i passim.  
42 W przypadku formacji wojsk kozackich sytuacja zaczęła się pogarszać dopiero po rewo-

lucji lutowej z 1917 r. oraz po abdykacji cara Mikołaja II – szerzej, poza częścią wcześniej 
oraz niŜej cytowanej literatury, takŜe: А. В. Ш и ш о в, Казачьи войска России, Москва 2007, 
s. 77–78 i passim. 

powrócili na front, wraz z tymi, którzy wskutek odniesionych ran nie nadawali 
się juŜ do dalszej słuŜby liniowej, osiągnęła poziom aŜ 1,183 mln ludzi36. 

W wyniku wszystkich wymienionych powyŜej czynników oraz zjawisk, z du-
Ŝym prawdopodobieństwem moŜna stwierdzić, Ŝe 1 listopada 1917 r. liczba 
zarówno „jawnych” jak i „ukrytych” dezercji osiągnęła poziom ponad 2 mln 
męŜczyzn. Powodowało to, Ŝe na kaŜdych trzech Ŝołnierzy nadal pełniących 
wtenczas słuŜbę w szeregach rosyjskiej Armii Czynnej przypadał, co naj-
mniej, jeden dezerter37. 

Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe przed lutym tego roku zjawiska te w tak dra-
stycznym wymiarze nie występowały w absolutnie wszystkich formacjach 
piechoty oraz strzeleckich armii rosyjskiej38. Były bowiem wśród nich równieŜ 
takie oddziały i wielkie jednostki, które z reguły walczyły całkiem nieźle39.  

Po raz kolejny warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe przez znaczny czas udziału Rosji  
w I wojnie światowej znacznie lepiej pod tym względem było w oddziałach  
i wielkich jednostkach40 rosyjskiej kawalerii gwardii41, liniowej oraz kozac-
kiej42, co powodowało, iŜ w wielu okolicznościach formacje tej broni okazywały 
się bardziej wartościowym narzędziem prowadzenia wojny niŜ dywizje pie-
choty i strzeleckie oraz korpusy armijne. Wydaje się teŜ, iŜ w przypadku for-
macji złoŜonych z niektórych syberyjskich i dalekowschodnich wojsk kozac-
kich ich postawa i skuteczność podczas I wojny światowej, głównie zaś w jej 

ALEKSANDER SMOLIŃSKI 



75 

—————————— 
43 U części historyków rosyjskich, głównie emigracyjnych, moŜna nawet spotkać się ze 

stwierdzeniami, iŜ podczas I wojny światowej formacje kozackie nie znały zjawiska dezercji – 
В. С и н е о к о в, Казачество и его государственное значение, Парижъ 1928. W świetle 
przytoczonych wcześniej danych wydaje się to wręcz nieprawdopodobne. Zdecydowanie ła-
twiej jest natomiast uwierzyć w fakt, iŜ nie było dezercji grupowych ani masowych faktów 
przechodzenia na stronę wroga, a dezercje w pojedynkę stanowiły jedynie stosunkowo nie-
wielki problem – zob. chociaŜby: П. Н. К р а с н о в, На внутреннем фронте, Москва 2003; 
i d e m, Атаман. Воспоминания, Москва 2006; П. Н. С т р е л я н о в  (Калабухов), Ф. С. К и-
р е е в, С. В. К а р т а г у з о в, Кубанские, терские и уральские Казаки в наступлении Юго-
-Западного Фронта 1916 года, Москва 2007. 

44 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW) w Warszawie, Oddział II Sztabu Główne-
go, 303.4.2739. Kozacy – dokument niedatowany najprawdopodobniej pochodzący jednak  
z wczesnych lat 20-tych; ibidem, 303.4.2968. Izmael Bek Ataman. Pamiętnik zagończyka. 
Rok 1917–1918–1919, ParyŜ luty 1928 r.; A. N. K u r o p a t k i n, The Russian Army and the 
Japanesse War, New Jork 1909; J. G o d l e w s k i, Na przełomie epok, Londyn 1978; Я. Г а-
м и л ь т о н, Записная книжка штабного офицера во время русско-японской войны, 
Москва 2000; А. Н. К у р о п а т к и н, op. cit.; Н. Н. С м о л и н, Проблемы „боевого духа”  
в русской армии во 2-ой половине  XIX – начале XX века. W: Человек и война. Война как 
явление культуры. Коллективная работа под редакцей И. В. Нарского, О. Ю. Н и к о н о-
в о й, Москва 2001; ibidem, О. С. П о р ш н е в а, Российский крестьянин в первой мировой 
войне (1914–февраль 1917). 

45 W liczbie tej mieściło się równieŜ 1,423 mln Ŝołnierzy, którzy w 1914 r., w momencie  
mobilizacji armii rosyjskiej, pełnili słuŜbę czynną. 

46 „Действующая Армия”. 
47 W oddziałach liniowych słuŜyło wtenczas 4,783 mln Ŝołnierzy, a w formacjach tyłowych 

oraz róŜnych tyłowych instytucjach wojskowych 789,3 tys. ludzi. Kolejne 400,5 tys. Ŝołnierzy 
pełniło wtedy słuŜbę w formacjach zapasowych. 

48 О. Д. М а р к о в, op. cit., s. 85–86. 

pierwszych latach, była zdecydowanie lepsza od tej, jaką reprezentowały one 
podczas wojny rosyjsko-japońskiej43 z lat 1904–190544.  

Charakter strat, które w latach 1914–1917 poniosła armia rosyjska oraz 
ich wielkość przedstawia tab. 3. Zaznaczyć tutaj jednak trzeba, Ŝe zawarte  
w niej dane pochodzą z mocno niekompletnych podliczeń posiadanych przez 
władze rosyjskie jesienią 1917 r. oraz z wydawnictw publikowanych na ich 
podstawie w latach dwudziestych XX w. przez róŜne agendy władz sowieckich.  

Wskazane w tab. 3 straty dotyczyły sił zbrojnych, do szeregów których do 
dnia 1 maja 1917 r., według stosunkowo mało dokładnych danych, zmobilizo-
wano łącznie 15,798 mln męŜczyzn45. W wyniku tego 1 września tego roku 
słuŜbę w armii czynnej46 nadal pełniło aŜ 5,973 mln oficerów i szeregowych47. 
Kolejnych 1,087 mln ludzi znajdowało się wówczas w formacjach zapaso-
wych, których zadaniem było przygotowanie uzupełnień dla oddziałów wal-
czących na froncie48. 

Podejmując próbę skomentowania danych przytoczonych w tab. 3 jeszcze 
raz naleŜy podkreślić, Ŝe pomimo pozornej ich dokładności i kompletności  
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T a b e l a  3  
 

Globalny poziom strat w ludziach armii rosyjskiej,  
a także wchodzących w jej skład formacji gwardii, piechoty i strzeleckich 

oraz artylerii, kawalerii liniowej i kozackiej  
od sierpnia 1914 do jesieni 1917 r. 

Rodzaj  
formacji 

Zabici  
i zmarli  

z ran 

Ranni 
i kontuzjo- 

wani 

Jeńcy oraz 
zaginieni  
bez wieści 

(% strat  
ogólnych) 

W sumie 
straty  

wszystkich 
kategorii 

Stosunek  
strat  

do poziomu  
ogólnych  

strat armii 
rosyjskiej 

Stosunek  
liczby  
jeńców  

do liczby  
poległych  
i rannych 

Formacje 
gwardii1 

 
24 894 

 
117 022 

 
32 952 
(19%) 

 
174 868 

 
2,49% 

 
0,23% 

Piechota 481 060 1 873 094 3 028 430 
(56%) 

5 382 584 76,50% 1,29% 

Formacje  
strze-
leckie 

 
 

93 132 

 
 

531 465 

 
 

337 452 
(35%) 

 
 

962 049 

 
 

13,67% 

 
 

0,54% 

Artyleria 5 227 30 026 66 217 
(65%) 

101 470 1,44% 1,88% 

Kawaleria 
liniowa 

 
3 120 

 
12 992 

 
10 281 
(39%) 

 
26 393 

 
0,38% 

 
0,64% 

Formacje  
kozackie2 

 
8 058 

 
30 288 

 
6 455 
(14%) 

 
44 801 

 
0,64% 

 
0,17% 

W całej  
armii  
rosyjskiej 

 
 

643 6144 

 
 

2 754 2025 

 
 

3 638 271 
(52%) 6 

Suma strat wszystkich  
kategorii 

   
 

1,07%3 

7 036 0877 

Uwagi: 
1 Dotyczy wszystkich formacji gwardii, w tym równieŜ kawalerii oraz kozackich. 
2 Dotyczy wszystkich formacji kozackich, w tym, obok konnych, równieŜ pieszych i ko-

zackiej artylerii. 
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T a b e l a  3 (cd) 
3 Natomiast, według części rosyjskich autorów, stosunek liczby jeńców do ogólnej liczeb-

ności szeregowych armii rosyjskiej wynosił aŜ ok. 20%. Jest rzeczą charakterystyczną, iŜ 
w przypadku oficerów stosunek ten wynosił zaledwie 3% ogólnej liczby oficerów słuŜą-
cych w armii – М. В. Р о д з я н к о, Государственная Дума и февральская 1917 года 
революция. W: Архив Русской Революции. Изданный И. В. Гессеном, Т. VI, Берлин 
1922 (II издание – Русский Архив, Т. 3 [5–6], Москва 1991), s. 41. 

4 W tym 13,849 tys. oficerów. Natomiast według danych posiadanych na dzień 1 wrze-
śnia 1917 r. przez Kwaterę Główną Naczelnego Dowództwa („Stawkę”) armii rosyjskiej 
jej wojska lądowe straciły do tego momentu 775,4 tys. zabitych i zaginionych bez wieści. 
W świetle danych, głównie cząstkowych dotyczących poszczególnych kampanii, operacji 
oraz bitew stoczonych w tym czasie przez armię rosyjską i moŜliwych do ustalenia za po-
mocą róŜnorodnych źródeł oraz cytowanych w literaturze przedmiotu, wydaje się, iŜ wszyst-
kie przytoczone tutaj liczby poległych są zbyt niskie. 

5 W tym 40,990 tys. oficerów. Według informacji posiadanych na dzień 1 września 1917 r. 
przez „Stawkę” rosyjskie wojska lądowe straciły do tego czasu 4,269 mln Ŝołnierzy ewa-
kuowanych z frontu na zaplecze z powodów sanitarnych, z czego 1,425 mln z nich stano-
wili chorzy. Pozostali to ranni oraz kontuzjowani.  

6 W tym 18,146 tys. oficerów. Z liczb tych w niewoli przebywało wtenczas 3,409 mln Ŝoł-
nierzy rosyjskich, z czego 14,328 tys. oficerów. Największa część jeńców, a mianowicie 
61% znajdowała się w niewoli u Niemców, a w niewoli austro-węgierskiej przebywało 
wtenczas 38%. Natomiast w niewoli tureckiej znajdował się zaledwie 1% z nich. Ponadto 
zaginionych bez wieści było 228,838 tys. ludzi, w tym 3818 oficerów. Natomiast według 
danych posiadanych na dzień 1 września 1917 r. przez „Stawkę” armii rosyjskiej, jej woj-
ska lądowe straciły do tego momentu 3,343 mln jeńców. 

7 W tym 72,985 tys. oficerów. Zgodnie z informacjami posiadanymi na dzień 1 wrze-
śnia 1917 r. przez „Stawkę” wojska lądowe armii rosyjskiej straciły w sumie 8,737 mln Ŝoł-
nierzy, z czego aŜ 4,467 mln męŜczyzn stanowiły straty bojowe („боевые потери”), a mia-
nowicie zabici i zaginieni bez wieści, zwolnieni ze słuŜby wojskowej z powodu ran lub chorób 
(348,500 tys. ludzi) oraz jeńcy. W wyniku tego straty armii rosyjskiej wyniosły do tego 
momentu aŜ 55% ogółu zmobilizowanych, z czego 80% z nich przypadało na oddziały ar-
mii czynnej biorące bezpośredni udział w działaniach bojowych.  

Warto tutaj dodać, iŜ według szacunków i ustaleń gen. N. N. Gołowina całość strat 
armii rosyjskiej do dnia 1 listopada 1917 r. wyniosła, prawdopodobnie, 7,917mln Ŝołnie-
rzy, z czego 1,3 mln zabitych, 4,2 mln rannych, kontuzjowanych i zagazowanych (z nich 
zmarło kolejne 350 tys. kombatantów) oraz 2,417 mln jeńców. Ponadto według niego w licz-
bach tych, a mianowicie głównie wśród zabitych i jeńców, mieści się teŜ 674 tys. zaginio-
nych bez wieści, przy czym są to dane o 526 tys. ludzi niŜsze od podawanych w latach 
dwudziestych XX w. przez odpowiednie statystyki sowieckie. Tę ostatnią grupę strat zali-
czył on bowiem do rannych, którzy zostali ewakuowani z pola walki bez odpowiedniej re-
jestracji w swych macierzystych formacjach. 

Dodać tutaj teŜ moŜna, iŜ na podstawie niemieckiej literatury historycznej o 2,417 mln 
jeńców rosyjskich pisze takŜe: M. F l e m m i n g, Jeńcy wojenni. Studium prawno-historycz-
ne..., s. 16. 

Ź r ó d ł o:  Opracowanie własne autora na podstawie: Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 119, 131–137; О. Д. М а р к о в, Русская 
армия 1914–1917 г.г., Санкт-Петербург 2001, s. 84–87; Россия и СССР в войнах XX века. Потери 
вооружённых сил. Статистическое исследование. Под общей редакцей Г. Ф. Кривошеева, Москва 2001,  
s. 60–102 oraz innych znanych mu publikacji. 
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49 Richard Pipes (Rewolucja rosyjska, Warszawa 2006, s. 439) podejmując próbę analizy 

tych zagadnień, pisze o „kiepskiej jakości rosyjskich statystyk wojennych”. 
50 О. Г. Г о н ч а р е н к о, op. cit., s. 205–206 i passim. 
51 W toku wszystkich operacji wojskowych, w których podczas I wojny światowej uczestni-

czyła armia cesarskich Niemiec pomiędzy sierpniem 1914 a listopadem 1918 r. jej straty glo-
balne, na 13,25 mln zmobilizowanych męŜczyzn, wyniosły 2,037 mln poległych i zmarłych  
z ran oraz 4,248 mln rannych, kontuzjowanych i chorych – Mała encyklopedia wojskowa, t. 2. 
K-Q, praca zbior. pod red. M. Odlewanego, Warszawa 1970, s. 614; Wörterbuch zur deutschen 
Militär-Geschichte, Bd 2: Mi–Z, praca zbior. pod red. R. Bühla, Berlin 1987, s. 1071. 

52 W przypadku wojsk brytyjskich, wraz z oddziałami pochodzącymi z dominiów i kolo-
nialnymi, ich całkowite straty podczas I wojny światowej wyniosły 984 tys. poległych i zmar-
łych z ran (w tym 715 tys. Brytyjczyków) oraz 2,122 mln rannych, kontuzjowanych i cho-
rych – na ogólną liczbę 8,7 mln zmobilizowanych Ŝołnierzy, w tym 5,704 mln Brytyjczyków – 
Mała encyklopedia wojskowa, t. 2: K–Q..., s. 614; Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte. 
Bd 2: Mi–Z..., s. 1071. 

53 Podczas wszystkich operacji wojskowych, w których podczas I wojny światowej brała 
udział armia francuska, czyli w okresie pomiędzy sierpniem 1914 a listopadem 1918 r. jej 
straty globalne, wraz z wojskami pochodzącymi z kolonii, na 8,9 mln zmobilizowanych męŜ-
czyzn (z czego 7,891 mln Francuzów), wyniosły 1,5 mln poległych i zmarłych z ran (z tego 
1,327 mln Francuzów) oraz 3,214 mln rannych, kontuzjowanych i chorych – Mała encyklope-
dia wojskowa, t. 2: K–Q..., s. 614; Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte. Bd 2: Mi–Z...,  
s. 1071. Szerzej na temat strat wojennych Francji oraz pozostałych aliantów, poza częścią 
wcześniej cytowanej literatury, takŜe: J. D ą b r o w s k i, Wielka wojna 1914–1918, t. I i II, 
Warszawa 1937. 

54 Takie dane podaje takŜe rosyjski historyk i jednocześnie dziejopis rosyjskiej armii, a mia-
nowicie Anton Antonowicz Kiersnowskij (А. А. К е р с н о в с к и й, op. cit., s. 668–669), który 
twierdzi, iŜ do zakończenia kampanii letniej 1917 r. rosyjskie siły zbrojne straciły w sumie 

w części znanej autorowi literatury przedmiotu rzetelność tych zestawień jest 
kwestionowana. Według autorów tych opracowań dane podawane w trakcie 
trwania wojny przez czynniki wojskowe, w celu ukrycia rzeczywistych roz-
miarów niepowodzeń ponoszonych na frontach, były celowo i jednocześnie 
mocno zaniŜane49. Poza tym w licznych oddziałach nieraz przez wiele tygodni 
nie przeprowadzano Ŝadnej kontroli ich faktycznego stanu liczebnego ani teŜ 
nie sprawdzano obecności w szeregach, co sprzyjało skutecznym dezercjom. 
Sytuacja ta dotyczyła równieŜ gwardii50.  

W wyniku tego, zgodnie z obliczeniami dokonanymi przed II wojną świa-
tową przez historyków anglosaskich, straty armii rosyjskiej, jakie poniosła 
ona do lata 1917 r. były najwyŜsze ze wszystkich mocarstw, uczestniczących 
w wojnie, gdyŜ oszacowano je na około 1,7 mln zabitych i 4,95 mln rannych. 
Nieznacznie przekraczały one straty poniesione do tego momentu przez 
Niemcy51, ale znacznie przewyŜszały straty Wielkiej Brytanii52 i Francji53, 
które na dodatek kontynuowały wojnę przez następne 16 miesięcy. Według 
innych ocen wojna ta kosztowała Rosjan nawet 2,5 mln zabitych. Jednak da-
ne te uznano za mocno zawyŜone54.  
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2,5 mln zabitych (w tym 2,4 mln poległych w bezpośredniej walce) i 2,417 mln jeńców wzię-
tych do niewoli przez armie państw centralnych, przy czym około 1,4 mln trafiło do niej jako 
ranni. Natomiast wśród pozostałej części jeńców, jego zdaniem, było stosunkowo duŜo „róŜ-
nych tchórzy i niegodziwców”, którzy oddawali się do niewoli z własnej woli. Kolejną grupę 
strat tworzyło 5,5 mln rannych. W wyniku tego globalne straty Rosjan w okresie od sierpnia 
1914 r. do lata 1917 r. wyniosły w sumie około 10,3–10,5 mln ludzi, z czego straty bezpowrot-
ne, to jest zabici, zmarli z ran oraz jeńcy, wyniosły około 6 mln męŜczyzn.  

55 Szacunki te nie były jednak rzetelne. Aby się o tym przekonać wystarczy zsumować 
straty bezpowrotne armii francuskiej oraz austro-węgierskiej z lat 1914–1918. 

56 Straty wielonarodowej cesarsko-królewskiej armii Austro-Węgier, do której podczas  
I wojny światowej zmobilizowano w sumie około 9 mln męŜczyzn, wyniosły, według róŜnych 
szacunków od 1,1 mln do 1,543 mln zabitych i zmarłych z ran (z tego 518 tys. poległych  
w walce) oraz od 1,943 mln do ponoć aŜ 3,6 mln rannych i kontuzjowanych, a takŜe 1,691 mln 
oficerów i szeregowych wziętych do niewoli, z których zmarło aŜ 480 tys. ludzi – Mała ency-
klopedia wojskowa, t. 2: K–Q..., s. 614; Wörterbuch zur deutschen Militär-Geschichte, Bd 2:  
Mi–Z..., s. 1071; Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. Kolektiv 
autorů, Praha 2003, s. 369. 

57 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska..., s. 439. 
58 Ibidem, s. 227, 230, 439. Niekiedy w literaturze moŜna spotkać informacje, jakoby  

armia austro-węgierska w latach 1914–1918 straciła aŜ 2,2 mln jeńców – zob. choćby:  
P. S z l a n t a, C.k. dezerterzy? Morale armii monarchii naddunajskiej podczas pierwszej wojny 
światowej, „Mówią wieki”. Magazyn Historyczny 2005, nr 10 (550), s. 23. 

59 Takie dane podał: М. В. Р о д з я н к о, Государственная Дума и февральская 1917 
года революция. W: Архив Русской Революции. Изданный И. В. Гессеном, т. VI. Берлин 
1922 (II издание – Русский Архив, т. 3 [5–6], Москва 1991), s. 41. Natomiast według ocen 
ówczesnego Generalnego Inspektora Artylerii, wielkiego księcia Sergiusza do stycznia 1917 r. 
zdezerterowało ok. 1 mln lub nawet więcej, Ŝołnierzy armii rosyjskiej – R. P i p e s, Rewolucja 
rosyjska..., s. 256. 

Natomiast historiografia sowiecka podawała ok. 900 tys. poległych na po-
lu walki i 400 tys. zmarłych z odniesionych w walce ran, czyli w sumie około 
1,3 mln zabitych, co równało się ponoć55 stratom bezpowrotnym poniesionym 
łącznie przez Francję i Austro-Węgry56, ale o 1/3 ustępuje stratom armii ce-
sarskich Niemiec57. Jednocześnie liczbę jeńców przebywających w obozach 
niemieckich i austro-węgierskich, obliczano na 3,9 mln, co stanowiło liczbę 
trzykrotnie większą od łącznej liczby jeńców utraconych przez armie Wielkiej 
Brytanii, Francji i Niemiec, która wynosiła w sumie 1,3 mln Ŝołnierzy. Jedy-
nie armia austro-węgierska straciła tyle jeńców, iŜ ich liczba, mniej więcej, 
moŜe być porównywalna z masą jeńców utraconych przez armię rosyjską58.  

Ponadto o niekompletności danych zawartych w powyŜszej tab. 3 świad-
czyć moŜe równieŜ fakt, iŜ w rzeczywistości juŜ w latach 1915–1916 armia ro-
syjska miała jakoby stracić ok. 2 mln jeńców. Natomiast, według części źró-
deł, dezerterów liczono wtenczas na około 1,5 mln ludzi59. Sytuacji takiej 
sprzyjał równieŜ panujący podczas wojny w rosyjskiej Armii Czynnej, głów-
nie zaś w formacjach zapasowych, bałagan, a takŜe, o czym juŜ wspominano, 
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60 A. A. K i e r s n o w s k i j  (А. А. Керсновский, op. cit., s. 666–667) pisze: „Rozmiaru [...] 

strat [poniesionych przez armię rosyjską w latach 1914–1917 – przyp. A.S.] nie uda się nigdy 
dokładnie ustalić. W rzeczywistości bowiem rosyjskie dowództwo naczelne nie interesowało 
się juŜ zuŜytym ludzkim mięsem [w oryginale „человеческим мясом” – przyp. A.S.]. Nie inte-
resował się tym równieŜ Główny Zarząd Sanitarny: w szpitalach nie istniały statystyki zmar-
łych z ran, co nie moŜe nie wywoływać zdumienia badaczy. [...] Stawka zupełnie nie była za-
interesowana problematyką dotyczącą poniesionych strat. Ludzie, którzy trzy lata z rzędu 
wysyłali do boju miliony rosyjskich oficerów i Ŝołnierzy [...] ani razu w ciągu tych trzech lat 
nie próbowali dowiedzieć się, choćby w przybliŜeniu, ile kosztuje Rosję i armię rosyjską ich 
strategiczna twórczość”. Ponadto: С. Л. Ф е д о с е е в, «Пушечное мясо» первой мировой. Пе-
хота в бою, Москва 2009; В. К. Ш а ц и л л о, Послелняя война царской России, Москва  
2010. 

61 Tak twierdził choćby: М. В. Р о д з я н к о, op. cit., s. 41. 
62 W oryginale: „офицеры и классные чины”. 
63 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 120–121. 
64 Według danych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w grudniu 1916 r. ogól-

na liczba Ŝołnierzy rosyjskich znajdujących się w niewoli, wynosiła 2,501 mln ludzi, z czego 
1,4 mln w Niemczech, w Austro-Węgrzech 1,095 mln, w Turcji 6,2 tys. ludzi, a w Bułgarii za-
ledwie 50 Ŝołnierzy.  

Natomiast zgodnie z obliczeniami samych Niemców wg stanu z 10 VII 1917 r. przetrzy-
mywali oni 1,254 mln jeńców rosyjskich, w tym 9,920 tys. oficerów i urzędników wojskowych. 
JuŜ jednak 10 VIII 1918 r. było to 1,4 mln jeńców. Ponadto do 10 VI 1918 r. zbiegło z niewoli 
24 oficerów oraz 60,295 tys. jeńców rosyjskich (na 67,565 tys. wszystkich udanych ucieczek  
z niemieckich obozów jenieckich), którzy nie zostali schwytani. Warto tutaj teŜ dodać, iŜ 418 
oficerskich oraz 199,530 tys. ucieczek szeregowych (na 313,400 tys. wszystkich ucieczek) za-

brak nowoczesnej sprawozdawczości60. Warto teŜ zauwaŜyć, iŜ praktycznie 
nigdy nie próbowano dostatecznie zdecydowanie i skutecznie przeciwdziałać 
tym niekorzystnym zjawiskom. Ponadto podkreślić takŜe trzeba, iŜ według 
tych samych autorów dezercja wśród oficerów stanowiła ponoć zjawisko do 
tego stopnia marginalne, iŜ praktycznie trudno uchwytne statystycznie61. 
Całość dezerterów stanowili szeregowi, czyli podoficerowie i szeregowcy, głów-
nie zaś ci ostatni.  

Wydaje się jednak, iŜ najrzetelniejszej analizy, dotyczącej liczby jeńców, 
których w trakcie I wojny światowej straciła armia rosyjska dokonał cytowa-
ny juŜ tutaj wielokrotnie N. N. Gołowin. OtóŜ według przebadanych przez 
niego źródeł od początku wojny do 1 stycznia 1916 r. wojska carskie straciły 
9,222 tys. oficerów i urzędników62 oraz 1,034 mln podoficerów i szeregowców, 
czyli razem 1,043 mln ludzi, którzy dostali się do niewoli. Natomiast za okres 
od 1 stycznia 1916 r. do 1 stycznia 1917 r., według oficjalnych danych rosyj-
skiego Ministerstwa Wojny oraz Zarządu Głównego Sztabu Generalnego, ar-
mia rosyjska straciła 3,507 tys. oficerów, 243 urzędników wojskowych oraz 
1,499 mln szeregowych, czyli w sumie 1,502 mln Ŝołnierzy i urzędników 
wziętych przez nieprzyjaciela do niewoli63. W sumie więc dawało to 2,546 
mln jeńców64. 
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kończyło się niepowodzeniem – Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 130–135, 141–146; M. F l e m-
m i n g, op. cit., s. 213.  

Według obliczeń austriackich 31 XII 1917 r. armia austro-węgierska wzięła do niewoli 
916,746 tys. jeńców rosyjskich, z czego 4,320 tys. oficerów i urzędników wojskowych. Do licz-
by tej, poza uciekinierami, naleŜy doliczyć takŜe 27,738 tys. jeńców zmarłych w niewoli oraz 
27 tys. inwalidów, którzy w drodze wymiany powrócili do domu. W sumie więc mogło być to 
ok. 1 mln jeńców. 

65 „Боец” – rosyjskie określenie Ŝołnierza liniowego. 
66 Według innych danych w 1914 i 1915 r. dla oficerów stosunek ten wynosił jak 10 (za-

bitych i rannych) do 2,5, a dla szeregowych jak 10 do 5,9; w 1916 r., odpowiednio, jak 10 do 
0,9 i 10 do 1,6, a w całym 1917 r. dla oficerów jak 10 do 1,5 i dla szeregowych jak 10 do 6,9. 
W wyniku tego średnia dla całej wojny wynosiła dla oficerów na kaŜdych 10 zabitych i ran-
nych 1,9 jeńca, a dla podoficerów i szeregowych jak 10 do 4,4. Powodowało to, Ŝe w czasie ca-
łej wojny jeńcy stanowili aŜ 31% wszystkich strat armii rosyjskiej, przy czym najgorzej pod 
tym względem było podczas letniej kampanii 1917 r., kiedy to stosunek ten osiągnął poziom 
55% jeńców przy pozostałych stratach, wynoszących tylko 45%. 

67 Według zapewne mocno zawyŜonych danych posiadanych przez stronę sowiecką 1 X 1920 r. 
na terytoriach byłych państw centralnych miało przebywać ponoć aŜ 4,260 mln rosyjskich 
jeńców. Po odpowiedniej korekcie uznano jednak, iŜ wówczas, iŜ było w sumie 3,750 mln jeń-
ców, z czego 28,329 tys. oficerów i urzędników wojskowych oraz lekarzy i sióstr miłosierdzia, 
a takŜe duchownych. 

68 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 130–135, 141–146. 

Liczba Ŝołnierzy armii rosyjskiej, dostających się do niewoli poczęła rosnąć 
po wybuchu w marcu 1917 r. rewolucji lutowej i w ciągu sześciu kolejnych 
miesięcy osiągnęła wielkość 213 tys. ludzi, co dawało przeciętną 35 tys. w mie-
siącu i oznaczało wzrost o 100% w stosunku do kampanii roku poprzedniego. 
Bojcy65 nie chcieli bowiem dalej wojować, wskutek czego na kaŜdych 10 Ŝoł-
nierzy, którzy ginęli w walce lub odnosili rany albo kontuzje przypadało 
wówczas 12–13 porzucających broń i oddających się do niewoli66. 

Tymczasem oficjalna liczba zarejestrowanych jeńców w niewoli niemiec-
kiej (2,385441 mln ludzi), austro-węgierskiej (1,503 mln osób), tureckiej 
(19,795 tys. Ŝołnierzy) i bułgarskiej (2,452 tys. ludzi), obliczona w 1919 r. 
przez odpowiednie sowieckie organy zajmujące się jeńcami i uchodźcami, wy-
niosła 3,911 mln Ŝołnierzy67 dawnej armii rosyjskiej. 

Natomiast N. N. Gołowin po uwzględnieniu i krytycznej ocenie wszystkich 
znanych mu danych doszedł do wniosku, iŜ pomiędzy sierpniem 1914 r. a 1 li-
stopada 1917 r. armia rosyjska straciła 2,410 mln jeńców, z których 1,4 mln 
trafiło w ręce niemieckie, 1 mln dostało się do niewoli austro-węgierskiej,  
a tylko 10 tys. wpadło w ręce Turków i Bułgarów68. 

Podobne problemy powstają równieŜ przy próbie określenia w miarę wia-
rygodnej liczby dezerterów. Bowiem według danych odnalezionych niegdyś 
przez przywoływanego juŜ wielokrotnie N. N. Gołowina, liczby przytaczane 
przez sowieckie organy statystyczne mówiące o 365,13 tys. zarejestrowanych 
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69 Ibidem, s. 184–187. 
70 Szerzej: A. S m o l i ń s k i, Dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 

1918–1922. Wojna z Polską i wojna domowa w Rosji, „Przegląd Wschodni”, (Warszawa) 2007, 
t. X, z. 3 (39); i d e m, Dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej na Ukrainie podczas 
wojny domowej w Rosji w latach 1918–1922. W: Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej,  
t. II: Reset czy kontynuacja (Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу, Т. II: Перезаван-
тажения чи продовжения?), praca zbior. pod red. A. Kulczyckiego, I. Guraka, I. Słoty i in., 
Rzeszów–Lwów–Iwano-Frankowsk 2012. Podobnie działo się takŜe w Armii Czerwonej pod-
czas wojny polsko-sowieckiej – szerzej chociaŜby: A. S m o l i ń s k i, 1 Armia Konna podczas 
walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie 
oraz wartość bojowa, Toruń 2008; i d e m, Dezercje z 1 Armii Konnej podczas jej walk na pol-
skim teatrze działań wojennych w 1920 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (Bia-
łystok) 2008, t. XLV; i d e m, Dezercje z armii rosyjskiej w ostatnim okresie jej udziału w I wojnie 
światowej oraz dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w czasie wojny z Rzeczpospoli-
tą Polską i podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918–1922. W: Militaria pomorskie. Zbiór 
studiów, t. III, praca zbior. pod red. M. Giętkowskiego, Ł. Nadolskiego, A. Smolińskiego, Byd-
goszcz 2012.  

71 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury, równieŜ: А. Г. Ш к у р о, 
Записки белого партизана. W: Трагедия казачества, t. 1; Составитель В. Третьякова, 
Москва 1996; R. P i p e s, Rosja bolszewików...  

swego czasu przez Stawkę dezerterach zapewne są zaniŜone. Z drugiej stro-
ny, jako zupełnie niewiarygodne, odrzuca ona takŜe informacje o tym, jakoby 
juŜ w końcu 1916 r. na wsi ukrywało się od 1 mln do 2 mln dezerterów. Nale-
Ŝy mieć jednak na uwadze, iŜ ta ostatnia liczba mogła zawierać takŜe trudną 
do określenia, choć zapewne dość znaczną, liczbę męŜczyzn uchylających się 
od poboru oraz poborowych unikających wcielenia w szeregi Armii Czynnej  
i tym samym rzeczywistej słuŜby wojskowej.  

Ostatecznie jednak zgodnie z ustaleniami N. N. Gołowina 1 listopada  
1917 r., poza 365,13 tys. urzędowo stwierdzonymi przypadkami dezercji, było 
teŜ około 1,5 mln nigdzie nie zarejestrowanych dezerterów, co dawało w su-
mie 1,9 mln męŜczyzn, którzy porzucili swe macierzyste formacje wojskowe  
i szeregi Armii Czynnej, unikając w ten sposób konieczności dalszego udziału 
w walce. Liczbę tę naleŜy uznać za minimalną, gdyŜ najprawdopodobniej nie 
obejmuje ona większości osób uchylających się od poboru, podobnie jak sy-
gnalizowanych juŜ wcześniej ludzi zaangaŜowanych w strukturach róŜnych  
i licznych ówczesnych komitetów rewolucyjnych69. 

Wydaje się, iŜ po uwzględnieniu sytuacji, jaka w zakresie róŜnych form 
dezercji istniała wśród szeregowych podczas wojny domowej, zarówno w for-
macjach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej70 jak równieŜ w wojskach 
ich ówczesnych przeciwników, czyli „białych”71 oraz po wzięciu pod uwagę 
skali tego zjawiska w pierwszych kilkunastu miesiącach Wielkiej Wojny Na-
rodowej, podawana powyŜej liczba dezerterów moŜe być zbliŜona do rzeczywi-
stości istniejącej w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej.  
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Poza tym jeszcze raz podkreślić naleŜy, iŜ liczba dezerterów kryjąca się 
wśród przytoczonych w tab. 3 danych, dotyczących jeńców i zaginionych bez 
wieści (zarówno w odniesieniu do gwardii, piechoty, formacji strzelców i arty-
lerii, a takŜe kawalerii liniowej oraz kozackiej, jak równieŜ w odniesieniu do 
całej armii rosyjskiej) jest niezwykle trudna do precyzyjnego ustalenia. Nie 
jest bowiem wykluczone, iŜ dotyczące tych kwestii dane, jakimi obecnie dys-
ponujemy, są dalekie od obiektywnej prawdy, a przez to mocno wątpliwe, 
gdyŜ zapewne zaniŜone. Dlatego teŜ musi być ona, podobnie jak i pozostałe 
zawarte w tej tabeli liczby, traktowana bardzo krytycznie – jedynie jako dane 
orientacyjne72. 

Pomimo przedstawionych powyŜej zastrzeŜeń pewne prawidłowości naleŜy 
uznać jednak za bardzo symptomatyczne. Mianowicie bardzo niekorzystny 
był stosunek liczby jeńców do liczby poległych w walce oraz zmarłych z ran, 
który w armii rosyjskiej, według obliczeń i szacunków zarówno historyków 
sowieckich jak i anglosaskich, wynosił 300 jeńców na kaŜdych 100 poległych, 
podczas gdy w armii brytyjskiej liczba ta wynosiła 20 jeńców, we francuskiej 
24, a w armii cesarskich Niemiec 26 jeńców na kaŜdych 100 zabitych. Wyni-
ka więc z tego, Ŝe Rosjanie poddawali się od 12 do 15 razy częściej niŜ Ŝołnie-
rze pozostałych armii alianckich oraz Ŝołnierze niemieccy73. Pamiętać teŜ 
trzeba, iŜ wśród tej ogromnej liczby jeńców oraz pośród zaginionych bez wie-
ści było bardzo duŜo dezerterów, którzy oddawali się do niewoli, by uniknąć 
konieczności dalszej walki. Tych ostatnich nie brakowało teŜ po własnej stro-
nie frontu. Cechami charakterystycznymi strat poniesionych przez armię ro-
syjską podczas I wojny światowej była więc nieproporcjonalnie duŜa liczba 
jeńców oraz dezerterów. 

Oprócz przyczyn, związanych bezpośrednio z niekorzystnym dla imperium 
Romanowych przebiegiem działań wojennych na wschodnim teatrze działań 
wojennych był to równieŜ efekt innych czynników. Wydaje się, iŜ moŜna zgo-
dzić się z opinią zaprezentowaną przez Richarda Pipesa, który stwierdził:  

„Rosyjski Ŝołnierz, od którego w ostatecznym rozrachunku wszystko zaleŜało, 
stanowił wielką niewiadomą. Z reguły był chłopem74. Doświadczenie Ŝycia na 

—————————— 
72 Obszerniej o tych kwestiach oraz o towarzyszących im prawidłowościach i wątpliwo-

ściach, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i literatury, takŜe: И. И. Р о с т у н о в, 
Русский фронт первой мировой войны, Москва 1976; Б. Ц. У р л а н и с, История военных 
потер. Войны и народонаселение Европы. Людские потеры вооружённых сил европейских 

стран в войнах XVII–XX вв. (Историко-статистическое исследование), Санкт-Петер-
бург–Москва 1999.  

73 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska..., s. 439–440. 
74 Według N. N. Gołowina (Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 82) po mobilizacji aŜ 91,5% Ŝołnie-

rzy armii rosyjskiej pochodziło ze wsi, a chłopi zamieszkujący imperium Romanowych stano-
wili największą część rosyjskich sił zbrojnych i byli grupą, w której poziom mobilizacji ogarnął 
najwyŜszy procent jej całej męskiej populacji. 
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wsi, w połączeniu z dyscypliną wojskową, nauczyło go posłuszeństwa rozkazom: 
dopóki były wydawane tonem nie znoszącym sprzeciwu i opatrzone groźbą kary, 
dopóty ochoczo je wykonywał. Śmierć traktował z fatalizmem, ale brakło mu 
motywacji wewnętrznej [...], uczucie patriotyzmu było mu praktycznie obce. [...]. 
Chłop miał znikome pojęcie ‛rosyjskości’. UwaŜał się nie tyle za Rosjanina, ile za 
‛Wiackiego’ czy Tulskiego’, tzn. mieszkańca guberni tulskiej czy wiackiej 75; do-
póki nieprzyjaciel nie zagraŜał jego rodzinnej ziemi, nie widział powodu do czyn-
nego przeciwstawiania mu się76. Bywali chłopi rosyjscy, którzy po wysłuchaniu 
manifestu imperatora, wypowiadającego wojnę mocarstwom centralnym, nie mieli 
pewności, czy dotyczy to takŜe ich wsi. Ten brak zaangaŜowania wyjaśnia, dla-
czego wyjątkowo duŜa liczba Rosjan w czasie wojny szła do niewoli lub dezerte-
rowała. Brak poczucia toŜsamości narodowej występował, rzecz jasna, jaskrawiej 
w przypadku Ŝołnierzy nie-Rosjan 77 [...]. KaŜde rozluźnienie dyscypliny, kaŜdy 
sygnał do rozruchów na wsi mogły przeobrazić ludzi w mundurze w motłoch” 78.  
 
Sytuacja ta oraz panujący powszechnie wśród szeregowych brak znajomo-

ści przyczyn i celów toczącej się wojny79 w znacznym stopniu obniŜały poten-
cjalnie sporą wartość odpornego na niewygody i trudy wojny oraz jednocze-
śnie mało wymagającego rosyjskiego Ŝołnierza80. Ponadto znaczącym ograni-
czeniem jego rzeczywistych walorów bojowych były teŜ dość mierne, a w wielu 
wypadkach nawet kiepskie, warunki fizyczne, takie jak wzrost oraz masa 
ciała, a takŜe ogromny procent analfabetów. Nie mniej istotnym czynnikiem 
był równieŜ wiek rezerwistów powoływanych do słuŜby wojskowej po mobili-
zacji w lecie 1914 r. – znaczna ich część miała powyŜej 30 lat, a nawet więcej 
niŜ 40 lat81. MęŜczyźni mający ponad 43 lata przez rosyjskich sztabowców 

—————————— 
75 Fakty te potwierdzają równieŜ ustalenia N. N. Gołowina – Н. Н. Г о л о в и н, op. cit.,  

s. 24. 
76 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska..., s. 115; R. P i p e s, Rosja carów, Warszawa 2006. 
77 W pierwszym okresie I wojny światowej w przypadku niektórych narodowości, głównie 

słowiańskich, nie zawsze było to takie oczywiste – szerzej zob. choćby: J. L e g i e ć, Służba re-
krutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874–1913, Kielce 2013, s. 275–276. 

78 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska..., s. 214. Oceny i wnioski sformułowane przez tego autora 
potwierdza takŜe: Х. У и л ь я м с о н, Прощание с Доном. Гражданская война в дневниках 
британского офицера 1919–1920, Москва 2007. 

79 O faktach takich pisze choćby: О. Г. Г о н ч а р е н к о, op. cit., s. 216. 
80 Н. В. В о р о н о в и ч, Потонувший мир. Очерки прошлого 1891–1920, Москва 2001; 

А. И. Деникин, Путь русского офицера, Москва 2002; П. Н. К р а с н о в, Воспоминания о 
русской императорской армии, Москва 2006.  

81 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 81, 93. Ponadto takŜe: P. S i m a n s k i, Rosyjskie dywizje 
drugiej linii (Z doświadczeń wojny światowej). W: Studia nad Wielką Wojną, t. IV, praca zbior. 
pod red. D. Marszałka, Oświęcim 2013. 
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uwaŜani byli za zupełnie nieprzydatnych do słuŜby wojskowej, gdyŜ w razie 
wcielenia do armii stanowili oni według nich jedynie zbędne „gardła do Ŝy-
wienia”82.  

Jednocześnie, zgodnie z wielowiekową rosyjską rzeczywistością, związaną 
z kształtem stosowanej tam sztuki wojennej, czyli sposobem prowadzenia 
przez armię carską licznych wojen oraz w wyniku słabości technicznej rosyj-
skich sił zbrojnych, podczas I wojny światowej dowódcy rosyjscy nadmiernie 
szafowali ludzkim Ŝyciem83. Dlatego teŜ wtedy, gdy na froncie zachodnim  
w wyniku stosowania nowych rozwiązań taktycznych oraz nowoczesnych ro-
dzajów uzbrojenia starano się maksymalnie zmniejszać ponoszone straty84, 
to w mało nowoczesnej armii rosyjskiej nadal uwaŜano, Ŝe sukcesy na polu 
walki mogą, a nawet muszą, być osiągane przede wszystkim ceną ludzkiej 
krwi. Przy próbie oceny tego zjawiska, pomijając choćby niezwykle istotne 
względy humanitarne, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe taka postawa godziła bezpośred-
nio w rosyjskie moŜliwości prowadzenia długotrwałej wojny, gdyŜ nieuchron-
nie przyspieszała zuŜycie, wbrew pozorom wcale nie aŜ tak licznych, ludzkich 
rezerw, a co za tym idzie mogła negatywnie wpłynąć na wynik toczonej woj-
ny85. Wszystko to bardzo źle wpływało na morale rosyjskiej armii i powodo-
wało, iŜ była ona bardziej podatna na wszelkie zjawiska, które mogły dopro-
wadzić do jej destrukcji.  

Proces stopniowo pogłębiającego się rozkładu armii carskiej widoczny był 
niemal od początku wojny86. Miał on bardzo złoŜone przyczyny zarówno woj-

—————————— 
82 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 40–41, 49, 81, 93, 104. 
83 Cytowany juŜ tutaj wielokrotnie N. N. Gołowin (ibidem, s. 91) sugeruje, Ŝe ten brak 

szacunku dla ludzkiego Ŝycia w armii rosyjskiej brał się z wpływów wschodniego kolektywi-
zmu, a co za tym idzie z nieprzywiązywania większego znaczenia do ludzkiej indywidualności 
i Ŝycia pojedynczego człowieka.  

84 W armii francuskiej miesięczne straty w końcowych miesiącach 1916 r. w stosunku do 
początkowego okresu I wojny światowej zmniejszyły się niemal dwa razy. Tymczasem w ar-
mii rosyjskiej straty ponoszone w końcu 1916 r. podobne były do strat z lat wcześniejszych,  
a nawet zaobserwować moŜna było tendencję całkowicie odwrotną, polegającą na ich nie-
znacznym wzroście.  

85 Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 91, 97, 138–139. Ponadto takŜe: А. А. С в е ч и н, Эволю-
ция военного искусства, Москва 2002 (pierwsze wydanie ukazało się w ZSRS w 1937 r.) 

86 Według N. N. Gołowina (Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 11) symptomy rozkładu pojawiły 
się najpierw na tyłach, skąd wraz z rekrutami dotarły do armii i na front powodując jej roz-
kład. Natomiast upadek carskiej armii był przyczyną rozpadu struktur państwowych oraz  
w konsekwencji upadku imperium Romanowych. 
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skowe jak i polityczne oraz społeczne87. Oprócz symptomów i zjawisk wska-
zanych powyŜej, w tym równieŜ nadmiernej w stosunku do innych ówcze-
snych europejskich armii liczby zaginionych bez wieści oraz oficjalnej liczby 
dezerterów, świadczyły o tym równieŜ liczne przypadki fraternizacji z Ŝołnie-
rzami wroga88 oraz rosnąca liczba wypadków odmowy wykonania rozkazu, 
bardzo duŜa liczba samookaleczeń, a takŜe postępujący w kolejnych latach 
wojny spadek realnej wartości bojowej armii rosyjskiej.  

Natomiast rzeczywisty poziom dezercji z batalionów i innych formacji za-
pasowych89 obrazują choćby następujące fakty. OtóŜ juŜ w 1916 r., w wielu 
przypadkach, z oddziałów marszowych, jakie wysyłano wtedy na front pod-
czas transportu dezerterowało do 25% ich stanu osobowego, przy czym odno-
towano wtenczas równieŜ wiele przypadków, kiedy to dezercja wynosiła 100% 
szeregowych. Powodowało to, Ŝe w transportach kolejowych pozostawali jedy-
nie oficerowie. Były to zjawiska doskonale obrazujące faktyczny stan morale 
armii oraz poziom istniejącej na jej tyłach dyscypliny, a takŜe świadczące  
o głębokim kryzysie i niewydolności państwa rosyjskiego i jego organów oraz  
o bardzo silnym upadku autorytetu władzy ostatniego cara. 

Fakty te świadczą o tym, iŜ w porównaniu z innymi armiami, walczącymi 
podczas I wojny światowej morale sił zbrojnych carskiej Rosji stało na niŜ-
szym poziomie, nawet gdy uwzględnimy sygnalizowane juŜ wcześniej proble-
my, jakie wraz z przedłuŜaniem się działań wojennych pojawiły się w tej 
—————————— 

87 Szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanej literatury takŜe: А. А. С а-
м о и л о, Две жизни, Москва 1958; Ю. Д а н и л о в, На пути к крушению. Очерки послед-
него периода российской монархии, Москва 2000; М. К. Л е м к е, 250 дней в царской став-
ке 1914–1915. Воспоминания и мемуары, Минск 2003; i d e m, 250 дней в царской ставке 
1916. Воспоминания и мемуары, Минск 2003; Р. Болеславский, Путь улана. Воспомина-
ния польского офицера 1916–1918, Москва 2006; L. B a z y l o w, Obalenie caratu, Warszawa 
1976.  

88 Pierwszy oficjalnie zarejestrowany przypadek tego typu miał miejsce juŜ wiosną 1915 r.  
89 Wskutek złego oraz nienowoczesnego i nieracjonalnego systemu szkolenia i przygoto-

wywania rezerw dla oddziałów walczących na froncie, jaki istniał w armii carskiej, bataliony  
i pułki zapasowe liczyły niekiedy 12 tys., a w przypadku niektórych formacji nawet 19 tys. 
rezerwistów, ozdrowieńców i powołanych do słuŜby rekrutów. Przy braku odpowiedniego 
nadzoru ze strony nielicznej kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz w efekcie licznych braków 
materialnych istniejących podczas wojny w armii, stały się one rozsadnikiem wrogiej dla 
państwa i rosyjskiego wysiłku wojennego agitacji róŜnych grup lewicowych, a przede wszyst-
kim bolszewików. Takie zdemoralizowane i niedostatecznie wyszkolone uzupełnienia trafiały 
następnie na front, gdzie przyczyniały się do gwałtownego spadku morale walczących wojsk, 
pozbawionych na dodatek starych i odpowiednio wyszkolonych kadr oficerskich i podoficer-
skich – zob. chociaŜby: Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., s. 102–103. Ponadto szerzej na ten temat, 
oprócz części wcześniej cytowanej literatury: О. Л е о н о в, И. У л ь я н о в, Регулярная пехота 
1855–1918. Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение, Мо-
сква 1998; Ю. Ю. Н е н а х о в, Кавалерия на полях сражений XX века 1900–1920, Минск  
2004. 
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kwestii choćby w armii austro-węgierskiej, francuskiej czy teŜ w końcu w ar-
mii cesarskich Niemiec90. Podobnie było równieŜ w przypadku poziomu goto-
wości społeczeństw tych krajów do ponoszenia narastających wojennych cię-
Ŝarów oraz akceptacji ekonomicznych skutków tego konfliktu. W przypadku 
armii rosyjskiej, oprócz innych czynników, takich jak choćby zacofanie tech-
niczne oraz pogłębiające się braki w poziomie jej zaopatrzenia w materiały 
niezbędne do prowadzenia wojny91, niskie morale i kiepski poziom wyszkole-
nia podstawowej masy walczących juŜ znacznie wcześniej niŜ w 1917 r., po-
wodowały sukcesywne obniŜanie zarówno potencjalnej jak i rzeczywistej war-
tości bojowej wojsk carskich92. 

Kumulacja wszystkich tych wskazanych powyŜej niekorzystnych zjawisk  
i czynników, nastąpiła w 1917 r.93. Wskutek tego najpierw rewolucja lutowa  
w Rosji, a następnie przewrót bolszewicki i jej wyjście z I wojny światowej 
spowodowały szybki rozkład starej armii, który w konsekwencji doprowadził 
do całkowitego jej zniszczenia. Bardzo szybko bowiem po przejęciu władzy  
w Rosji przez bolszewików rosyjskie siły zbrojne praktycznie przestały funk-
cjonować jako centralnie kierowana i dowodzona instytucja państwowa. Jesz-
cze raz warto podkreślić, Ŝe jednym z symptomów nadchodzącej w armii ro-
syjskiej katastrofy, był niemal lawinowy wzrost liczby dezerterów, jaki miał 
miejsce pomiędzy marcem a końcem lipca tego roku94.  

—————————— 
90 Szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł oraz literatury:  

M. H o f f m a n n, op. cit.; F. F o c h, Pamiętniki 1914–1918, t. II, Warszawa–Kraków 1931;  
I. D a s z y ń s k i, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1957; A. M a j k o w s k i, Pamiętnik z wojny euro-
pejskiej roku 1914, Wejherowo-Pelplin 2000; Э. Людендорф, Мои воспоминания о войне. 
Первая мировая в записках германского полководца 1914–1918, Москва 2007; S. D ą b r o-
w s k i, Walka o rekruta polskiego pod okupacją, Warszawa 1922. 

91 Szerzej o tych zagadnieniach, poza częścią wcześniej cytowanej literatury: 1917. Разло-
жение армии. Составление В. Л. Гончаров, Москва 2010; В. Г. Ф ё д о р о в, В поисках 
оружия, Москва 1964; Н. Н. Г о л о в и н, op. cit. 

92 Szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł oraz literatury, zob. 
takŜe: А. А. Б р у с и л о в, Мои воспоминания, Москва 2001; Генерал Курлов. Гибель импе-
раторской России. Воспоминания, Москва 2002.  

93 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanych źródeł i literatury: 1917. Разложение ар-
мии... 

94 Jeszcze raz warto tutaj przypomnieć, iŜ do 1 VI 1917 r., według oficjalnych danych, zde-
zerterowało 102,263 tys. ludzi, w okresie od 1 VI do 1 VII tego roku kolejnych 30,507 tys. Ŝoł-
nierzy, a w ciągu następnego miesiąca dalszych 37,237 tys. ludzi – Н. Н. Г о л о в и н, op. cit., 
184; О. Д. М а р к о в, op. cit., s. 87. Dane te, z tych samych powodów co poprzednio, naleŜy 
uznać za mało wiarygodne. Jednak, jak to sygnalizowano juŜ wcześniej, liczby te mogą posłu-
Ŝyć do określenia choćby przybliŜonej skali wzrostu tego zjawiska. 
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Oprócz wielu innych czynników sprzyjało temu choćby zniesienie przez 
Rząd Tymczasowy kary śmierci95 oraz wprowadzenie w armii komitetów Ŝoł-
nierskich wraz z zasadą zatwierdzania przez nie obieralnych dowódców96,  
a takŜe wydanie zakazu oddawania honorów wojskowych oraz wprowadzenie 
do sił zbrojnych innych instytucji „demokratycznych”, które spowodowały cał-
kowity upadek dyscypliny i postępujący spadek moŜliwości bojowych byłej ar-
mii carskiej.  

Ponadto powszechnym i bardzo charakterystycznym dla ówczesnej armii 
rosyjskiej zjawiskiem była narastająca nienawiść szeregowych do oficerów, 
przede wszystkim starszych. Nierzadkie były równieŜ przypadki ich mordo-
wania, głównie zaś posiadających wyŜsze stopnie, czyli tych, którzy juŜ przed 
1914 r. pełnili słuŜbę stałą i jacy w znacznym stopniu stanowili o wartości 
całej armii rosyjskiej97.  

Poza tym pozostałym naleŜącym do tej grupy oficerom, z reguły, odmawiano 
prawa do sprawowania funkcji dowódczych, zastępując ich zrewolucjonizowa-
nymi oficerami niŜszych i najniŜszych stopni, którzy szkoły wojskowe i przy-
spieszone kursy oficerskie98 ukończyli dopiero podczas trwania wojny99. Ta 

—————————— 
95 Przywrócono ją 12 VII 1917 r. na mocy postanowienia Rządu Tymczasowego, jako naj-

wyŜszą karę wymierzaną za zdradę i szczególnie cięŜkie przestępstwa dyscyplinarne, w tym 
równieŜ za dezercję. Takie same postanowienia zawierał teŜ słynny rozkaz NajwyŜszego 
Głównodowodzącego (Верховный Главнокомандующий) gen. piechoty Ławra Gieorgijewi-
cza Korniłowa, wydany 1 VIII tego roku. Niestety, obydwa te akty prawne, pomimo usilnych 
starań i działań podejmowanych przez gen. Ł. G. Korniłowa, a mających na celu ratowanie 
armii, nie były juŜ w stanie zatrzymać lawinowego procesu jej rozpadu. Po raz kolejny znieśli 
ją natomiast bolszewicy niemal natychmiast po przejęciu władzy, a mianowicie juŜ 28 X 1917 r.  

96 Był to słynny Rozkaz Nr 1, wydany dnia 14 (1 starego stylu) III 1917 r. przez Piotro-
grodzką Radę Delegatów Robotniczych i śołnierskich.  

97 П. Н. К р а с н о в, На внутреннем фронте..., s. 91–92, 118; A. M i c h a j ł o w i c z  R o-
m a n o w, Byłem wielkim księciem (koniec dynastii), Białystok 2004, s. 259; T. P a r c z e w s k i, 
op. cit., s. 62–63 i passim. Niekiedy Ŝycie zawdzięczali oficerowie jedynie temu, iŜ za cenę je-
go darowania decydowali się na zachowanie nielicujące z godnością stanu oficerskiego.  

98 Podczas wojny kursy oficerskie, po których otrzymywało się stopień praporszczyka  
trwały zaledwie cztery miesiące. 

99 W chwili rozpoczynania się w 1917 r. rozpadu armii rosyjskiej Rosja posiadała ok. 250 tys. 
oficerów o bardzo zróŜnicowanym pochodzeniu społecznym. Znaczną ich część stanowili bo-
wiem ludzie, którzy stopnie oficerskie uzyskali podczas trwania I wojny światowej. Spowodo-
wało to, Ŝe w przededniu rewolucji lutowej rosyjski korpus oficerski bardzo juŜ odbiegał od 
stereotypowej wizji domeny arystokracji i szlachty. Spośród 220 tys. oficerów najniŜszych 
stopni, czyli praporszczyków, chorąŜych i kornetów oraz podporuczników, a takŜe pełniących 
funkcje oficerskie wyłącznie podczas wojny tzw. „niŜnych czynow” („нижние чины”), czyli 
podpraporszczyków i podchorąŜych, aŜ 80% stanowili chłopi, z których 50% nie miało nawet 
matury. Tak więc poziom intelektualny i kulturalny znacznej części z nich nie mógł być zbyt 
wysoki. Podobnie teŜ było zapewne z poziomem ich świadomości społecznej, co powodowało, 
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bardzo niekorzystna dla spoistości i rzeczywistej zdolności bojowej rosyjskich 
sił zbrojnych sytuacja była efektem braku istnienia w ówczesnym i zdomino-
wanym przez chłopów społeczeństwie rosyjskim poczucia jedności narodo-
wej100. Spowodowało to, Ŝe gdy zabrakło cara, zabrakło teŜ jednego z najwaŜ-
niejszych elementów spajających je w jedną całość, a pustki tej nie mogły za-
pełnić nowe, rewolucyjne władze. Ze szczególną ostrością problem ten wystę-
pował właśnie w armii, której poziom morale jak barometr pokazywał stan 
nastrojów społecznych oraz stan stosunków istniejących pomiędzy władzą  
a społeczeństwem, głównie zaś pomiędzy władzą a wsią.  

W wyniku tego rozkładowi armii sprzyjały takŜe narastające na tyłach 
frontu problemy społeczne, głównie zaś niepokoje na rosyjskiej wsi, związane 
z zapowiedzią nowych regulacji dotyczących problemu ziemi dla gospodarstw 
chłopskich101. Kolejnymi czynnikami szkodzącymi rosyjskim siłom zbrojnym 
były braki aprowizacyjne i zaopatrzeniowe istniejące na froncie oraz propa-
ganda rozkładowa uprawiana głównie w stosunku do szeregowych wojsk ro-
syjskich przez organy wywiadu wojskowego mocarstw centralnych102 oraz 
hasła wzywające do zakończenia wojny i zawarcia pokoju bez kontrybucji  
i aneksji, jakie głosili głównie agitatorzy bolszewiccy, zarówno przed jak i po 
listopadzie 1917 r.103. 
—————————— 
Ŝe byli oni bardzo mało odporni na prowadzoną wtenczas w armii bolszewicką propagandę 
rozkładową.  

100 Jak słusznie zauwaŜył R. Pipes (Rosja bolszewików..., s. 299–300): „W 1917 roku w Rosji 
istniała praktycznie tylko jedna klasa społeczna, chłopstwo. Rosyjscy robotnicy przemysłowi 
byli nieliczni i w większości nadal połączeni silnymi więzami ze wsią. Ta dość jednorodna 
społecznie warstwa ‘ludzi pracy’, która w guberniach wielkoruskich stanowiła 90% ludności, 
róŜniła się od pozostałych 10% nie tylko pod względem społeczno-ekonomicznym, ale takŜe kul-
turalnym. Nie miała poczucia narodowej jedności ze zeuropeizowanymi ziemianami, urzędnika-
mi państwowymi, inteligencją i przedsiębiorcami [a takŜe kadrowymi oficerami – przyp.  
A.S.]. Dla rosyjskich chłopów i robotników mogliby być oni równie dobrze cudzoziemcami”. 

101 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska..., s. 344; Szerzej na ten temat: Т. В. О с и п о в а, Рос-
сийское крестьянство в революции и гражданской войне, Москва 2001; L. B a z y l o w, 
Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 1972. 

102 M. R o n g e, Dwanaście lat służby wywiadowczej, Warszawa 1992, s. 172 i passim. 
103 Szerzej, oprócz części wcześniej cytowanej literatury: А. Б л о к, Последние дни ста-

рого режима. W: Архив Русской Революции. Изданный И. В. Гессеном, Т. IV. Берлин 1922 
(II издание – Русский Архив, Т. 2 [3–4], Москва 1991), s. 5 i passim; М. В. Родзянко, op. cit., 
s. 35–43; И. В. Т ю л е н е в, Через три войны, Москва 1960, s. 52 i passsim; П. Н. М и л ю-
к о в, Воспоминания государственного деятеля, New York 1982, s. 169 i passim; M. H e r-
c u ń, Rakiety nad frontami, Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Stanisławów (bez roku wy-
dania), s. 58; A. M i c h a j ł o w i c z  R o m a n o w, op. cit., s. 186 i passim; В. Л и т т а у э р,  
op. cit., s. 220 i passim; T. Parczewski, op. cit., s. 55 i passim; K. W ę d z i a g o l s k i, op. cit.,  
s. 94 i passim; С. Н. Б а з а н о в, op. cit.,s. 51–73; ibidem, Л. М. Г а в р и л о в, op. cit.,  
s. 77–111; О. Д. М а р к о в, op. cit., s. 84–87; С. П. М е л ь г у н о в, Как большевики захва-
тили власть. Октябрский переворот 1917 года, Москва 2007, s. 335 i passim.  
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W wyniku opisanego powyŜej ostatecznego i jednocześnie całkowitego roz-
padu dawnej armii rosyjskiej, przepadł wtenczas wieloletni dorobek organi-
zacyjny i kadrowy. Wracający do domu Ŝołnierze rozgrabili ogromne zasoby 
materialne, głównie zaś składy intendenckie, przede wszystkim aprowizacyjne, 
umundurowania, obuwia i wyposaŜenia oraz konie i sprzęt taborowy, a nie-
rzadko takŜe i broń. Niekiedy teŜ dezerterzy, szczególnie pochodzący z tych 
samych miejscowości lub gmin Rosji bądź Ukrainy, zabierali ze sobą z frontu 
do domu równieŜ broń cięŜką, jak choćby karabiny maszynowe, a nawet ar-
maty polowe z zaprzęgami i jaszczami. Nierzadkie były teŜ przypadki, gdy 
część z wymienionych powyŜej elementów mienia wojskowego, których ze 
względu na rozmiary i odległość do domu dezerterzy nie mogli zabrać ze so-
bą, rozsprzedawano okolicznym chłopom lub teŜ po prostu porzucono. 

Pewną winę za ten stan rzeczy ponosili równieŜ oficerowie, którzy w więk-
szości, z róŜnych powodów, nie potrafili podjąć Ŝadnych zdecydowanych i sku-
tecznych działań, powstrzymujących widoczny i postępujący rozpad swoich 
pułków. Bardzo często bowiem juŜ od lata 1917 r., w sposób legalny lub teŜ 
nie do końca zgodny z prawem, opuszczali oni swoje oddziały, udając się na 
róŜnego rodzaju komenderówki, urlopy wypoczynkowe i zdrowotne albo teŜ 
po prostu do domu. Zaczęło się takŜe szerzyć zjawisko porzucania obowiąz-
ków słuŜbowych oraz pozostawania poza macierzystym pododdziałem lub od-
działem, co w większości armii świata, w warunkach wojny i w obliczu wroga, 
traktowane było jako bardzo cięŜkie przestępstwo wojenne, czyli dezercja104. 
Wszystko to ułatwiało wrogą armii agitację oraz jej bolszewizację, a w konse-
kwencji całkowity rozkład rosyjskich sił zbrojnych. 

Jedna z ówczesnych obserwatorek tamtych wydarzeń 19 lipca 1917 r. z go-
ryczą zapisała:  

„[...] pułki ostrzeliwane przez Niemców wycofały się i uciekły, porzucając sta-
nowiska pełne najnowszego sprzętu. Pozostawiły na pastwę wroga pułki sąsied-
nie, a takŜe niesłychane łupy w postaci wielu baterii haubic, składów broni  
i Ŝywności, oddziałów i pociągów sanitarnych. [...] Dezerterzy uciekają jak stado 
krów, rzucają wszystko, rabują ludność. Zatrzymują pociągi, wyrzucają podróŜ-
nych i sami je zajmują, zabijają tych, którzy starają się ich zatrzymać lub prze-
mówić im do rozsądku. To jest juŜ całkowity upadek”105. 

—————————— 
104 W. M a k o w s k i, Kodeks karny wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadczych, 

przechodnich i uzupełniających oraz komentarza, Warszawa 1921; Polskie ustawy karne do-
datkowe. Zebrali i opracowali F. Frydlewicz, A. Josse, Poznań 1927; Kodeks karny wojsko-
wy... ; S. M. P r z y j e m s k i, Prawo karne wojskowe, Gdańsk 1999. 

105 K. S a y n - W i t t g e n s t e i n, Koniec mojej Rosji. Dziennik z lat 1914–1919, Warszawa 
1998, s. 94. Opisy podobnego rozkładu ówczesnej armii rosyjskiej, zawierają równieŜ wspo-
mnienia Piotra Nikołajewicza Krasnowa (П. Н. К р а с н о в, На внутреннем фронте..., s. 78, 
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Natomiast pod datą 6 stycznia 1918 r. zanotowała ona:  

„To, co kiedyś było określane mianem jednostki wojskowej, dziś z kamien-
nym spokojem wycofuje się z frontu, zabierając ze sobą tylko rzeczy przydatne 
na wsi, zaś całe pozostałe dobro zostawiając na pastwę wroga. Nie ma obecnie 
za granicą człowieka, który by bez pogardy nie wymawiał słowa Rosjanin”106. 

W 1917 r. procesowi rozkładu armii rosyjskiej sprzyjało równieŜ wydziela-
nie się z jej szeregów formacji złoŜonych z narodowości nierosyjskich, jak 
choćby polskich107 czy teŜ ukraińskich108, litewskich109 i innych110. Warto teŜ 
tutaj dodać, iŜ szczególnie w przypadku szeregowych, zarówno Ukraińców, 

—————————— 
117, 133–134). Ponadto, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, zob. takŜe: CAW, Rela-
cje, 400.263. S. Laudański, Dzieje Pułku 3-go Ułanów (1917–1921), Tarnowskie Góry w mar-
cu 1926 r.; S. L a u d a ń s k i, Przewrót bolszewicki w wojsku rosyjskim i stosunek Kaukaskiej 
Dywizji Jazdy do 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich w 1917 roku. Do druku przygotował  
Z. G. Kowalski, „Biuletyn Wojskowej SłuŜby Archiwalnej” 2001, nr 24; Z. K o s s a k- 
-S z c z u c k a. Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919, Kraków 1923; M. D un i n - K o-
z i c k a, Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918–1920), Kraków 1925; E. H e r a, 
Z biegiem lat z biegiem wydarzeń..., Chotomów 1992; Н. П. О к у н е в, Дневник москвича  
1917–1920, Москва 1997; P. W r a n g e l, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1999; A. K ow n a c k i, 
Czy było warto? Wspomnienia, Lublin 2000. 

106 K. S a y n - W i t t g e n s t e i n, op. cit. s. 145.  
107 Oprócz części wcześniej cytowanej literatury: M. W a ń k o w i c z, Strzępy epopei, War-

szawa 1936; L. M i t k i e w i c z, W Wojsku Polskim 1917–1921, Londyn 1976; J. D o w b o r-
-M u ś n i c k i, Krótki szkic do historii I-go Polskiego Korpusu, cz. I, Warszawa 1918; T. K a-
w a l e c, Historia VI-ej Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego w zarysie, Wilno–Kraków– 
–Łódź 1921; H. B a g i ń s k i, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921; J. R o-
g o w s k i, Dzieje Wojska Polskiego na Syberii, Poznań 1927; J. T u r k i e w i c z, Zarys historii 
wojennej 12-go Pułku Ułanów Podolskich, Warszawa 1928; W. C z a y k o w s k i, Zarys historii 
wojennej 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich, Warszawa 1928; W. S. H e r k n e r, Zarys historii 
wojennej 2-go Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, Warszawa 1929;  
B. D o b r z y ń s k i, Zarys historii wojennej 3-go Pułku Ułanów, Warszawa 1929; T. N o w i ń-
s k i, Zarys historii wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich, Warszawa 1929; H. K i s z k o-
-Z g i e r s k i, Zarys historii wojennej 6-go Pułku Ułanów Kaniowskich, Warszawa 1930;  
T. K a ź m i e r s k i, Wojskowi Polacy w Rosji w czasie rewolucji (1917–1918), Warszawa 1935; 
M. W r z o s e k, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969; i d e m, 
Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990; A. M i o-
d o w s k i, Związki wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004.  

108 Więcej na ten temat: П. С к о р о п а д с ь к и й, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, 
Київ – Філадельфія 1995; М. Омелянович-Равленко, Спогади командарма (1917–1920), 
Київ 2007; Л. Шанковский, Українска армія в боротбы за державність, Мюнхен 1958; 
О. К о л я н ч у к, М. Л и т в и н, К. Н а у м е н к о, Генералітет українських визвольних зма-
гань. Біограми генералів та адміралів українських військових формаций першої полови-

ни XX століття, Львив 1995; В. В е р и г а, Визвольні змагания в України 1914–1923 рр., 
t. 1, Львив 1998; Д. Д о р о ш е н к о, Історія України 1917–1923 рр. I том. Доба Цен-
тральної Ради, Київ 2002; i d e m, Історія України 1917–1923 рр. II том. Українська 
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jak i Polaków oraz Ŝołnierzy innych narodowości, dość często podstawowym 
motywem wstępowania do formacji narodowych nie był wcale głęboki patrio-
tyzm ani teŜ wysoki poziom świadomości narodowej, lecz chęć uniknięcia dal-
szego uczestnictwa w ewentualnych kolejnych działaniach wojennych oraz 
nadzieja na lŜejszą słuŜbę, a przede wszystkim dąŜenie do moŜliwie szybkie-
go powrotu do domu111. Nie wolno teŜ zapominać, iŜ podobne postawy cha-
rakteryzowały równieŜ część oficerów. Jest jednak rzeczą oczywistą, Ŝe uwagi 
te, w wielu wypadkach, a moŜe nawet w przypadku większości Ŝołnierzy, nie 
wykluczają istnienia bardziej szlachetnych pobudek.  

Wypada się teŜ zgodzić z opiniami, wyraŜanymi często przez pamiętnika-
rzy i historyków rosyjskich, iŜ proces „nacjonalizacji”, polegający na ukraini-
zacji i polonizacji wielu formacji armii rosyjskiej znacznie przyspieszył całko-
witą utratę przez nią wartości bojowej oraz jej ostateczny rozpad112. Tezę tę 
moŜe potwierdzać takŜe fakt, iŜ nie zawsze polskie formacje narodowe wy-
dzielane wówczas z armii rosyjskiej lub teŜ sformowane w następnym roku  
z pochodzących z niej Ŝołnierzy przedstawiały większą od niej wartość bojo-
wą. W wielu przypadkach były one bowiem zrewolucjonizowane w nie mniej-
szym stopniu niŜ armia rosyjska. Zaznaczyć jednak trzeba, iŜ nawet gdyby 
nie doszło do wydzielania się z armii rosyjskiej formacji narodowych, to i tak 
nie udałoby się powstrzymać jej zrewolucjonizowania oraz całkowitego i osta-
tecznego rozkładu.  

Гетьманська Держава 1918 року, Київ 2002; І. М а з е п а, Україна в огні й бурі революції 
1917–1921, Київ 2003; Я. Тинченко, Армии Украины 1917–1920 годов, Москва 2002; i d e m, 
Українські Збройні Сили березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, 
бойові дії), Київ 2009; М. К о в а л ь ч у к, Українізація Південно-Західному Фронті Росій-
ської Армії (травень – листопад 1917 р.), „Війсково-Історичний Альманах”, (Київ) 2007, 
R.VII, Nr 2 (15). 

109 Szerzej: V. L e s č i u s, Lietuvos kariuomenė 1918-1920, Vilnius 1998; A. Jurevičiūt÷, 
Литовцы – военнослужащие российской армии в 1917–1919 годах и их служба в Воору-
женных Силах Литовской Республики. W: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach 
zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, praca zbior. pod red. Z. Karpusa i W. Rezmera, 
Toruń 2001.  

110 O. Ł a t y s z o n e k, Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923, Białystok 1995.  
111 Wydaje się, iŜ w przypadku sporej części szeregowych Polaków z racji ich bogatszej 

własnej historii oraz z powodu wyŜszego poziomu świadomości narodowej częściej niŜ to miało 
miejsce choćby u Ukraińców, mogły występować bardziej szlachetne pobudki zaciągania się 
do formacji polskich, wydzielanych wtenczas z armii rosyjskiej – zob. choćby: CAW, I Korpus 
Polski. 2. Dywizjon Artylerii Konnej, 122.43.3. Rozkaz Nr 93 do Polskiego Korpusu z 10 XII 
1917 r.; ibidem, Rozkaz Nr 170 do Korpusu Polskiego z 16 III 1918 r.; ibidem, Dowództwo 
Armii Generała Hallera, 123.1.206. Raport mjr. J. Okulicza z Polskiej Misji Wojskowej na 
Syberii Nr 52 z 3 V 1919 r.; ibidem, Raport płk. Czumy, dowódcy Wojsk Polskich we Wschod-
niej Rosji z 17 V 1919 r.  

112 С. Н о в и к о в, Конец родного полка. W: Кавалеристы в мемуарах современников 
1900–1920, Выпуск 1, Москва 2000. 
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Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy były masowe dezercje, które szyb-
ko, pomiędzy miesiącami letnimi a jesienią 1917 r., doprowadziły do dzikiej  
i praktycznie przez nikogo niekontrolowanej demobilizacji rosyjskich sił zbroj-
nych, w tym takŜe wchodzących w ich skład formacji kozackich113. Początko-
wo kontroli takiej nie byli teŜ w stanie sprawować nowi gospodarze rosyjskie-
go imperium, a mianowicie bolszewicy, którym na dodatek zaleŜało na całko-
witej i moŜliwie szybkiej likwidacji starych struktur państwowych, głównie 
zaś armii. Ta ostatnia bowiem, wskutek opisanych powyŜej procesów, nie 
nadawała się juŜ wówczas do realizacji idei europejskiej i światowej rewolu-
cji114. Z tego teŜ powodu naleŜało zastąpić ją siłami zbrojnymi innego typu115. 

Dla skali dezercji oraz uchylania się od poboru, do których doszło w armii 
rosyjskiej podczas I wojny światowej trudno znaleźć skalę porównawczą w całej 

113 Według oficjalnych danych publikowanych w czasach sowieckich w rosyjskojęzycznej 
literaturze historycznej tylko w październiku 1917 r. z rozpadającej się armii rosyjskiej zde-
zerterowało ok. 2 mln ludzi – Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энци-
клопедия. Главный редактор С. С. Хромов, Москва 1983, s. 174. Szerzej na temat przebiegu  
i rozmiarów „dzikiej” demobilizacji formacji kozackich armii rosyjskiej w 1917 r., oprócz  
części wcześniej cytowanych źródeł i literatury takŜe: Революционное движение в русской 
армии в 1917 году. Сборник документов. Коллегиальная работа под редакцей Л. С. Га-
поненко, Москва 1969; А. И. Д е н и к и н, op. cit.; П. Н. К р а с н о в, Всевеликое Войско 
Донское. W: От первого лица. Составил И. А. Анфертьев, Москва 1990; И. И. Ро с тунов, 
op. cit.  

114 W. I. L e n i n, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. 2, Warszawa 1951, s. 235 – odezwa  
II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów Robotniczych i śołnierskich „Do robotników, Ŝoł-
nierzy i chłopów!”; ibidem, s. 266–267 – Pytania dla delegatów Ogólnowojskowego Zjazdu  
w Sprawie Demobilizacji Armii – przed 18 [31] XII 1917 r.; ibidem, s. 277 – Deklaracja praw 
ludu pracującego i wyzyskiwanego – styczeń 1918 r.; ibidem, s. 286 – Tezy w sprawie bez-
zwłocznego zawarcia odrębnego i aneksjonistycznego pokoju z lutego 1918 r.; W. L e n i n,  
Dzieła wszystkie. Przekład z piątego wydania rosyjskiego w pięćdziesięciu pięciu tomach przygo-
towanego przez Instytut Marksizmu-Leninizmu przy KC KPZR, t. 35. Październik 1917–  
–marzec 1918, Warszawa 1988, s. 26 – Uchwała II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów 
Robotniczych i śołnierskich o utworzeniu rządu robotników i chłopów – napisana  przez Leni-
na 26 X [8 XI] 1917 r.; ibidem, s. 84 – Słowo końcowe Lenina na posiedzeniu WCKW Rad  
z dnia 10 [23] XI 1917 r.; ibidem, s. 212 – Uchwała Rady Komisarzy Ludowych o walce z Ka-
ledinem – napisana przez Lenina 30 XII 1917 r. [12 I 1918 r.]; ibidem, s. 213 – Przemówienie 
Lenina z 1 [14] I 1918 r. podczas poŜegnania pierwszych transportów armii socjalistycznej; 
ibidem, s. 220 – List Lenina z 3 [16] I 1918 r. do ogólnoarmijnego zjazdu w sprawie demobili-
zacji armii, a takŜe ibidem s. 11, 175–176, 242, 393–394. 

115 Szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i literatury: E. de 
H e n n i n g - M i c h a e l i s, Burza dziejowa. Pamiętnik z wojny światowej 1914–1917, t. II, War-
szawa–Kraków–Lublin i in. 1928; J. D o w b o r - M u ś n i c k i, Wspomnienia, Warszawa 1935; 
S. K o p a ń s k i, Moja służba w Wojsku Polskim 1917–1939, Londyn 1965; F. S k i b i ń s k i, 
Ułańska młodość 1917–1939, Warszawa 1989; 1918 год на Украине. Составление и научная 
редакция С. В. Волков, Москва 2001; Л. М. М л еч и н, Русская армия между Троцким  
и Сталиным, Москва 2002. 
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nowoczesnej historii wojskowej Europy. Było to zjawisko patologiczne, które 
osłabiało tę armię niemal od pierwszych chwil trwania tego konfliktu, by  
w 1917 r. wraz z wybuchem rewolucji lutowej osiągnąć swe apogeum, a na-
stępnie zaś, juŜ po przejęciu w listopadzie tego roku władzy przez bolszewi-
ków, doprowadzić do całkowitego rozpadu i likwidacji struktur organizacyj-
nych dawnej armii. 

Jeszcze raz warto teŜ zauwaŜyć, iŜ jest to problem, który pomimo wysił-
ków pokoleń historyków nadal kryje sporo zagadek i niejasności, przy czym 
w dalszym ciągu niezwykle trudno jest określić w miarę wiarygodny sposób 
skalę tego zjawiska. Nadal bowiem, nawet w duŜym przybliŜeniu, nie potrafi-
my ustalić, jak wielu dezerterów, poza oficjalnymi statystykami, kryło się 
wśród jeńców oraz ofiar wojny klasyfikowanych jako „zaginieni bez wieści”. 

Znacznie lepiej natomiast rozpoznane są juŜ obecnie przez historiografię, 
głównie rosyjskojęzyczną, róŜnorakie i skomplikowane przyczyny społeczne, 
polityczne i ekonomiczne oraz takŜe wojskowe, które doprowadziły do eskala-
cji tego zjawiska. 

Autor ma nadzieję, iŜ artykuł ten oraz zawarte w nim dane i rozwaŜania 
przyczynią się do lepszego poznania zarówno dziejów Rosji oraz jej wysiłku 
wojennego w latach I wojny światowej, jak teŜ umoŜliwią rzetelniejszy ogląd 
i ocenę przebiegu tego pierwszego konfliktu o globalnym zasięgu116.  

Ponadto wydaje się teŜ, iŜ zaprezentowana tutaj analiza pozwoli na rzetel-
niejszą ocenę skali dezercji i unikania poboru, do których doszło następnie  
w Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej podczas rosyjskiej wojny domo-
wej117. Nie bez znaczenia rozwaŜania te będą równieŜ w przypadku podjęcia 
próby zrozumienia tego, do czego doszło w pierwszym okresie wojny sowiec-
ko-niemieckiej, a mianowicie w 1941 i w pierwszej połowie 1942 r. 

116 Stwierdzenie to jest prawdziwe wyłącznie wówczas, gdy uznamy, iŜ wojna siedmiolet-
nia z lat 1756–1763 nie była pierwszą wojną, mającą wymiar światowy. 

117 Szerzej: A. S m o l i ń s k i, Dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 
1918–1922. Wojna z Polską i wojna domowa w Rosji...; i d e m, Dezercje z 1 Armii Konnej pod-
czas jej walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 r...; i d e m, Dezercje z Robotniczo-
-Chłopskiej Armii Czerwonej na Ukrainie podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918–1922...  
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DESERTERS OR PRISONERS-OF-WAR?  
A CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON LOSSES IN THE PERSONNEL 

OF THE RUSSIAN ARMY DURING THE FIRST WORLD WAR 

(Summary) 

In the years 1914–1917, apart from other worrying phenomena, there occurred 
in the Russian Army acts of desertion on a mass scale. That army also lost a large 
number of its soldiers who were taken prisoners-of-war, among whom there were 
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DESERTEURE ODER GEFANGENE? 
ZUR DEBATTE UM PERSONENVERLUSTE  

DER RUSSISCHEN ARMEE IM ERSTEN WELTKRIEG 

(Zusammenfassung) 

In der russischen Armee kam es zwischen 1914 und 1917 neben anderen be-
sorgniserregenden Entwicklungen auch zu massiver Fahnenflucht. Die Armee ver-
lor auch eine sehr große Anzahl an gefangengenommenen Soldaten, unter denen 
es auch mögliche weitere Deserteure gegeben haben dürfte, die auf diese Weise ei-
ner Teilnahme an den blutigen und zermürbenden Kämpfen entgehen wollten, die 
damals an der Ostfront gegen Heeresverbände des kaiserlichen Deutschlands und 
die Kaiserlich-Königliche Armee Österreich-Ungarns geführt wurden. 

Der Verfasser unternahm den Versuch, das annähernde Ausmaß dieser Ent-
wicklung zu definieren und möglichst plausibel zu bestimmen, wie viele Deserteu-
re sich in den Gefangenenstatistiken bezüglich der russischen Armee im Ersten 
Weltkrieg verborgen haben mochten. Zudem richtete er sein Augenmerk auf die 
vielfältigen und komplexen Ursachen, die zu dieser gefährlichen und den Kampf-
wert der Zarenarmee zerstörenden Pathologie geführt hatten. 

Seine Überlegungen gründete der Verfasser insgesamt auf in Polen wenig be-
kannte Quellen und auf russischsprachige Fachliteratur. Überdies zog er auch  
Erkenntnisse der polnischen Geschichtsschreibung heran. Das Ergebnis ist eine 
Studie dieser Thematik, wie es sie in der polnischsprachigen Literatur bislang 
noch nicht gegeben hat. 

DEZERTERZY CZY JEŃCY?... 

other potential deserters wanting – in this way – to shun the necessity of taking 
part in bloody and exhausting fights with formations of the imperial armies of Ger-
many and the Imperial-Royal Army of Austria-Hungary, which were running on at 
the eastern front at that time. 

The author of the article has undertaken to determine the scale of that phe-
nomenon and also to settle, in a possibly most relaible manner, how many desert-
ers could ‘hide away’ in the prisoner-of-war statistics relating to the Russian Army 
in the years of the First World War. Various and complex causes which led to that 
pathology being dangerous and destructive to the combat effectiveness and morale 
of the Czar’s army have fallen within the author’s interest as well. 

The author based the whole of his considerations on sources which have been 
poorly known in Poland and also on specialist literature rendered in the Russian 
language. Moreover, he made use of establishments of the Polish historiography. 
As a result, he has been able to offer a study of this problem area which so far has 
not been found in the Polish literature. 
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Obóz jeniecki Neisse (Nysa)  
w latach 1914–1918 

 
 
1 sierpnia 1914 r. Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, dwa dni później 

Francji, następnego dnia do wojny przystąpiła Wielka Brytania, a wkrótce po-
tem inne kraje. Wojna światowa stała się faktem. Podczas jej trwania (1914– 
–1918) w Niemczech zorganizowano w sumie 175 obozów jenieckich: 101 sta-
lagów (Mannschaftsstammlager), tj. obozów dla Ŝołnierzy szeregowych i pod-
oficerów i 74 oflagi (Offiziergefangenenlager), czyli obozy oficerskie, nad któ-
rymi nadzór sprawowało pruskie Ministerstwo Wojny (jego Departament 
Obrony). We wszystkich tych obozach przetrzymywano łącznie ok. 2,5 mln 
ludzi. Obozy jenieckie na obszarze Śląska podlegały VI Korpusowi Armii  
z siedzibą w Breslau (Wrocław), a ściśle VI Inspektoratowi Armii. Na Śląsku 
zlokalizowano w sumie pięć obozów jenieckich, dwa stalagi: Lamsdorf (Łam-
binowice) i Neuhammer (Świętoszów) koło Sagan (śagań) oraz trzy oflagi:  
Gnadenfrei (Piława Górna) koło DzierŜoniowa, Schweidnitz (Świdnica) oraz 
będący tematem tego szkicu – Neisse (Nysa)1. 

Po zakończeniu wojen napoleońskich pruska twierdza w Nysie straciła na 
znaczeniu militarnym, od tej pory nie była oblegana w Ŝadnym konflikcie 
zbrojnym, zmianie uległa teŜ sztuka wojenna. W 1877 r. zapadła zatem decy-

1 W. D o e g e n, Kriegsgefangene Völker. Bd 1: Der Kriegsgefangengenen Haltung und  
Schicksal in Deutschland, Berlin 1921, S. 12–24; P. S t a n e k, Jeńcy wojenni na Górnym Śląsku 
w latach I wojny światowej. W: Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego 
Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody. Gliwice, 20–22 czerwca 
2013 r. Materiały z konferencji naukowej, oprac. B. Linek, S. Rosenbaum, K. Struve, Opole  
2013, s. 36 (dostępne on-line: http://www.instytutslaski.com/wp-content/uploads/2013/11/Ma 
terialy pokonferencyjne Koniec starego swiata....pdf). W innej publikacji W. Doegen podaje, Ŝe 
powstało wówczas 95 stalagów i 80 oflagów, co łącznie daje tę samą ogólną liczbę: 175 obo-
zów jenieckich. Zob. W. D o e g e n, Die feindlichen Kriegsgefangenen in Deutschland. W: Der 
Große Krieg 1914–1918, Leipzig 1923, Bd 10, s. 207. 
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2 W. D z i e w u l s k i, Nysa pod rządami pruskimi (1741–1945). W: Miasto Nysa. Szkice mo-
nograficzne, pod red. J. Kroszela, S. Popiołka, Wrocław 1970, s. 94. 

3 N a w r a t h / R e i c h e l, Einiges über die französischen Kriegsgefangenen in Neisse im 
Jahre 1870/71 (nach Aufzeichnungen von Nawrath u. Reichel), „Jahresbericht des Neisser 
Kunst- und Altertumsvereins” 1915, Jg 19, s. 13–16. 

4 U. P o p e - H e n n e s s y, Map of the main prison camps in Germany and Austria, London 
1920, s. 6; G. T u s c h e, Neisse im Weltkriege. W: Monographien deutscher Städte: Darstellung 
deutscher Städte und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Tech-
nik. Bd 14, Neisse mit Anhang Stadt und Bad Ziegenhals, Hrsg. E. Stein, Berlin 1925, s. 196. 

zja o likwidacji nyskich fortów. Twierdza przestała spełniać swoją funkcję ofi-
cjalnie w 1903 r., ale ostatecznie proces jej likwidacji trwał jeszcze w 1924 r.2.  

W drugiej połowie XIX w. Nysa stała się jednak miejscem internowania 
Ŝołnierzy pojmanych w róŜnych konfliktach zbrojnych, w których brało udział 
państwo pruskie. Jako pierwsi trafili tam Ŝołnierze wzięci do niewoli w woj-
nie prusko-duńskiej 1864 r., których wykorzystano do rozpoczętych właśnie 
prac likwidacyjnych zewnętrznych fortów (materialnym śladem ich pobytu 
jest Aleja Duńczyków). W tracie wojny francusko-pruskiej 1870/1871 r. do 
miasta zostali skierowani francuscy jeńcy wojenni (ok. 18 tys. osób, z tym, Ŝe 
ok. 5 tys. z nich odesłano wkrótce do Lamsdorf)3. A podczas I wojny świato-
wej (1914–1918) istniejące forty stały się miejscem przetrzymywania jeńców 
wojennych róŜnych armii: głównie oficerów rosyjskich, w mniejszym stopniu 
brytyjskich, francuskich i rumuńskich (a takŜe posługujących im jako ordy-
nansi szeregowych Ŝołnierzy). 

Zorganizowano bowiem w tym miejscu obóz oficerski – Offiziergefangenen-
lager Neisse. Niniejszy artykuł ma na celu przybliŜenie tego zagadnienia, 
które nie stało się do tej pory przedmiotem odrębnego opracowania. Poświę-
cono mu tylko niewielkie wzmianki na marginesie innych publikacji. Z uwagi 
na niekompletną bazę źródłową prezentowany tekst stanowi tylko przyczy-
nek, zarys historii tego obozu jenieckiego. 

W ok. 30-tysięcznym mieście zorganizowano wówczas naprędce obóz je-
niecki. Składał się on z kilkunastu baraków, które zlokalizowano w centrum 
miasta, na koszarowym placu 6. pułku artylerii pieszej, przy obecnej ul. Ka-
rola Marcinkowskiego i ul. Daniela Chodowieckiego. Później ten teren okre-
ślano mianem tzw. Końskiego Placu. Całość otoczona była płotem z desek  
z drutem kolczastym. Mniejsza liczba jeńców była przetrzymywana w pasie 
umocnień twierdzy, w fortach I, II i III4.  

Warunki zakwaterowania jeńców były całkiem przyzwoite. Zupełnie nie-
przystające do obrazu, który znamy z lat II wojny światowej. Nie wolno ich teŜ 
porównywać. Oba konflikty zbrojne równieŜ pod względem traktowania jeń-
ców wojennych dzieliła ogromna przepaść. RóŜnicę w ich traktowaniu i w ogóle 
postrzeganiu niewoli pomiędzy I a II wojną światową widać choćby na przy-
kładzie zachowania starszego oficera obozu, brytyjskiego oficera internowane-
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5 The National Archives in London (dalej: NA), Foreign Office (dalej: FO), sygn. 383/157, 
Pismo kpt. M.G. Smitha, 26 VII 1916 r., ibidem, Note verbale, 28 VII 1916 r.; Archiwum 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: ACMJW), Materia-
ły i Dokumenty (dalej: MiD). Informacje róŜne, sygn. 96 (Korespondencja z ambasadorem 
USA, dotycząca traktowania jeńców brytyjskich i internowanych osób cywilnych w Niem-
czech, 1915 r.), Pismo Ellisa Dresela i Karla Ohnesorga z 23 VIII 1915 r., s. 34–35. 
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go w Nysie – kapitana M. G. Smitha, który zgłosił oficjalną prośbę o przenie-
sienie do innego obozu, który posiadałby... lepsze urządzenia do ćwiczeń fi-
zycznych. Z perspektywy jego jenieckiego połoŜenia (nie przyrównując juŜ do 
sytuacji jeńców w latach II wojny światowej) tego rodzaju Ŝądanie było dość 
kuriozalne. Jego pismo zostało odrzucone, gdyŜ – jak tłumaczyły to sobie ofi-
cjalne czynniki – w przeciwnym razie kaŜdy inny jeniec zgłaszałby podobne 
Ŝądanie5.      

Oficerów zakwaterowano zatem w dwupiętrowych, dość przestronnych, 
nowo wybudowanych drewnianych barakach, które dzieliły się na cztery izby 
o wymiarach 14 × 4,5 m. Zgodnie z załoŜeniami kaŜda izba przeznaczona była 
dla 12 osób, tzn. ok. 5 m2 powierzchni przypadało na osobę. Na wyposaŜenie 
baraków składały się: Ŝelazne łóŜka, materace, koce, poduszki, krzesła, stoły, 
półki, itp. Jeńcy mimo to skarŜyli się na warunki, gdyŜ prymitywne baraki 
jednak przeciekały, zimą nie chroniły dostatecznie przed chłodem, a latem 
były przegrzane, izby zatłoczone, natomiast materace zainfekowane insekta-
mi. W dodatku w bliskiej odległości od baraków przebiegał otwarty kanał 
ściekowy (rynsztokowy). Przez długi czas nie było wyodrębnionej jadalni, do-
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1. Obóz jeniecki Neisse (Nysa) w latach I wojny światowej  
Ź r ó d ł o:  G. T u s c h e, Neisse im Weltkriege. W: Monographien deutscher Städte: 

Darstellung deutscher Städte und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, 
Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Bd 14, Neisse mit Anhang Stadt und Bad 
Ziegenhals, Hrsg. E. Stein, Berlin 1925, s. 196. 
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  6 Początkowo w budynku stajni zakwaterowano ordynansów (ok. 70, większość rosyj-
skich, kilku francuskich i 1 brytyjskiego). Otrzymywali oni racje Ŝywnościowe jak niemieccy 
straŜnicy. NA, FO, sygn. 383/44, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 20 VIII 1915 r. 

  7 Ibidem, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r.; ibidem, sygn.  
383/43, Pismo por. Tixérant, 5 VIII 1915 r.; ibidem, Raport z wizytacji obozu w Nysie,  
20 VIII 1915 r. 

  8 Ibidem, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r. 
  9 Z. K a r p u s, W. R e z m e r, Tuchola – obóz jeńców i internowanych 1914–1923, Toruń  

1997, s. XII. 
10 G. T u s c h e, op. cit., s. 196; ACMJW, MiD. Informacje róŜne, sygn. 95 (Obóz oficerski 

Nysa/Neisse, kopie materiałów z Bundesarchiv), Pismo z 11 VIII 1917 r. 
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piero po pewnym czasie urządzono ją w budynku stajni6. Złe były warunki 
sanitarne, niewystarczająca liczba toalet (później ją zwiększono). Najpierw 
myto się w miskach we własnych izbach, później zorganizowano łaźnię z jed-
nym kranem/prysznicem (na kilkuset osadzonych), w końcu zwiększono licz-
bę pryszniców, dzięki temu kaŜdy osadzony mógł z niego skorzystać raz w ty-
godniu7. 

Jeden z baraków przeznaczono na lazaret dla rannych i chorych. Pracowa-
ło w nim czterech rosyjskich lekarzy (jeńców), nadzorowanych przez lekarza 
niemieckiego. Zajmowali się oni mniej skomplikowanymi przypadkami me-
dycznymi. CięŜsze natomiast, wymagające np. chirurgicznej interwencji, le-
czono w szpitalu miejskim8. 

Jako pierwsi w Nysie pojawili się jeńcy rosyjscy, juŜ na przełomie sierpnia 
i września 1914 r. Pochodzili najprawdopodobniej z pól bitewnych pod Tan-
nenbergiem (26–31 sierpnia) i nad jeziorami mazurskimi (5–15 września), 
które skutkowały wzięciem do niewoli ok. 137 tys. Rosjan9. Na przykład 
transport z 2 września liczył 863 Rosjan, w tym 371 oficerów. Łączna liczba 
pojmanych wówczas Ŝołnierzy wynosiła ok. 1200 osób. Szeregowych i podofi-
cerów kierowano następnie do właściwego dla nich rodzaju obozu – pobliskie-
go stalagu w Lamsdorf, poza pewną ich grupą, która miała pełnić funkcję ofi-
cerskich ordynansów. W Nysie przetrzymywano oficerów wszystkich stopni, 
od podporuczników, po pułkowników i generałów (np. gen. Lagunoff)10.  

Liczba osadzonych była bardzo zmienna, ale – jak wynika z zachowanych 
źródeł – oscylowała z reguły wokół poziomu tysiąca osób (maksymalnie 1200– 
–1400 osadzonych). W sierpniu 1915 r. było 366 jeńców: 296 oficerów (228 
Rosjan, 60 Francuzów i 8 Brytyjczyków) i 70 ordynansów. W styczniu na-
stępnego roku ok. 800 oficerów i ponad 100 ordynansów, a w maju 1916 r. 
831 oficerów i 195 ordynansów. 23 czerwca 1916 r. obóz odwiedzili delegaci 
hiszpańscy, którzy podali, Ŝe w Forcie I przetrzymywano 64, a w Forcie III – 
aŜ 154 francuskich oficerów. W lipcu liczba oficerów (wszystkich nacji) zmniej-
szyła się do 781. Wysoki stan osobowy obóz osiągnął zimą 1916 r. – w grud-
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11 NA, FO, sygn. 383/44, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 20 VIII 1915 r.; ibidem, sygn. 
383/151, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 22 I 1916 r.; ibidem, sygn. 383/155, Raport z wi-
zytacji obozu w Nysie, 25 V 1916 r.; ibidem, sygn. FO 383/157, Note verbale, 27 VII 1916 r.; 
ibidem, 383/262, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 1 XII 1916 r.; W. D o e g e n, Kriegsgefan-
gene Völker..., s. 20; http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsn.htm (on- 
line: 20 XII 2013 r.). 

12 ACMJW, MiD. Informacje róŜne, sygn. 95, Note verbale, 3 IV 1918 r.; ibidem, Pismo  
z 26 IV 1918 r.  

13 W. L e s i u k, Rady robotnicze, żołnierskie, chłopskie i ludowe w rejencji opolskiej 1918– 
–1919, Opole 1973, s. 155. 

14 NA, FO, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r.; ibidem, sygn. 383/44; 
ibidem, sygn. 383/152, Lista obozów, w których przetrzymywano oficerów brytyjskich,  
10 I 1916 r. Wizytujący obozy jenieckie, w tym Nysę, ambasador amerykański James Gerard, 
miał wyrazić ogólną uwagę, Ŝe „los jeńców wojennych nie jest wprawdzie godny zazdrości, ale 
odpowiednio do stosunków znośny”. Jeńcy angielscy w Niemczech, „Katolik”, 6 V 1915 r.,  
nr 54, s. 6. 
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niu było 1107 osób (772 oficerów i 335 ordynansów). W przedostatnim roku 
wojny było ok. 700 oficerów (nie przetrzymywano juŜ w Nysie Francuzów). 
Ostatni znany stan osobowy obozu (tuŜ przed końcem wojny, 10 października 
1918 r.) wynosił: 925 Rosjan – oficerów i 235 ordynansów, w sumie 1160 osób. 
Nie było juŜ wówczas w Nysie jeńców innej narodowości11. Szczątkowo zacho-
wane źródła nie pozwalają podać bliŜszych danych np. o jeńcach rumuńskich, 
w tym określić ich liczebności. Wiadomo jedynie, Ŝe wiosną 1918 r. obóz wizy-
towali przedstawiciele rządu hiszpańskiego, w następstwie tej wizyty pojawił 
się pomysł repatriacji z nyskiego obozu oficerów rumuńskich, inwalidów wo-
jennych, co rozpoczęto w kwietniu12. Osadzonych pilnował batalion wartow-
niczy, który w schyłkowym okresie funkcjonowania obozu (w 1918 r.) liczył 
520 Ŝołnierzy, uzbrojonych w karabiny oraz 5 karabinów maszynowych13.  

Najwięcej informacji posiadamy o brytyjskich oficerach, którzy przejawiali 
najbardziej roszczeniową postawę. Początkowo było ich 11, w 1915 r. juŜ tyl-
ko 8, a w 1916 r. – zaledwie 7. Znane są nawet nazwiska ośmiu z nich:  
kpt. G. M. Smith, por. C. G. Dodwell, por. R. F. Burrows, ppor. W. Hilpern, 
ppor. G. W. F. Leicester, ppor. W. B. Hope, ppor. J. S. Poole, ppor. F. Judge. 
Zamieszkiwali w jednej izbie baraku. Mimo stosunkowo niezłej sytuacji (pod 
względem warunków zakwaterowania, wyŜywienia, obsługiwania ich przez 
1–2 brytyjskich ordynansów, itp.) przyzwyczajeni do większych wygód Bry-
tyjczycy, jednak narzekali. Komendant obozu zapewniał ich, Ŝe będą dołącze-
ni do brytyjskich oficerów, osadzonych w Gnadenfrei – Ober Peilau (Piława 
Górna), o co zabiegali, a nyski obóz ulegnie likwidacji. Tym tłumaczył im brak 
starań o poprawę warunków, które równieŜ w ocenie neutralnych wizytato-
rów nie były zadowalające14. Jednak wydaje się, Ŝe brytyjscy oficerowie nie 
powinni mieć wielu powodów do narzekań (nie tylko dlatego, Ŝe juŜ w 1915 r. 
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15 ACMJW, MiD. Informacje róŜne, sygn. 96, Pismo J. Gerarda z 16 IX 1915 r., s. 43. 
16 NA, FO, sygn. 383/262, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 1 XII 1916 r. 
17 Ibidem, sygn. 383/155, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 25 V 1916 r. 
18 Ibidem, sygn. 383/154, Oświadczenie, 27 IV 1916 r. 
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podjęto kroki, by zaradzić przeludnieniu oraz usunąć inne powody do skarg15). 
Sprawdzający stan obozu w grudniu 1916 r. delegaci amerykańskiego rządu 
stwierdzili m.in., Ŝe mieli oni np. do swojej dyspozycji osobną kuchnię, do po-
mocy Belga i Rosjanina, dodatkowy piecyk elektryczny w izbie (za opłatą  
30 marek miesięcznie) i zapewnione trzy wyjścia poza obóz tygodniowo za po-
ręczeniem słowem honoru16. Nieco wcześniej, w maju 1916 r., zanotowano, Ŝe 
posiłki dla oficerów brytyjskich i francuskich były przygotowywane przez wy-
soce kompetentnego francuskiego kucharza, pracującego pod nadzorem fran-
cuskiego komitetu oficerskiego. KaŜdy z oficerów płacił mu 1,50 marki na 
dzień. Jadłospis był urozmaicony, m.in. cztery razy w tygodniu serwowano 
mięso17. 

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obóz nie został rozwiązany, ale wizy-
tujący go wiosną 1916 r. przedstawiciel aliancki zaznaczył, Ŝe pomieszczenia 
w Forcie I i II, które są nieodpowiednie do zakwaterowania w nich jeńców 
wojennych, nie są teŜ przez nich juŜ dalej zajmowane (oznacza to, Ŝe jeńców 
przetrzymywano juŜ tylko w głównym obozie, w barakach w centrum mia-
sta). Zostały takŜe podjęte niezbędne środki, mające na celu poprawę warun-
ków sanitarnych18. 

Jeńcy mieli duŜo wolnego czasu, który zagospodarowywali w róŜnoraki 
sposób. Przestrzeń przeznaczona na ćwiczenia była niewielka – pozostawały 
tylko spacery wokół baraków po terenie stanowiącym otoczenie obozu – na 
początku konieczne było uzyskanie zgody władz i spacery te odbywały się  
w asyście uzbrojonego straŜnika, później juŜ bez niego, jedynie za poręcze-
niem słowem honoru. Co pewien czas zabraniano takich wyjść, gdyŜ mimo 
udogodnień jeńcy podejmowali próby ucieczek – przodowali w tym zwłaszcza 
oficerowie rosyjscy. W ramach represji władze niemieckie uchyliły zatem kil-
ka postanowień, dotyczących udogodnień, m.in. przestrzeń między barakami 
oficerskimi i budynkami we wschodniej części sektora była zakazana dla jeń-
ców po godz. 18.30, a po 21.00 obowiązywał zakaz opuszczania baraków. 
Światła gaszono o 22.00. Przez pewien czas zabroniono jeńcom korzystania  
z ksiąŜek, co było uciąŜliwe, gdyŜ wielu z nich się dokształcało i uczyło np. ję-
zyków obcych.  

Pomimo powyŜszych ograniczeń wyznaczono takŜe plac na kort tenisowy, 
gdzie jeńcy mogli grać w piłkę noŜną. Przebywającym w niewoli oficerom, za-
leŜało bowiem na utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Rozrywkę zapewnia-
ła takŜe obozowa orkiestra oraz pianino, które Brytyjczycy wynajęli i umie-
ścili w swojej izbie. W maju 1916 r. zakupiono nawet kinematograf i organi-

PIOTR STANEK 



103 

19 Ibidem, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r.; ibidem, sygn. 383/152, 
Pismo z 20 III 1916 r.  

20 NA, FO, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r. 
21 Ibidem, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r.; ibidem, sygn. 383/44, 

Raport z wizytacji obozu w Nysie, 20 VIII 1915 r. 
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zowano trzy seanse filmowe na tydzień, w budynku ujeŜdŜalni uruchomiono 
obozowy teatr19. 

Nie było większych utrudnień w korespondencji (podlegała ona jednak 
cenzurze, a paczki były otwierane w obecności adresata). Jeńcy skarŜyli się 
jednak, Ŝe listy i paczki docierały do obozu bardzo nieregularnie20. 

2. Korespondencja adresowana do jeńca francuskiego w Nysie  

Ź r ó d ł o: ACMJW, Muzealia, sygn. CMJW I-5-1719. 

Narzekali oni równieŜ na niewystarczające i złej jakości wyŜywienie, które 
po protestach uległo pewnej poprawie. Sytuację ratowały nie tylko paczki, 
ale i dość dobrze wyposaŜona obozowa kantyna, w której moŜna było nabyć 
róŜne produkty Ŝywnościowe, artykuły toaletowe, piwo, lekkie wino, papiero-
sy, owoce21. Oficerowie francuscy i brytyjscy odmówili pracy w mesie i kanty-
nie, dlatego zajmowali się nią tylko rosyjscy, oni ustalali tygodniowe menu, 
zatwierdzane przez niemieckiego oficera, który kupował Ŝywność (sporady-
cznie udzielano jeńcom zgody na zkupy pod straŜą w mieście). Mesa poza po-
rami posiłków słuŜyła jako kasyno dla niemieckich podoficerów. Pomieszcze-
nie było małe. Rosyjscy kucharze obsługiwali kuchnię, od kaŜdego oficera  
otrzymywali 1,50 marki. 
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Obóz w Nysie był regularnie kontrolowany przez przedstawicieli obcych 
państw, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Znane są np. inspekcje, które mia-
ły miejsce w marcu, lipcu, sierpniu 1915 r., styczniu, maju i grudniu 1916 r. 
Zdarzały się równieŜ w następnych latach. Wizytujący mogli spotkać się  
z osadzonymi oficerami bez obecności niemieckiego oficera, co – jak sami za-
uwaŜali – nie było regułą w innych obozach22. 

Rosjanie, stanowiący najliczniejszą grupę jeniecką w Nysie, równieŜ nie 
zostali pozbawieni opieki swego państwa (sytuacja oczywiście uległa zmianie 
po obaleniu caratu w 1917 r.). W lipcu 1915 r. Rosyjski Czerwony KrzyŜ 
otworzył bowiem w duńskiej Kopenhadze swe biuro zagraniczne, Moskiewski 
Komitet Pomocy Jeńcom Rosyjskim i Osobom Internowanym w Innych Kra-
jach (skrócona nazwa: Moskauer Hilfscomité für Kriegsgefangene), blisko 
współpracujące z Duńskim Czerwonym KrzyŜem. Do tej instytucji jeńcy ro-
syjscy mogli się zwracać o pomoc czy kontakt z bliskimi23. Natomiast w po-
czątkach 1917 r. wszyscy poddani rosyjscy, przebywający w niemieckiej niewoli 
otrzymali od carycy Rosji paczki Ŝywnościowe. Miały one na celu złagodzenie 
bardzo trudnej sytuacji Ŝywnościowej, która panowała wówczas w obozach  
(i de facto w całym państwie niemieckim, gdyŜ zimę 1916/1917 r. nazywano  
„zimą brukwiową” – Kohlrübenwinter)24. Pewną pomoc jeńcom rosyjskim, ofi-
cerom, świadczyło takŜe rosyjskie poselstwo ze Sztokholmu oraz hiszpańska 
ambasada w Berlinie25. 

Funkcję niemieckich komendantów obozu pełnili kolejno: baron (Freiherr) 
V. Reichthofer, kpt. Dinter, płk Quiniè i płk Campbell. Dwaj pierwsi mieli 
być – zdaniem jeńców – grubiańscy, źle odnosili się do nich (mieli np.  podda-
wać ich nieustannym zniewaŜaniom czy grozili zniesieniem korespondencji.  
Informowali o tym Brytyjczycy poprzez oficera francuskiego, osadzonego na 
krótko razem z nimi w obozie26). W przeciwieństwie do nich płk Quiniè do-
brze traktował jeńców. Przyzwoicie wobec nich zachowywał się równieŜ kolej-
ny komendant – płk Campbell, który podejmował wysiłki na rzecz poprawy 
sytuacji osadzonych. Z drugiej strony jeńcy sprawiali problemy, nie tylko or-
ganizując ucieczki (za co później byli karani), ale i swoim codziennym zacho-

—————————— 
22 NA, FO, sygn. 383/151, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 19 I 1916 r. 
23 N. K r a s h e n i n n i k o f f, Some Notes on the Red Cross during World War I, „Rossica. 

The Journal of the Rossica Society of Russian Philately” 2000, nr 134, s. 24–25 (ufdc.ufl.edu/ 
UF00020235/00074/1, on-line: 20 XII 2013 r.). 

24 Za kratami więzień i drutami obozów (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 
1914–1921, t. 1, komitet red. pod przew. J. Stachiewicza, Warszawa 1927, s. 31. 

25 ACMJW, MiD. Informacje róŜne, sygn. 95, Informacje do właściwego organu z 29 V 1917 r.; 
ibidem, Pismo z 26 V 1917 r.  

26 NA, FO, sygn. 383/43, Pismo por. Tixérant, 5 VIII 1915 r. 
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waniem. I tak np. niejaki Browning miał zostać skazany przez niemiecki sąd 
na 10 lat więzienia za uderzenie (pobicie) pod wpływem alkoholu straŜnika27.  

W przeciwieństwie do sytuacji z lat II wojny światowej, podczas I wojny 
jeńcy mogli swobodnie odprawiać swoje obrzędy religijne. Dotyczyło to wy-
znawców róŜnych religii. I tak w nyskim obozie wspomniany juŜ dawny bu-
dynek do jazdy konnej (ujeŜdŜalnia), został zamieniony na kaplicę, zarówno 
dla katolików, protestantów i prawosławnych (zorganizowano w nim takŜe 
teatr obozowy). Wśród najliczniejszych jeńców rosyjskich był prawosławny 
duchowny. Jednak z uwagi na liczbę osadzonych „zapotrzebowanie” na posłu-
gę było bardzo duŜe, dlatego z reguły tylko raz na miesiąc mogły odbyć się 
naboŜeństwa, które np. w 1917 r. prowadził duchowny Glot. Jeden z brytyj-
skich oficerów odprawiał anglikańskie obrzędy, a raz na trzy miesiące posłu-
gę religijną zapewniał, dojeŜdŜający do obozu wielebny Williams. Jeńcom wy-
znania katolickiego słuŜył miejscowy ksiądz z Nysy. Nie dyskryminowano 
Ŝadnego z wyznań, w tym mojŜeszowego. Z nakazu władz garnizonu  
zostało przygotowane specjalne miejsce w celu umoŜliwienia odprawiania na-
boŜeństwa szabasowego przez rabina Maxa Ellgutha, dla internowanych wy-
znania mojŜeszowego – 22 lekarzy i 24 ordynansów. W czasie dni świątecz-
nych śydzi modlili się w zarówno w obozie głównym, jak i w fortach. Rabin 
M. Ellguth wyznaczył na głosicieli słowa wysokich rangą oficerów. Dodawano 

—————————— 
27 Ibidem, sygn. 383/268, Informacja nt. obozu w Nysie, 10 VI 1917 r. 

3. Korespondencja jeńca rosyjskiego z obozu Neisse (Nysa) do Moskauer  
Hilfscomité für Kriegsgefangene  

Ź r ó d ł o: ACMJW, Muzealia, sygn. CMJW I-5-1720. 
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28 Ibidem, sygn. 383/44, Raport z wizytacji obozu w Nysie, 20 VIII 1915 r.; ACMJW, MiD, 
Informacje róŜne, sygn. 95, Notatka, 14 V 1917 r.; ibidem, Pismo z 15 VIII 1917 r.; „Im deut-
schen Reich: Zeitschrift des Centralvereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens”  
1914, H. 10–12, s. 404 (http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/23493 
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przy tym, Ŝe traktowanie i wyŜywienie jeńców (wyznania mojŜeszowego) było 
bardzo dobre. Samodzielnie przygotowywali oni sobie koszerne posiłki, a dzięki 
rozporządzeniu władz umoŜliwiono im korespondencję z własnym krajem28. 

W niemieckich obozach jenieckich emitowano pieniądze zastępcze dla jeń-
ców wojennych (Kriegsgefangenenlagergeld), co było zjawiskiem bardzo cha-
rakterystycznym dla niewoli z lat I wojny światowej. RównieŜ nyski oflag 
uŜywał tego rodzaju środka pienięŜnego. W obiegu były zatem monety o róŜ-
nych nominałach: 1, 2, 5 i 10 fenigów, a takŜe banknoty: 50 fenigów, 1, 5, 10, 
20 i 50 marek. Data ich wprowadzenia do obozu nie jest znana. Wiadomo jed-
nak, Ŝe wszystkie monety dla obozu wybiła prywatna mennica Ludwiga 
Christopha Lauera w Norymberdze. Obozową walutę uŜywano przede wszyst-
kim w obozowej kantynie29. 

Z pewnością najbardziej znanym jeńcem wojennym w Nysie z lat I wojny 
światowej był ówczesny kapitan, Charles de Gaulle, późniejszy generał i mar-
szałek, szef rządu i prezydent Francji. W marcu 1916 r. w trakcie bitwy pod 
Verdun (fort Douaumont) 26-letni oficer w trakcie jednego z ataków na pozycje 
nieprzyjaciela został cięŜko ranny w nogę. Zabrany przez niemieckich sanita-
riuszy znalazł się w niewoli, która trwała łącznie 32 miesiące, czyli do końca 
wojny. Jego jeniecki szlak wiódł przez pięć obozów: Osnabrück, Neisse, Szczu-
czyn, Ingolstadt oraz Rosenberg. De Gaulle podjął aŜ pięć prób ucieczki, 
wszystkie nieudane (gubił go przede wszystkim bardzo wysoki wzrost –  
196 cm oraz charakterystyczny nos). W swoich wojennych pamiętnikach za-
notował, Ŝe w twierdzy nyskiej przebywał na przełomie maja i czerwca 1916 r. 
Nastąpiło to jednak prawdopodobnie 14 czerwca. Do Nysy trafił po kolejnej 
nieudanej ucieczce. Jak podaje badający sprawę pobytu Ch. de Gaulle’a w Ny-
sie regionalista Kazimierz Staszków – nie dysponujemy szczegółami z tego 
pobytu, gdyŜ wszystkie jego dokumenty, notatki i korespondencja zostały mu 
odebrane przez niemieckie władze obozowe. RównieŜ dokładne miejsce jego 
przetrzymywania jest obiektem jedynie przypuszczeń. Przetrzymywano go 
więc albo w nieistniejącym juŜ Bastionie Ziemnym (dzisiaj pl. Ignacego Pade-
rewskiego), albo przy obecnej ul. Daniela Chodowieckiego i Karola Marcin-
kowskiego, na terenie tzw. Końskiego Placu, albo w forcie Prusy. Z nyskiego 
oflagu niepokorny kapitan Ch. de Gaulle równieŜ próbował zbiec. Został 
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wówczas jako „recydywista” zesłany do Szczuczyna na Litwie, a później do 
kolejnej twierdzy – w Ingolstadt, pełniącej funkcję karnego obozu, do słynne-
go Fortu IX. Pobyt w Nysie Ch. de Gaulle’a (i wcześniejszy markiza Marie 
Josepha de La Fayette’a, którego więziono w twierdzy nyskiej w epoce wojen 
rewolucyjnej Francji) upamiętnia tablica, znajdująca się w Bastionie Św. Ja-
dwigi30. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy ostatni jeńcy wojenni – Rosjanie – opuścili 
nyski obóz. Zgodnie przecieŜ z postanowieniami traktatu brzeskiego z 3 lute-
go 1918 r. mieli zostać zwolnieni do listopada tego samego roku. Ale tak się 
nie stało. W listopadzie 1918 r. w Niemczech doszło do wybuchu rewolucji, 
która przybrała postać zamieszek wśród ludności i buntów w wojsku. W efek-
cie powstały Rady Robotniczo-śołnierskie, które przejęły zarówno wojskową, 
jak i cywilną władzę. Taka rada powstała równieŜ w Nysie, która teŜ znaj- 
dowała się w okresie podobnego zamętu. Próbując skorzystać z tej sytuacji  
15 grudnia 1918 r. jeńcy rosyjscy, znajdujący się w obozie przy ul. K. Marcin-
kowskiego podjęli próbę buntu (według niektórych źródeł miał to być wyraz 
protestu przeciwko nierespektowaniu przez komendanta obozu generała-ma-
jora Hofmanna zapisów konwencji haskiej, tak Ŝe zaŜądano nawet jego odwo-
łania). Tego dnia ok. godz. 22.00 tysiącosobowa grupa jeńców rosyjskich  
z okrzykiem „hurra” zaatakowała północną stronę obozu, a z okien baraków 
rosyjskich padło kilka strzałów. StraŜnicy przewidzieli jednak taką sytuację  
i otworzyli ogień z przygotowanych wcześniej karabinów maszynowych. Ak-
cja Rosjan zakończyła się wobec tego niepowodzeniem, jeńcy rosyjscy wrócili 
do baraków. Poniesione przez nich straty to dwóch lub trzech zabitych (są 
rozbieŜności w źródłach) i 11 rannych. Zginął takŜe niemiecki straŜnik (nie 
wszczęto jednak postępowania wobec oficerów-buntowników, gdyŜ zaplano-
wany juŜ był ich powrót do ojczyzny w dniu 27 grudnia 1918 r.). Szczególne 
środki ostroŜności podjęto takŜe w marcu 1919 r., kiedy pojawiły się pogłoski 
o inwazji Czechów, i do kolejnych takich prób juŜ nie doszło31. Później pań-
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stwa Ententy wymogły na Niemcach dalsze przetrzymywanie jeńców rosyj-
skich w obozach, by nie zasilili szeregów Armii Czerwonej. Prawdopodobnie, 
analogicznie jak jeńców rosyjskich, przebywających w pobliskim stalagu 
Lamsdorf, po podpisaniu w kwietniu 1920 r. radziecko-niemieckiej umowy 
repatriacyjnej, ostatnich jeńców rosyjskich z Nysy przetransportowano do ko-
munistycznej juŜ Rosji32.  

Ostatnimi osadzonymi w nyskiej fortecy byli polscy więźniowie i jeńcy wo-
jenni – działacze i uczestnicy powstań śląskich. Jak wspominał jeden z nich:  
„Fort miał wewnątrz wygląd piwnicy-koszaru o mrocznym świetle. [...] Wszy-
scy, którzyśmy tam byli, otrzymaliśmy wikt więzienny. Przedtem juŜ do tego 
fortu przyprowadzono kilkuset jeńców”33. Ich dokładną liczbę trudno ustalić. 
Po krótkim pobycie zostali przewiezieni do innych miejsc, m.in. Neuhammer 
(Świętoszów) i Cottbus (ChociebuŜ)34. W Nysie natomiast w miejscu ich prze-
trzymywania w nieistniejącym juŜ Bastionie Ziemnym (dzisiaj Plac Ignacego 
Paderewskiego) obecnie znajduje się pamiątkowy obelisk. 

 

THE PRISONER-OF-WAR CAMP NEISSE (NYSA) IN THE YEARS 1914–1918 

(Summary) 

The article deals with the history of the German-run camp for officers-priso-
ners-of-war – oflag Neisse – which is still too little known about. The camp func-
tioned in Nysa in Opole Silesia and was organized in this city mainly because of 
the existence of extensive fortifications there, which could be successfully used to 
accommodate prisoners-of-war. In the years 1914–1918, within the military com-
plex of Nysa there were interned prisoners-of-war of several armies against which 
the German Reich waged war at that time: primarily Russian and British officers, 
French officers (among them Captain Charles de Gaulle, future general and mar-
shal, the head of the French government and the President of France), as well as 
Romanian ones. Moreover, there were also privates-orderlies who accompanied the 
officers accommodated there. The prisoners-of-war were deployed in different 
places in the city, first of all in huts located in the centre, and – a smaller number 
of them were kept within the belt of the stronghold’s fortifications. The maximum 
number of the interned amounted most probably to between 1200 and 1400 men. 
The conditions of the accommodation, boarding and treatment of the inmates by 
the guards – as it follows from the source materials – were acceptable. The major-
ity of prisoners-of-war were released in 1918. The last to be repatriated following 
the end of the War were the Russian prisoners-of-war. 
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GEFANGENENLAGER NEISSE (NYSA) IN DEN JAHREN 1914–1918 

(Zusammenfassung) 

Der Aufsatz thematisiert die noch immer wenig bekannte Geschichte des deut-
schen Oflags Neiße. Das Lager für kriegsgefangene Offiziere gab es in den Jahren 
des Ersten Weltkriegs im ostoberschlesischen Neiße, aufbauend auf den ausge-
dehnten Stadtbefestigungen, die sich gut zur Unterbringung von Kriegsgefange-
nen eigneten. So waren in Neißes Militäranlagen zwischen 1914 und 1918 Kriegs-
gefangene mehrerer Armeen interniert, gegen die das Deutsche Reich damals 
Krieg führte, vor allem russische und britische Offiziere, auch französische (darun-
ter Hauptmann Charles de Gaulle, der spätere General und Marschall sowie 
Frankreichs Regierungschef und Staatspräsident) und rumänische Offiziere sowie 
einfache Soldaten als ihre Offiziersburschen. Die Gefangenen blieben an verschie-
denen Orten der Stadt in Gewahrsam, vor allem in Baracken im Stadtzentrum und 
in geringerer Zahl auch innerhalb des Festungsgürtels. Der maximale personelle 
Bestand lag vermutlich zwischen 1.200 und 1.400 Menschen. Die Unterbringungs- 
und Verpflegungsbedingungen sowie die Behandlung der Gefangenen durch die 
Wachmannschaften waren nach überlieferten Quellen erträglich. Die meisten Ge-
fangenen wurden 1918 freigelassen. Als letzte wurden nach dem Kriegsende russi-
sche Gefangene repatriiert. 
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Prolog 
 
Ludwig Baruch Meidner urodził się w 18 kwietnia 1884 r. w Bernstadt 

(Bierutów), w powiecie oleśnickim, na Dolnym Śląsku. Dorastał w szanowanej 
Ŝydowskiej rodzinie mieszczańskiej o kupieckich tradycjach. Ojciec – Georg 
Meidner był właścicielem małego sklepu z artykułami tekstylnymi, który 
znajdował się w rynku Bierutowa. Dziadek Ludwiga Meidnera w latach 1851– 
–1890 nieprzerwanie zasiadał w radzie miejskiej. Matka – Rosa Glogauer za-
czytywała się w utworach Heinricha Heinego, była teŜ miłośniczką malar-
stwa Arnolda Böcklina. To jej zawdzięczał zainteresowania artystyczne. Matce 
zadedykował zbiór Gang in die Stille (Powrót do Spokojności), który ukazał 
się w 1929 r. Wychowywał się wspólnie z trójką rodzeństwa – starszą siostrą 
Heleną oraz młodszymi – Hertą i Gustawem. Ukochanej Helenie zadedyko-
wał autobiograficzne wspomnienia o członkach rodziny Meidnerów Eine auto-
biographische Plauderei (Autobiograficzne plotki), które ukazały się w 1923 r.1.  

Bierutów – prowincjonalne miasteczko miało dla L. Meidnera znaczenie 
symboliczne – uciekał z niego w latach młodości, po wojnie stało się jego 
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miejscem schronienia i azylu przed światem. W latach trzydziestych XX w. 
napisał we wspomnieniach:  

„Chętnie określam siebie jako śląskiego patriotę. Nigdy nie mogłem wyma-
zać ze swojego serca obrazu moich rodzinnych stron, źle o nich myśleć lub mó-
wić, bo wiem, Ŝe najlepszą część duszy przenika moja ojczysta ziemia, odciskając 
na niej jasną pieczęć. I za kaŜdym razem, kiedy tu wracam i oddycham zimnym 
i wilgotnym powietrzem pod cięŜko zwisającym i zachmurzonym niebem, skra-
dając się pustymi uliczkami, staje się dla mnie jasne, co tak naprawdę jest sen-
sem Ŝycia. Jak dalece jest on toŜsamy z obrazami i marzeniami i wszystkim 
tym, co wiąŜe się od niepamiętnych czasów z tajemnicą Ŝycia i co obecne i bliskie 
temu, co maluję i piszę”2.  

Stojąc u progu kariery, u progu wielkiego świata, wyraŜał się o Bierutowie 
w zgoła odmienny sposób, postrzegając go jako zacofaną prowincję. Czuł się 
wyobcowany. W autobiograficznych wspomnieniach Mein Leben z 1919 r. pi-
sał: „Moja ojczyzna to kartoflano-buraczane pole, które nigdy jeszcze nie wy-
dało Ŝadnego malarza, ani poety”3. Irytowała go zwyczajność mieszkańców, 
wykazujących brak zainteresowania sztuką i pięknem natury, charakteryzo-
wał ich następująco: „nie są przeczuleni, nie są sentymentalni, nie czują 
wpływu kultury i dalecy od intelektualnego zgorszenia, które charaktery-
styczne jest dla mieszkańców duŜych metropolii”. Raziła go równieŜ nijakość, 
wynikająca z braku implikacji historycznych, dotyczących Bierutowa oraz 
standardowej architektury:  

„Domy stoją tak, jakby ktoś porozstawiał je tu przypadkowo, wzbudzając li-
tość i pozbawiając głosu i bez Ŝadnej nadziei… takŜe historia nie odcisnęła tu 
swojego piętna [...] Budowa ulic i regulacja rzeki skutkuje znikaniem drzew, 
wszystkich pionowych form. Wszystko musi być płaskie, pozbawione cienia, jak 
powiedziałem – zwyczajnie uporządkowane”4.  

W 1899 r. L. Meidner wyjechał do Katowic i rozpoczął naukę w szkole re-
alnej (Realschule, od 1902 r. Oberrealschule). Miasto wspominał jako drobno-
mieszczańskie: „Katowice były wówczas wielkim targowiskiem, z dwoma 
głównymi ulicami [...] bez szczególnej atmosfery [...] były mało niemieckie, 
mało wschodnie, trochę Ŝydowskie i trochę amerykańskie – jednak zupełnie 
nieśląskie”.  
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Nauczycieli określał jako Ŝyczliwych, a kierownika szkoły – Jacoba Hacksa, 
jako wspaniałego pedagoga. W czasach nauki w szkole realnej Meidner sporo 
podróŜował ze swoimi kolegami, m.in. późniejszym pisarzem i publicystą – 
Arnoldem Zweigiem. Doświadczenia z podróŜy stały się potem motywem dla 
prac, w których przedstawiał place budowy, zawalone domy, zniszczoną przy-
rodę oraz obiekty przemysłowe w najbliŜszej okolicy Katowic. Początek arty-
stycznej drogi L. Meidnera był pod wieloma względami typowy dla jego poko-
lenia – brak zgody rodziców na rozpoczęcie kształcenia artystycznego oraz 
wymuszanie uzyskania zawodu, w przypadku L. Meidnera – architekta. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom rodziców, w 1902 r. rozpoczął terminowanie u mi-
strza murarskiego Türcka w Katowicach5.  

W 1903 r. rozpoczął naukę w Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych i Rze-
miosła Artystycznego (Königliche Kunst- und Kunstgewerbeschule) we Wro-
cławiu. Dwa lata, które w niej spędził okazały się jego największym mło-
dzieńczym rozczarowaniem. Standardowy program szkoły nie był w stanie 
spełnić oczekiwań Meidnera. Szkołę określał jako instytucję: „zbyt akademic-
ką w formie i bezduszną”, w której nauka polegała na: „odwzorowywaniu 
garnków, czaszek i wypchanych ptaków”6. Jako dojrzały ekspresjonista Mei-
dner wracał we wspomnieniach do okresu wrocławskiego: „Wrocławiu, morze 
łez mojej młodości... pierwszy przystanku mojego cierpienia, cmentarzysko 
niezapomnianych utrapień”7. Opuścił szkołę we Wrocławiu w wieku 18 lat. 
Prace plastyczne z tego okresu były próbą poszukiwania świata idealnego 
oraz ukazywały problemy okresu dojrzewania. Bunt młodego artysty wyraŜał 
się poprzez konfrontację Ŝydowskich proroków, katolickich świętych i filozo-
fów. Inspirowały go teorie polityczne, co wnosiło pierwiastek chaosu w kształ-
tujący się artystyczny obraz postrzegania świata, relacji w obszarach: pań-
stwo, wiara, rodzina, moralność8. 

W 1905 r. L. Meidner wyjechał do Berlina, który pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XIX w. stawał się z wolna centrum kulturalnym Niemiec. Pierw-
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  9 T. G r o c h o w i a k, Ludwig Meidner, Recklinghausen 1966, s. 21; G. B r e u e r, I. W a-
g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 14. 

10 T. G r o c h o w i a k, op. cit., s. 76; G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 14;  
J. S p e r l i n g, op. cit., s. 91. 

11 Ludwig Meidner Biografie (www.meidnergesellschaft.de/lm_bio, on-line: 2 VII 2013 r.); 
D. Meyer, op. cit., s. 48. 
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sze doświadczenie miasta, związane było głównie z zapewnieniem elementar-
nych potrzeb egzystencjalnych. Przygotowywał szkice modeli futer dla Ŝurnali 
z modą w atelier Wulfa Schwertfegera. Okres ten Meidner wspominał póź-
niej: „to nienaturalne, zmanierowane rysowanie oddalało mnie od mojej pra-
cy... Tworzenie projektów z modą było prostytucją najgorszego gatunku”9.  
W Berlinie pobierał lekcje u Hermann Strucka w technice stalorytu. Poznał 
tam wielu intelektualistów i przedstawicieli artystycznej bohemy, m.in. Maxa 
Liebermanna – wybitnego realistę i impresjonistę, pisarzy Rubina Braimina 
i Shaloma Ascha oraz Ŝydowskiego mistyka Aschada Haama (Ascher Gins-
berg). W 1906 r., dzięki finansowemu wsparciu rodziny, wyjechał na rok do 
ParyŜa. Stolica impresjonizmu nie oczarowała go jednak. Pod koniec 1906 r. 
pisał do swojego przyjaciela – Franza Lansbergera: „jestem tu juŜ od pół roku 
i nie mogę Ci niczego więcej oznajmić, jak to, Ŝe pracuję i się staram... nie 
czuję się szczęśliwy, nie znam tu Ŝadnych ludzi i obce są mi specyficzne we 
Francji relacje międzyludzkie”. Wartością dodaną okresu paryskiego była  
z całą pewnością przyjaźń z malarzem Amadeo Modiglianim oraz studia  
w Académie Julian i Académie Ferdinand Cormon, prywatnych szkołach ma-
larstwa10. W 1907 r. z Berlina wezwano go na badania, celem powołania do 
słuŜby wojskowej. Otrzymał jednak odroczenie. Wyjechał wówczas na kilka 
miesięcy do Katowic, gdzie załoŜył Szkołę Malarstwa i Rysunku (Mal- und 
Zeichenschule), która jednak nie znalazła uczniów. W 1909 r. wrócił do Berli-
na, gdzie dzięki stypendium niemieckiego artysty Maxa Beckmanna, realizo-
wał cykl obrazów olejnych, poświęconych industrializacji i przedmieściom11. 

 
 

Apokaliptyczne wizje w przededniu wojny 
 
Przed I wojną światową Berlin niewątpliwie stał się miastem artystów, 

wśród których byli ekspresjoniści. W tym czasie publikowano tu m.in. czaso-
pisma: „Die Aktion”, „Der Sturm”, „Feuer”, w których zaistniał takŜe L. Meid-
ner, jako autor wielu projektów z zakresu grafiki, ale równieŜ jako pisarz. 
Publikował m.in. portrety artystów, odwiedzających berlińskie kafejki dla 
bohemy. Pomimo licznych kontaktów ze światem sztuki pozostawał osamot-
niony w swoich niepokojach i obawach, które odzwierciedlały płótna pocho-
dzące z tego okresu – melancholijne krajobrazy zaczęły ustępować motywom 
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12 Kunst und Krieg, Die Rolle der Intelektuellen, Künstler und Schriftschteller im Ersten 
Weltkrieg, Hrsg. W. J. Mommsen, München 1996, s. 173; W. F l a m m a n n, Drogi kierunku. 
W: Ekspresjonista Ludwig Meidner..., s. 11; J. S p e r l i n g, op. cit., s. 92. Por. Der Sturm. Zen-
trum der Avantgarde, Hrsg. A. Birthälmer, G. Finckh, Wuppertal 2012. 

13 Biografie Ludwig Meidner (1884–1966) (www.juedischesmuseum.de/ludwig-meidner-
archiv, on-line:  5 VII 2013 r.).  
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wszechogarniającego zniszczenia – obsesji nadciągającego konfliktu militar-
nego i kosmicznej katastrofy – realnymi zagroŜeniami dla wielkich metropo-
lii. Meidner okazał się doskonałym obserwatorem sytuacji społeczno-poli-
tycznej, co nie było charakterystyczne dla innych artystów epoki. Okres po-
przedzający wybuch wojny światowej często określa się jako okres upadku.  
W sztuce dominowały ekspresjonizm, kubizm oraz futuryzm. Późną jesienią 
1912 r. L. Meidner, wspólnie z przyjaciółmi – Jakobem Steinhardtem (1887– 
–1968), Richardem Janthurem (1883–1950) załoŜył grupę artystyczną Pathe-
tiker (Patetycy). Pierwsza, a zarazem jedyna wspólna wystawa, miała miej-
sce w listopadzie w galerii Der Sturm, naleŜącej do Herwartha Waldena. Pate-
tycy stanowili artystyczną opozycję wobec impresjonizmu, stawiali sobie za 
zadanie nadanie obrazom treści. Podejmowali tematy takie jak: wielkomiej-
skie pejzaŜe, tabory cygańskie, prorocy, koniec świata, apokalipsa, wojna12. 
Prace wystawione przez L. Meidnera nosiły tytuły: Barrikade (Barykada), 
Cholera, Apokalyptische Landschaft (Pejzaż apokaliptyczny) oraz Leiche (Ciała). 
Kurt Hillers, krytyk, pisał o L. Meidnerze: „Ludwig Meidner przewodzi tej 
grupie [...] To, co Meidner ma najlepszego do pokazania, to nie malarskie 
sztuczki, czy blefy, ale przede wszystkim artystyczna wypowiedź – odczucie 
tego, co przeŜywane, konieczność duszy”13.   

W 1913 r. L. Meidner wspólnie z Paulem Zechem, Robertem Schmidtem  
i Hansem Ehrenbaumem-Degele załoŜył czasopismo „Das neue Pathos”.  
Z uwagi na brak środków finansowych ukazało się zaledwie kilka numerów 
na przełomie 1913 i 1914 r. Bunt i rewolucja były pojmowane przez niego  
w znaczeniu metaforycznym, stanowiły próbę umiejętności odzwierciedlenia 
stanu ducha społeczeństwa oraz wydarzeń politycznych na gruncie lokal-
nym – strajków i demonstracji oraz na arenie międzynarodowej. Punktem 
zwrotnym w działaniach i twórczości generacji ekspresjonistów, w szczegól-
ności L. Meidnera, był okres I wojny światowej. Dla wielu intelektualistów 
perspektywa konfliktu militarnego miała charakter pewnej idei – wyzwole-
nia ze schematów codzienności i wilhelmińskich standardów rzeczywistości. 
Walka stała się manifestem przeciw znienawidzonym wartościom świata 
burŜuazji – materializmowi, powierzchowności i hipokryzji, a zarazem zwró-
ceniem uwagi na wartości ponadczasowe, tj. autentyczność i prawdę. Ten 
krótki, aczkolwiek intensywny etap w twórczości L. Meidnera przerwała woj-
na. Powstały wówczas prace zaliczane do klasyki ekspresjonizmu, które zło-
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14 Kultur und Krieg..., s. 173–174; U. F l a m m a n n, op. cit. s. 11; G. B r e u e r, I. W a g e-
m a n n, op. cit., Bd 2, s. 22; D. M e y e r, op. cit., s. 77. 

15 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 150–173. 
16 Ibidem, s. 20–21; J. S p e r l i n g, op. cit., s. 92; D. M e y e r, op. cit., s. 48; L. M e i d n e r, 

Journal 1915. W: Dichter, Malers und Cafés, Hrsg. L. Kunz, Zürich 1973, s. 17. 
17 G. B r e u e r, I. W a g e r m a n n, op. cit., Bd 2, s. 20–21; L. M e i d n e r, Septemberschrei, 

Berlin 1920, s. 11–15. 
18 L. M e i d n e r, Journal 1915, s. 34; Kunst und Krieg..., s. 173. 
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Ŝyły się na dwa zbiory prac: Straßen und Cafés (Ulice i kawiarnie) oraz Krieg 
(Wojna). Meidner stał się kreatorem mieszczańskich wzorców wartości. W jego 
twórczości w kolejnych latach dominowały tematy: rewolucja, upadek świata, 
katastrofa i wojna. Ukazywał cierpienie na tle apokaliptycznej zagłady, ludzi 
zbitych w bezimienną masę, pozbawionych indywidualności o twarzach na 
kształt masek – Ŝołnierzy, rannych, zabitych oraz jeńców wojennych. Meidner 
pozostawał pod wpływem wielu artystów, m.in. poetów: Jakoba van Hoddisa 
i Georga Heymsa oraz malarzy: Maxa Beckmanna, Roberta Delaunaya, Win-
centa van Gogha, czy teŜ bardziej odległego czasowo Francisca de Goi. Na jego 
wizjach artystycznych odcisnęła równieŜ piętno filozofia Friedricha Nietsche-
go14. W latach 1912–1915 powstało kilkanaście obrazów, m.in.: Die Gestran-
deten (Na mieliźnie), Die Schrecken des Krieges (Okrucieństwa wojny) (1911), 
Die Abgebrannten (Pogorzelcy), Schlachtfeld (Pole bitwy) (1912), Am Vora-
bend des Krieges (W przededniu wojny), Vor dem Krieg (Przed wojną), Die Ka-
none (Armata), Französische Soldaten (Francuscy żołnierze), Im Schützen-
graben (W okopach) (1914), Die Granate (Granaty), Angst (Strach) (1915)15. 

Latem 1914 r. L. Meidner wyjechał z przyjacielem Ernstem Wilhelmem 
Lotzem do Drezna, z zamiarem załoŜenia nowego czasopisma, poświęconego 
sztuce, dzięki wsparciu Franza Kochmanna, właściciela zakładu litograficz-
nego i mecenasa artystów16. Wybuch wojny spowodował zmianę planów. 
Ernst Lotz wyjechał do Berlina w poszukiwaniu współpracowników, wówczas 
teŜ zgłosił się jako ochotnik i poległ 26 września 1914 r. Jego śmierć była dla 
L. Meidnera traumatycznym przeŜyciem, spowodowała głęboki kryzys egzy-
stencjalny i depresję. W eseju z 1917 r. Erinnerungen an Dresden (Wspo-
mnienia z Drezna) pisał:  

„Przez wiele tygodni pozostawałem jak bolejąca bryła ziemi. Wczesną jesie-
nią [...] otrzymałem wiadomość o przedwczesnej śmierci mojego przyjaciela [...] 
spoczął we francuskiej ziemi [...] tysiące noŜy, łopat i toporów poturbowało moją 
pierś”17.  

W tym czasie powstała seria obrazów Propheten (Prorocy) i Riesen (Gi-
ganci). Zamierzał równieŜ rozpocząć prace nad cyklem Europa 1914/1915, 
poświęconym zmarłemu E. Lotzowi oraz okrucieństwom wojny18. Był zbul-
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wersowany ignorancją tematyki wojennej ze strony innych artystów. Pod da-
tą 19 września 1915 r. zanotował:  

„Kto ma litość dla milionów spośród tych, którzy zostali wzięci w tej wojnie 
do niewoli? Kto w ogóle odczuwa obawę przed śmiercią? Ci ludzie czerpią nie-
ukrywaną przyjemność z tego, Ŝe tak wielu się pozbyli, co stało się szansą dla 
stania się wielkimi dla jednostek... Bestie w ludzkiej skórze. Czy krzyk milionów 
zabitych wydobywający się z głębin nie porusza naszych serc? Bezduszność my-
ślenia zobaczyłem w środę na strasznej i tragicznej zarazem fotografii klęczą-
cych austriackich Ŝołnierzy, którzy mieli być rozstrzelani. Pokazano ją przy stole 
jednego z secesyjnych malarzy. Jeden [z gości] powiedział: «Nie widać zbyt wie-
le!» CóŜ za okrutny prostak. Momentu przedstawionego na zdjęciu nigdy nie za-
pomnę”19. 

Służba w wojsku – obóz jeniecki w Merzdorf 

Meidner obawiał się momentu powołania do słuŜby wojskowej i wyjazdu 
na front. Nastąpiło to w czerwcu 1916 r. Został przydzielony do 52. Regimentu 

1. Ludwig Meidner,  
październik 1916 r. 

Ź r ó d ł o: Methildenhöhe Darmstadt. 

Piechoty, stacjonującego w koszarach w Crossen 
an der Oder (Krośnie Odrzańskim). Okres słuŜby 
naznaczony był pragnieniem powrotu do aktywne-
go Ŝycia artystycznej bohemy. W liście z 20 wrze-
śnia 1916 r. do Anny Schickele – Ŝony niemieckie-
go pisarza i tłumacza René Schickele, pisał:  

„Moje przeszkolenie dobiegło końca i czekam na 
to, co nastąpi. Jestem opalony, nieustraszony i cu-
downie zdrowy. Fakt, Ŝe nie mogę pracować, spra-
wia, Ŝe jestem strasznie smutny. Muszę Ŝyć w tych 
brutalnych czasach, mieć ołowiane sny, duŜo Ŝreć, 
ciągle pić piwo i kopcić papierosy. Marzę o twórczej 
pracy jak za dawnych lat”20.  

O swojej twórczości artystycznej w Krośnie Od-
rzańskim zanotował:  

„Maluję tylko co jakiś czas, jestem rozdarty, jak 
zawsze kiedy odczuwam w sobie tęsknotę za pracą 
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23 Ibidem, s. 22 i 465. 
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regowych i oficerów. Największą liczbę stanowili Rosjanie (11,3 tys.), Francuzi (2,3 tys.) oraz 

—————————— 

twórczą, za rysowaniem, rysowaniem aŜ do osiągnięcia doskonałości. Rysuję raz 
na sześć tygodni, nie uŜywam farb, tęsknota za farbami i płótnem wcale jednak 
nie ustaje i powtarzam: To nie jest prawdziwe Ŝycie, to tylko rozkaz! 21.  
 
Po zakończeniu przygotowania wojskowego, pod koniec września 1916 r. 

został skierowany do Cottbus (ChociebuŜ), do obozu dla jeńców wojennych 
Cottbus-Merzdorf. Zakwaterowano go w koszarach, otrzymał teŜ ekwipunek:  
„Utknąłem w tych drewnianych koszarach [...] Rzeczy, które dostałem są sta-
re i poplamione, do tego broń – model 71. Dygocę jak smutny, szarpany na 

2. L. M e i d n e r, Baraki w obozie jenieckim  
(Barracken im Kriegsgefangenenlager)  

Praca ze zbioru: Das Skizzenbuch aus dem Kriegsge-
fangenenlager Merzdorf 1917.  

Ź r ó d ł o: Ludwig-Meidner-Archiv, Jüdisches Museum Frankfurt am Main. 

deszczu łach”22. W liście do Anny Schickele z 13 stycznia 1919 r. relacjonował 
swój pobyt w ChociebuŜu: „Przez 15 miesięcy byłem francuskim tłumaczem 
w obozie dla jeńców wojennych. Czułem się tak, jakbym sam został pojmany, 
jednak miałem okazję działać jak człowiek, traktując jeńców jak przyjaciół”23. 

W czasie I wojny światowej w tym niemieckim mieście funkcjonowały dwa 
stałe obozy jenieckie Cottbus-Sielow [Cottbus I] i Cottbus-Merzdorf [Cottbus 
II]24 oraz areszt dla Ŝołnierzy szeregowych. Wszystkie trzy miejsca odosob-
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Brytyjczycy (2,2 tys.). W. D o e g e n, Kriegsgefangene Völker. Der Kriegsgefangengenen Hal-
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25 P. S t a n e k, Obozy jenieckie i obozy internowania w Chociebużu, „Pro Lusatia – Opol-
skie Studia ŁuŜycoznawcze” 2011, t. 10, s. 75–78; C. H o f f m a n, In the Prison Camps of Ger-
many. A Narrative of „Y” Service among Prisoners of War, New York 1920, s. 75; U. P o p e- 
-H e n n e s s y, Map of the main prison camps in Germany and Austria, London 1920, s. 8. 

26 Jeńcy rosyjscy trafili do obozu Cottbus Sielow juŜ 4 IX 1914 r. Skoszarowano ich na tere-
nie naleŜącym do kolei Ŝelaznych. W krótkim czasie w Sielow skoszarowano ok. 10 tys. Ŝołnierzy 
szeregowych i oficerów. Byli to głównie walczący pod Allenstein (Olsztyn) i Neidenburgiem 
(Nidzica). Większość została wzięta do niewoli pod Tannenbergiem (Stębark) (O. R ü c k e r t,  
Zur Geschichte des Kriegsgefangenenlagers in Cottbus (Sielow, Merzdorf) 1914–1921, „Ge- 
schichte und Gegenwart des Bezirkes Cottbus 1977, H. 11, s. 23). 
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nienia podlegały jurysdykcji III Korpusu Armijnego (III. Armeekorps). Jeń-
ców nadzorowali Ŝołnierze Landwehry, z batalionu strzelców krajowych (Land-
sturmbataillon). Obóz Cottbus-Merzdorf utworzono w wyniku epidemii tyfusu 
plamistego, jaka zdziesiątkowała jeńców w Sielow na przełomie 1914/1915 r. 
Jako miejsce postawienia baraków wyznaczono teren około 5 km na północny 
zachód od miasta, nieopodal linii kolejowej ChociebuŜ–Gubin. Początkowo 
miał pełnić funkcję obozu-kwarantanny dla chorych, których przyjmowania 
odmawiały okoliczne lazarety. Wytyczono osiem samodzielnych sektorów, 
ogrodzonych drutem kolczastym. KaŜdy mógł pomieścić ok. 1250 jeńców. Do-
celowo słuŜył internowaniu ok. 10 tys. osób25.  

Najliczniejszą grupą wśród osadzonych w Sielow, potem w Merzdorf, byli 
Ŝołnierze rosyjscy26. Pierwsi jeńcy rosyjscy trafili do Merzdorf na początku 
1915 r. Mieli przygotować baraki na cele kwarantanny – baraki sanitarne  
i dezynfekcyjne, odwszalnię i łaźnię oraz baraki mieszkalne dla przybywają-
cych jeńców. Jeńcy rosyjscy początkowo zostali umieszczeni w ziemiankach. 

3. L. M e i d n e r, śołnierz (Soldat) 

Praca ze zbioru: Das Skizzenbuch aus dem Kriegsge-
fangenenlager Merzdorf 1917.  

Ź r ó d ł o: Ludwig-Meidner-Archiv, Jüdisches Museum Frankfurt am Main. 

I WOJNA ŚWIATOWA WEDŁUG LUDWIGA MEIDNERA 



120 

27 L. M e i d n e r, Septemberschrei, s. 27 i 41. 
28 O. R ü c k e r t, op. cit., s. 26–28. 
29 L. M e i d n e r, Septemberschrei, s. 31; J. S p e r l i n g, op. cit., s. 91. 
30 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 463. 

—————————— 

W 1916 r. w obozie internowano równieŜ Ŝołnierzy brytyjskich, francuskich, 
serbskich, belgijskich, rumuńskich i włoskich. Meidner wspominał:  

„W obozie osadzono jeńców wielu narodowości i o róŜnej przynaleŜności ar-
mijnej, m.in. Rosjan, Francuzów, Brytyjczyków, Łotyszów i Rumunów [...] Wśród 
osadzonych byli muzułmanie, śydzi, katolicy i protestanci”.  

W obrazowy sposób L. Meidner oddał atmosferę w obozie:  

„Francuzi szybko przedzierają się przez kojący błękit [mundurów] Anglików. 
Anglicy pogwizdują w geście deprawacji i poŜądania, charakterystycznym dla 
portowych miasteczek. Z rękoma bezczelnie włoŜonymi w kieszenie. Bez więk-
szego poruszenia kroczą Serbowie, dostojnie i zawsze czwórkami. Plątanina 
głów, podartych i poszarpanych spogląda przez druty, chaotycznie pną się dłonie 
tysięcy tłoczących się”27.  

Jeńcy, zgodnie z postanowieniami prawa wojennego, zobligowani byli do 
pracy. W obozie Merzdorf funkcjonowało równieŜ kilka warsztatów, m.in.: 
ślusarski, wyplatania koszy wiklinowych, stolarski. Zatrudniano ich równieŜ 
w okolicznych zakładach, przy pracach melioracyjnych oraz polowych28.  

Okres słuŜby w obozie jenieckim był wyłącznie epizodem w Ŝyciu L. Meid-
nera, zawaŜył jednak znacząco na jego artystycznym sposobie postrzegania 
rzeczywistości. W Merzdorf przebywał zaledwie 15 miesięcy. Powierzono mu 
zadanie cenzora korespondencji w języku francuskim, co opisywał:  

„Jestem zamknięty w brązowej izbie przez cały dzień. Siedzę jak przyklejony 
do listów francuskich jeńców [...]. Niszczę te poŜółkłe kartki granatowo-łzawymi 
pociągnięciami pióra [...]. Z tęsknoty za domem skamlą co chwila: «Karaluch 
[denuncjator]». Suszone owoce, pasztety, słonina i skondensowane mleko, prze-
chodzą przeze mnie na wylot29.  

Nie potrafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w liście do malarki z Chem-
nitz – Rosy Friedrich, w grudniu 1917 r. pisał:  

„List i papierosy właśnie nadeszły, jestem wdzięczny i uspokoiłem się nieco. 
Cierpię strasznie w tym okropnym, niesprawiedliwym i niezrozumiałym dla 
mnie otoczeniu, co czyni mnie chorym fizycznie. Jest to okres trudnych wizji, 
które mnie nawiedzają od miesięcy, a których nie jestem w stanie przetrwać 
[...], to dziwny czas, w którym zło odgrywa główną rolę [...], wymaga od człowie-
ka znacznych pokładów wewnętrznej siły i głębokiej wiary w Boga, bo w prze-
ciwnym razie pogrąŜy się w otchłani chaosu z triumfującym szatanem” 30.  
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Jak wielu Ŝołnierzy równieŜ L. Meidner pełnił słuŜbę wartowniczą. W pa-
mięci utkwiły mu w szczególności złe warunki sanitarne oraz zarobaczenie 
obozu:  

„Jak ciepły promień księŜyca w obłokach dymu z tabaki prześwituje na skos 
światło Ŝarówki w lokalu wartowniczym. [...] leŜę na brudnym materacu, wypeł-
nionym woliną, na którym obracam się śniąc ołowiane sny.  Niezliczone ilości 
robactwa grasują po moim ciele. Budzą mnie w środku nocy i szczypią wściekle. 
Moje palce prześlizgują się po całej skórze”.  

W innym miejscu dodawał:  

„Na przeraźliwie strasznej równinie skowyczał obóz jeniecki. [...] Pewnej dłu-
giej zimy, groźne białe dni rozdzierały moje stopy. Przez niezliczone ociekające 
łzami godziny stałem na tej gołej ziemi, drŜąc przed Bogiem”31.  

Wykonywał równieŜ zadania nadzorującego plutonu egzekucyjnego. Ob-
serwowanie cierpienia było dla L. Meidnera bodaj najtrudniejszym doświad-
czeniem w trakcie pobytu w obozie jenieckim. Trawiło go poczucie winy, wy-
nikające z niehumanitarnego traktowania osadzonych. W jednym z esejów 
opisał przebieg egzekucji, dokonanej na jeńcach rosyjskich:  

„Zostałem przydzielony do zajmowania się skazanymi. Las słupów ogrodze-
niowych rozdzierał firmament wczesnego jeszcze nieba, kalecząc go tak, Ŝe krzy-
czał. 48 Rosjan biegnie przez plac. W zakamarkach ich ubrań ukrywa się zimno 
i lód. Krępy kat (wraz z szeregowymi) wykonuje to zadanie, jak długo wyuczone 
rzemiosło. Papieros zwisa z warg. śądza patrzy mu spode łba. Zderza się z brzy-
dotą nienawiści. Drugi równie zajadły pomaga mu. WiąŜe liny wokół nóg, kne-
bluje ręce, tak Ŝeby przywiązać ich [jeńców] do słupów w rozkroku. Skazani nie 
płaczą. Zadzierają głowy wysoko i wyglądają jak z innego świata. Stoję nieszczę-
śliwy i w poczuciu winy. Nie mam odwagi, Ŝeby się zbuntować. I czekam nie-
pewnie pod naporem spojrzeń oblegających mnie zewsząd. [...] O dniu, dniu, cze-
muŜ się nie kończysz? [...] Czuję wewnętrzny upadek, załamuję ręce. Zostałem 
rzucony w morze piasku. [...] Słupy są milczące od konwulsji. Ręce skazańców 
stają się prawie niebieskie. Stopy dziko opierają się na piasku. Drodzy bracia, 
wiszący na drewnianych słupach przebaczcie mi! Czy nie jestem jak wy [...], 
związany, pobity i pozostawiony bez pomocy. Przymocowany do pręgierza  
i upodlony przez współbraci!”32.  

W 1917 r. ukazał się opublikowany w Berlinie katalog prac, wykonanych 
w tuszu pt. Acht Köpfe (Osiem głów), które powstały w latach 1912–1916. 
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Przedstawiają znajomych L. Meidnera – reprezentantów świata sztuki, m.in.: 
Waltera Hasenclevera, René Schickelego, Salomo Friedländera, Alberta Eh-
rensteina oraz Jakoba von Hoddisa. Meidner tworzył równieŜ jako Ŝołnierz – 
pokazywał ludzkie twarze, które odbijały dramatyczne wojenne losy, co wspo-
minał:  

„Byłem szczęśliwy z moim szkicownikiem i rysowałem jak czeladnik w pocie 
czoła... jednego za drugim... rysowanie, pośrodku całej nędzy wojny, to jak kopa-
nie w pełnym dziur krajobrazie męskiej fizjonomii. Trzeba szybko uwiecznić du-
szę targaną obawą przed wszystkim tym, co złe, występne i pełne przemocy[...]. 
Łapię się za głowę: dlaczego to, co złe i szpetne jest takie zajmujące?33.  

Z karykaturalnym zacięciem uwieczniał Ŝołnierzy grających w karty, miesz-
kańców ChociebuŜa oraz osadzonych w Merzdorf jeńców, o których pisał: 

„Ludzkie twarze, zŜerane przez tęsknoty, nadgryzione przez głód i cherlac-
two, upokorzone i oplute przez współbraci. Bielejące ludzkie oblicza o nosach 
niewolników. Wykrzywione w grymasie, z piekącymi oczyma. Ciągle przyczajo-
ne ogolone gęby, pokaleczone łby, pełne dwuznaczności dziwnie wysunięte po-
liczki”34.  

W Merzdorf Meidner wykonał 24 szkice, dokumentujące codzienność jeń-
ców i obsługi obozu. Szkice złoŜyły się na zbiór Das Skizzenbuch aus dem 
Kriegsgefangenenlager Merzdorf 1917, przechowywany w Archiwum Ludwika 
Meidnera (Ludwig-Meidner-Archiv) w Muzeum śydowskim (Jüdisches Mu-
seum) we Frankfurcie nad Menem. Nigdy nie został opublikowany w całości. 
Przedstawia portrety osadzonych, baraki jenieckie, Ŝołnierzy stacjonujących 
w ChociebuŜu – klientów miejscowych kawiarni oraz autoportrety Meidnera 
(Ryc. 2 i 3). W 1917 r. powstają równieŜ wyobraŜenia proroków i zelotów, któ-
re złoŜyły się na zbiór Psalmenbucher (Ksiega psalmów)35. 

Okres wojny, to równieŜ debiut L. Meidnera jako pisarza. Podczas słuŜby 
w obozie jenieckim powstały dwa zbiory esejów, w których zamieścił autobio-
graficzne refleksje nad własną sztuką, poszukiwaniem toŜsamości oraz te, 
dotyczące doświadczeń okresu wojny. Ukazując demony wojny przelewał na 
płótno i papier swoją niechęć do jakichkolwiek militarnych form nacisku. 
Przybrała ona postać ponurych obrazów, opowiadających o egzystencji jeń-
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ców i straŜy obozowej. Dla L. Meidnera, który czuł się wiecznie wyalienowa-
ny, podejmowane formy wypowiedzi miały niewątpliwie charakter terapeu-
tyczny – mierzenia się z własnymi słabościami i lękami. Słowo pisane w do-
skonały sposób uzupełniało, komentowało jego obrazy – pisał:  

„Jestem malarzem, w mniejszym stopniu równieŜ poetą; ale teraz sługą cza-
su, postrzeganym jako bandyta z rewolwerem i noŜem przy boku – jednak zbyt 
tchórzliwym, zbyt przygnębionym i zdesperowanym, Ŝeby być posłusznym BoŜe-
mu słowu”36.  

Pierwszy zbiór esejów – Im Nacken das Sternemeer (Za mną morze gwiazd), 
z podtytułem: Przebudzenie malarza – napisane drżącą ręką w strażniczym 
baraku został ukończony w 1917 r. Opublikowano go w lutym 1918 r., w wy-
dawnictwie Kurta Wolffa w Lipsku. Meidner opatrzył zbiór 12 ilustracjami37. 
W poszczególnych tekstach znajduje się sporo odniesień do pobytu  
w Cottbus, pierwszy z nich rozpoczyna się od słów: „Czasem w nocy bywam  
w mieście zuchwale zatapiając czoło w otchłani morza gwiazd. Gdybym tylko 
mógł dłuŜej utrzymać się na tej powierzchni…”38. W lokalnych kafejkach  
L. Meidner często spotykał się z przedstawicielami świata sztuki. Negatywne 
skojarzenia ze słuŜbą w obozie jenieckim dominowały jednak zdecydowanie 
nad wartościami wynikającymi ze spotkań towarzyskich i nowych znajomo-
ści. W jednym z esejów wspominał:  

„Tylko obawa i strach pulsuje w mojej krwi, gniew i gorycz, kiedy stojąc na 
warcie, wbijam oczy w noc... w dole w świetle pochodni widać straszne miasto 
Cottbus... jak księŜyc na wschodnim firmamencie nieba, [...] wokół piętrzą się 
cienie, które mnie przytłaczają”39.  

Na drugi zbiór – Septemberschrei (Wrześniowy krzyk) złoŜyło się 21 esejów, 
które powstały w latach 1917–1918. Zostały podzielone na sześć kręgów te-
matycznych, tj. pamiętniki, miłość braterska, hymny, modlitwy i bluźnier-
stwa. Został opublikowany w 1920 r., w wydawnictwie Paula Cassirera  
w Berlinie. Do zbioru dołączono 14 litografii40. Poszczególne eseje, kilkakrot-
nie juŜ cytowane we fragmentach, zawierają nawiązania do funkcjonowania 
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obozu i osadzonych w nim Ŝołnierzy. Na temat atmosfery w obozie w Merz-
dorf oraz swojej słuŜby L. Meidner pisał w emocjonalny sposób:  

„Ponad obozem jenieckim w Merzdorf unosiły się przytłumione krzyki  
i wszechobecny mrok więzienia. Czarne flagi powiewały na firmamencie... w ba-
rakach tonących pod górą piachu, wśród bezlitosnych drutów kolczastych i słu-
pów, słupów wwiercających się w moje serce i skierowanych wobec mnie prze-
kleństw w obcych językach, nękających mnie ochrypłymi głosami...” 41.  

Meidner opisywał równieŜ rytuał dnia w obozie w Merzdorf. Rozpoczynała 
go pobudka i apel, o czym wspominał: „Wczesna pobudka wdziera się w na-
sze promienne sny. [...] Nikczemne słońce świeci nad placem”. Istotny punkt 
obozowej codzienności stanowiły posiłki, szczególnie obiady. Nie były one ani 
wystarczające, ani pełnowartościowe. Jeńcy ustawiali się po gorącą strawę 
przy drutach okalających obóz:  

„Przez plac niesiona jest parująca zupa. Jeńcy zawiesili na niej wzrok, targa-
ni strachem. [...] Cienka zupa nie jest smaczna, ale jeńcy podnoszą się. Wspomi-
nają potrawy ze swoich ojczystych stron. Nic jednak nie mówią i w odświętnym 
patosie wlewają zawartość w swoje brzuchy”.  

W czasie wolnym osadzeni oddawali się zajęciom własnym, niejednokrotnie 
śpiewali gremialnie pieśni ludowe, co L. Meidner wspominał: „Jednogłosowy 
śpiew wyleciał z jednego z okien, jak international wzbijające się w górę skrzy-
dło... szybuje wysoko, jak wrony na nocnym firmamencie i unosi się wraz  
z nimi jak wędrowiec”. Dzień kończył apel i capstrzyk, o którym L. Meidner 
pisał:  

„Nad ich zmęczonymi czołami unosi się zgiełk wronich głosów. Nad obozem 
unosi się powiew capstrzyku. Jednosekundowy bunt, trąbi w duszach. Potem 
wszystko ciągnie się według swojego rytmu. StraŜnicy niemrawo zluzowują się. 
Noc bębni juŜ na flankach baraków. Przez ciszę przedzierają się wysokie dźwię-
ki pochrapywania. Opłakują w snach biednych, odrzuconych, migocąc jak lamp-
ka pośród mroków”.  

O jeńcach pisał:  

„W kazamatach, przy dogasającej lampie, leŜą rzęŜące postaci na wpół za-
marznięte i o nadwątlonych ciałach. Chrząkają i prychają, a tabaka w ich brzu-
chach wygwizduje melodię [...] siedzą stłoczeni wokół pieca w baraku [...] brak 
węgla krzyczy z okien, a influenca wyziera ze wszystkich kątów”.  

JOANNA LUSEK 



125 

42 Cytaty pochodzą z esejów L. Meidnera: Septemberschrei i Aschaffenburger Tagebuch, 
opublikowanych w zbiorze Septemberschrei oraz eseju Winter Anno 17, ze zbioru Im Nacken 
des Sternemeer (G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., s. 316). 

43 W. Z i n k, Besonderheiten der religiösen Werke Ludwig Baruch Meidners und seine dar-
stellerischen Probleme als jüdischer Maler, „Zwischen Main und Taunus. Jahrbuch des Main- 
-Taunus-Kreises” 1996, Jg 4, s. 101–109; M. P a d b e r g, Passion und Ekstase. Die Rezeption 
El Grecos in einer „Neuen religiösen Kunst”. W: El Greco und die Moderne, Hrsg. B. Wismer,  
M. Scholz-Hänsel, Ostfildern 2012, s. 280–293. 

44 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 463. 

—————————— 

W innym miejscu komentował zwyczaje osadzonych:  

„Długi barak jeniecki był azylem dla moich przyjaciół. Palą fajkowy tytoń 
złej jakości. Wszędzie śmierdzi brudem. MęŜczyźni siedzą ciasno obok siebie, po-
łykając ze złością czerstwy chleb. Grają w karty przy stole” 42. 

Na początku 1918 r. artysta wziął udział w dwóch wystawach. Paul Cassi-
rer wystawił jego prace w swojej berlińskiej galerii. Wystawa nosiła tytuł: 
Ludwig Meidner. Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen („Ludwig Meidner. Obra-
zy, akwarele, rysunki”). Druga wystawa – Neue religiöse Kunst („Nowa sztu-
ka religijna”) odbyła się w Mannheim43. 24 lipca 1918 r. L. Meidner został 
przeniesiony do batalionu rezerwy z powodu świerzbu. Pozwoliło mu to unik-
nąć bezpośredniej walki na froncie. Został skierowany najpierw do lazaretu  
w Würzburgu, w sierpniu do lazaretu rezerwy w Aschaffenburgu. Po zakoń-
czeniu wojny i słuŜby wojskowej powrócił do Bierutowa. W liście do Anny 
Schickele z 19 stycznia 1919 r. relacjonował ostatnie miesiące słuŜby:  

„[...] skierowano mnie do batalionu rezerwy, ten okres zdecydowanie wzmoc-
nił mnie pod względem moralnym i zdrowotnym [...] Ostatniego lata trochę cza-
su spędziłem na terenach okupowanych, w Sedanie, potem w Aschaffenburgu. 
Miałem nawet plan, Ŝeby zdezerterować, jednak nie zrealizowałem go. Wybu-
chła rewolucja”44. 

 W maju 1919 r. opuścił rodzinne strony i przeniósł się do Berlina. Wspo-
mnienie wojny przywoływało najgorsze koszmary – odŜywały w nim obrazy 
męczarni, braku humanitaryzmu – anonimowości ludzkiej egzystencji oraz 
aktów bezczeszczenia świętości ziemi. Awersja do wojny stała się w kolejnych 
latach podstawą do wyraŜania w sztuce solidarności z wszystkimi, którzy 
zginęli. 

Powojenna egzystencja 

Po zakończeniu wojny, poza fascynacją obserwowania i dokumentowania 
otaczającej rzeczywistości, w twórczości L. Meidnera pojawiał się równieŜ 
wątek retrospektywny – rozrachunku z minionym okresem i powrotu do oso-
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bistych negatywnych doświadczeń okresu wojny, tj. utraty przyjaciół oraz 
dojrzewania do podjęcia nowego tematu – religii. Pisał o tym:  

„Nadszedł czas, Ŝeby wejść między ludzi. Teraz musisz zapomnieć o Twoich 
małych obowiązkach i iść w nieznane, do ludzi. Nie myśl juŜ więcej o sobie. Po-
zwól pędzlowi, Ŝeby był lekki i bez skrupułów. Nędza ludzi przedziera się do 
Twojego serca. PomóŜ im odnaleźć sens miłości, pomóŜ im odnaleźć Boga, pomóŜ 
im, by znowu potrafili się modlić. [...] Mój przyjaciel jest na wojnie, daleko na 
Wschodzie. Poruszam się na klęczkach wśród szybko więdnącej zieleni. Ogarnia 
mnie fala gorąca. Ołówek wypada mi z rąk. Jestem zmęczony rysowaniem, po-
niewaŜ zwały ludzkich ciał nie pozwalają mi swobodnie oddychać” 45.   

Głoszone przez niego wcześniej ideały braterskiej miłości – współodczuwa-
nia i empatii w stosunku do jeńców obozu Merzdorf, znalazły odzwierciedle-
nie w manifeście Novembergruppe, w działalność której Ŝywo się zaangaŜo-
wał. Ukonstytuowała się ona na fali rewolucji w Niemczech, w listopadzie 
1918 r. NaleŜeli do niej artyści róŜnych kierunków w sztuce: ekspresjonizmu, 
abstrakcjonizmu, obiektywizmu i futuryzmu. Meidner skłaniał się w swoim 
stanowisku ku kontrowersyjnej syntezie – połączeniu wartości socjalizmu  
i chrześcijaństwa. Novembergruppe realizowała swój manifest poprzez orga-
nizowanie wystaw, publikacje katalogów oraz tekstów w czasopismach. Krzy-
kliwe plakaty nawiązywały do waŜkich kwestii politycznych i rychłego urze-
czywistnienia zdobyczy rewolucji. Meidner wyraził swoje poglądy równieŜ po-
przez słowno, w apelu Aufruf an Alle Künstler, Dichter und Musiker (Do arty-
stów, poetów i muzyków), w którym pisał: „Musimy zdecydować, co do koniecz-
ności ogólnej i niczym niezahamowanej socjalizacji społeczeństwa i upań-
stwowienia środków produkcji. Zapewni to kaŜdemu obywatelowi pracę, siłę 
do działania i chleb, dom i ideały słuŜące wyŜszym celom”. Meidner oczeki-
wał politycznego zaangaŜowania równieŜ od innych artystów. W listopadzie 
1918 r. wszedł w skład Robotniczej Rady Artystów (Arbeitsrat für Künstler), 
która powstała na wzór rad robotniczo-Ŝołnierskich. Była pierwszym utwo-
rzonym po I wojnie światowej stowarzyszeniem artystów. Meidner pisał 
wówczas: „[...] rolą artysty jest wyjaśnianie zmieniającej się rzeczywistości 
oraz ogólnie rzecz ujmując szukanie podstaw dla tworzenia wspólnego dzieła 
przez artystów wszystkich gatunków sztuki46. śycie w nowej rzeczywistości 
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47 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 25; L. M e i d n e r, Eine autobiographi-
sche Plauderei, „Junge Kunst” 1923, Bd 4, s. 13. 

48 F. G e h l e r  Die Straße. Der Film einer Nacht. W: Deutsche Spielfilme von den Anfängen 
bis 1933. Ein Filmführer, Hrsg. G. Dahlke, G. Karl, Berlin 1993, s. 93. 

49 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 25 i 365–377; C. K. P l o t t n i t z, s. 8;  
J. D e u t e r, s. 641; G. D. Meyer, op. cit., s. 50; P r e s l e r, Glanz und Elend der 20er Jahre. 
Die Sammlung Marvin und Janet Fishman. W: Karl und Faber, Katalog 233, 28. Oktober  
2010, s. 9. 

—————————— 

społeczno-politycznej nie spełniło jednak oczekiwań Meidnera, jak w latach 
dwudziestych XX w. podsumował jednoznacznie:  

„Jesteśmy zgubieni, powoli popadamy w zapomnienie. Świat nas nie potrze-
buje, a czas osadzić na tronie juŜ inną władzę. W ciszy, tylko między nami, do-
konuje się nasza abdykacja, którą wielu przyjmuje bez słów i buntu”47. 

 
 

Epilog 
 
W 1923 r. L. Meidner podjął pracę przy tworzeniu filmu niemego Die  

Straße (Ulica), reŜyserowanego przez Karla Grunego, w którym wykorzysta-
no jego ekspresjonistyczne przedstawienia ruchu ulicznego48. W latach 1924– 
–1927 pracował jako nauczyciel rysunku w Pracowni Malarstwa i Rzeźby (Stu-
dienatelier für Malerei und Plastik) Lewina Funckego w Berlinie-Charlotten-
burgu. Jedną z jego uczennic była przyszła Ŝona – Else Meyer, z którą wziął 
ślub 20 lutego 1927 r., w obecności rabina Leo Baecka. Lata dwudzieste XX w. 
naznaczone były ponownym zwrotem w jego twórczości – stopniowym odej-
ściem od ekspresjonizmu i poszukiwaniami na gruncie religii, które wyraził 
w ilustrowanym zbiorze esejów Gang in die Stille (Wejście do Spokojności), 
opublikowanym w 1929 r. W tym samym roku przyszedł na świat syn Dawid. 
Podczas wystawy w Berlinie w 1934 r. jego obrazy zostały usunięte przez na-
zistów, a on sam okrzyknięty mianem artysty, uprawiającego „zdegenerowa-
ną sztukę”49.  

W 1935 r. opuścił Berlin i przeniósł się do Kolonii. Pracował jako nauczy-
ciel rysunku w gimnazjum realnym (Realgimnasium) Jawneh. W nowym śro-
dowisku po raz kolejny poczuł się wyobcowany – w Kolonii powstają dwa cy-
kle grafik: Visionen (Wizje) i Alegorien (Alegorie). W kolejnych latach poszuki-
wał moŜliwości emigracji – w 1938 r. podjął zamysł wyjazdu do Argentyny, 
do Buenos Aires. Starał się równieŜ o azyl w Republice Południowej Afryki  
i Boliwii – tam teŜ w lutym 1939 r. proponowano mu posadę nauczyciela  
rysunku, której ostatecznie nie przyjął. Dzięki pomocy Thomasa Tuffona, na-
uczyciela języka angielskiego w kolońskim gimnazjum, opuścił Niemcy 2 sierp-
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nia 1939 r. i udał się do Wielkiej Brytanii. Doświadczenie konieczności emi-
gracji odcisnęło na nim piętno. Po wojnie pisał do przyjaciółki Hilde Rosen-
baum:  

„Ta piękna ojczyzna nie jest juŜ naszą ojczyzną [...] Przed prześladowaniami 
uciekłem wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostałem przez kolejnych 
14 lat. Prawie wcale nie władałem językiem angielskim, ignorowałem Ŝycie kul-
turalne, uparcie tkwiłem we własnym świecie i to wszystko z powodu przygnę-
biających warunków materialnych”50.  

Pod koniec czerwca 1940 r. został aresztowany i osadzony w Ilagu (Inter-
nierungslager) jako enemy alien w Huyton pod Liverpoolem, potem w Mooragh 
i Hutchinson na wyspie Man. Okres internowania paradoksalnie przywrócił 
go ponownie do Ŝycia artystycznego, z tego okresu pochodzi zbiór szkiców 
portretowych oraz pejzaŜy. Z początkiem 1941 r. został zwolniony, dzięki sta-
raniom krytyków sztuki – Francisa Klingendera i Michaela Crofta. Panicznie 
jednak obawiał się Ŝycia na wolności, w maju 1941 r. pisał do Hilde Rosen-
baum: „Jestem wciąŜ tutaj nad morzem, odizolowany od świata zewnętrzne-
go sam na sam ze sobą”51. Po powrocie z obozu dla internowanych zamiesz-
kał w Londynie. Prześladowały go myśli katastroficzne, które przelewał na 
płótna, i o których pisał: „Po [pierwszej] wojnie nastał czas wielkiej rewolucji 
społecznej, która objęła zasięgiem cały cywilizowany świat i najprawdopodob-
niej zniszczyła kulturę mieszczańską”. Przedstawiał równieŜ realistyczne 
sceny inspirowane wiadomościami, płynącymi z Europy Środkowej i Wschod-
niej, a dotyczące np. prześladowania śydów w Polsce: Massacres in Polen 
(Leiden der Juden in Polen) (Masakry w Polsce lub Cierpienia Żydów w Pol-
sce). Po zakończeniu wojny artysta chciał opuścić Wielką Brytanię, ale nie 
pozwalała mu na to zła kondycja finansowa. Zmienił lokum na mniejsze, któ-
re określał jako prison cell52. 

Na przełomie 1951 i 1952 r. powstał cykl Totentanz („Taniec śmierci”).  
W 1952 r. Meidner powrócił do Niemiec, początkowo mieszkał w Hamburgu, 
gdzie prowadził atelier fotograficzne. W 1955 r. przeniósł się do śydowskiego 
Domu Starców we Frankfurcie nad Menem, następnie do Marxheim, gdzie 
do jego dyspozycji oddano atelier. Ostatnie lata Ŝycia spędził w Darmstadt. 
Zmarł 14 maja 1966 r. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu Ŝydow-

50 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 25–26; M. S t o l a r s k a, From Breslau 
via Berlin and Cologne to London: The Travails of Ludwig Meidner. W: Experiences and Identi-
ties in Exile, Brighton 2007, s. 22–28. 

51 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 27. 
52 Biographie Ludwig Meidner (www.juedischesmuseum.de/ludwig-meidner-archiv.html?

&L=1, on-line 5 VII 2013 r.); G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 27–28. 
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FIRST WORLD WAR ACCORDING  
TO LUDWIG MEIDNER 

(Summary) 

Ludwig Baruch Meidner (1884–1966) was a painter and writer, representative 
of the expressionist movement, whose output was dominated by such themes as: 
revolution, catastrophe and fall of the world, which stemmed mainly from the art-
ist’s personal experience. The motifs of destruction and dehumanization appeared 
in the first collection of his works entitled Krieg and recurred in the next ones, es-
pecially in the collections of essays under the title Im Nacken das Sternemeer 
(1918) and Septemberschrei (1920). They are also present in the collection of 
sketches Das Skizzenbuch aus dem Kriegsgefangenenlager Merzdorf 1917, which 
were written in the period of L. Maidner’s service as a censor of the correspondence 
of French soldiers in the prisoner-of-war camp in Cottbus II – Merzdorf. They docu-
ment everyday life of the prisoners-of-war and the German personnel of the camp. 
The war depicted in Meidner’s work is a cruel phenomenon which destroys each 
man’s dignity, irrespective of the fact whether they are on the victor’s side or on 
that of the defeated. In 1934, the Nazi declared Meinder a degenerated artist. He 
emigrated to London. During the Second World War, as an enemy alien, he was in-
terned near Liverpool and on the Isle of Man. After the War he returned to Ger-
many. 

 
 

DER ERSTE WELTKRIEG NACH LUDWIG MEIDNER 

(Zusammenfassung) 

Ludwig Baruch Meidner (1884–1966) war ein Maler des Expressionismus und 
Schriftsteller. Sein Schaffen war geprägt durch Themen wie Revolution, Katastro-
phe und Weltuntergang, die ihren Ursprung in schmerzlichen Erfahrungen des 
Künstlers hatten. Die Motive Zerstörung und Enthumanisierung kamen bereits in 
der ersten Sammlung seiner Arbeiten unter dem Titel Krieg zum Vorschein und 
waren auch in den nachfolgenden präsent, insbesondere in den beiden Essay-
sammlungen Im Nacken das Sternemeer (1918) und Septemberschrei (1920) sowie 
in seinem Skizzenbuch aus dem Kriegsgefangenenlager Merzdorf 1917, die in Meid-
ners Dienstzeit als Zensor von Briefen französischer Soldaten im Kriegsgefange-
nenlager Cottbus II – Merzdorf entstanden waren. Letztere dokumentieren den 

skim. Uhonorowano go m.in. Orderem Zasługi Repubiki Federalnej Niemiec, 
Nagrodą Villa-Romana we Florencji, odznaczeniem Johanna-Heinricha-Merc-
ka, nadawanym przez miasto Darmstadt oraz honorowym tytułem wykła-
dowcy Akademii Sztuki w Berlinie53. 

53 G. B r e u e r, I. W a g e m a n n, op. cit., Bd 2, s. 28–29; J. D e u t e r, op. cit., s. 641. 
—————————— 
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Alltag der Gefangenen und der deutschen Lagermannschaft. Der Krieg ist bei 
Meidner ein grausames Phänomen, das die Würde eines jeden Menschen zerstört, 
egal ob man sich auf der Seite der Sieger oder der Verlierer befinde. Die Nazis be-
zeichneten Meidner 1934 als „entarteten Künstler”. Er wanderte nach London aus. 
Im Zweiten Weltkrieg war er als Enemy Alien bei Liverpool und auf der Insel Man 
interniert. Nach dem Krieg kehrte er zurück nach Deutschland. 

JOANNA LUSEK 
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Gazeta obozowa „Jeniec Polak”  
jako źródło informacji o życiu Polaków  

w obozach jenieckich (1917–1919) 
 
W zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu od 2011 r. znajduje się niezwykły dokument I wojny światowej i Ŝyją-
cych wówczas Polaków – „Jeniec Polak”, pismo redagowane i wydawane 
przez Polaków w jenieckim obozie Le Puy we Francji, które ukazywało się 
tam w latach 1917–1919. Pokaźnych rozmiarów tom zawiera komplet 75 nu-
merów. Zostały one oprawione, solidnie i ze znawstwem połączone wspólną, 
skromną, tekturowo-płócienną okładką z tekstem wyjaśniającym zawartość, 
znakiem graficznym pisma, a dziś takŜe z wyraźnie widocznymi śladami cza-
su, jaki upłynął od momentu zakończenia jego wydania1. 

Na pierwszej stronie numeru, inaugurującego wydawnictwo, z 1 paździer-
nika 1917 r., jego redakcja – polscy jeńcy wojenni w Le Puy, wyjaśniła cele 
pisma. Miało ono łączyć Polaków, znajdujących się w niewoli w obozach i od-
działach roboczych, krzepić ich i utwierdzać w polskości: 

„«Jeniec Polak» słuŜyć ma ku wzbudzeniu i krzewieniu jaknajgorętszej miło-
ści Ojczyzny i nakreśleniu pewnych linji wytycznych w zapatrywaniach obywa-
telskich. Zajmie się kwestją polską i przynosić będzie wiadomości o jej rozwoju 
w czasach przedwojennych i wojennych, jak i o jej połoŜeniu w chwili obecnej. 
Podawać będzie sposobem obrazowym wiadomości z dziejów polskich i opisy oby-
czajów narodowych. Zaznajamiać będzie z naszym piśmiennictwem jak i z pięk-
nościami, bogactwem i zabytkami ziem polskich. 

Osobne miejsce zajmie «kącik gramatyczny» którego celem będzie wykorze-
nienie róŜnych naleciałości, kaleczących nasz język ojczysty, jako teŜ zwracanie 

1 Zbiory Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, nr inw. 5211. 
—————————— 
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uwagi na prawidła naszej pisowni. Pozatym umieszczać będziemy od czasu do 
czasu artykuły ogólnie kształcące z róŜnych dziedzin wiedzy. 

«Jeniec Polak» informować będzie o wszystkim, co się tyczy Ŝycia wszystkich 
jeńców. Podawać więc będzie rozporządzenia władz zwierzchniczych i sprawoz-
dania z własnych instytucji i towarzystw. Pośredniczyć będzie w wymianie my-
śli i zadań jak i doradzać we wszystkich sprawach osobistych. 

Załączać będzie do kaŜdego numeru osobny dodatek literacki, zawierający 
krótsze powieści, pieśni narodowe i ludowe lub teŜ inne ciekawe wyimki z pi-
śmiennictwa polskiego”. 
 
Dalej informując, Ŝe wśród osób tworzących pismo są nie tylko jeńcy, ale  

i inni Polacy, przebywający we Francji, redakcja wyraŜała nadzieję, iŜ obozo-
wa gazeta sprosta swojemu zadaniu. Zespół redakcyjny składał jednoczesną 
deklarację udoskonalania jej formuły i zachęcał czytelników do udziału w pra-
cach wydawniczych, do nadsyłania uwag, Ŝyczeń, tekstów. Wszystko to miało 
spowodować, Ŝe „Jeniec Polak” z załoŜenia nie miał mieć charakteru zwykłej 
gazety, która – jak stwierdzono w zakończeniu – po przeczytaniu staje się 
bezuŜyteczna. Pismo to nie powinno nigdy stracić wartości – wyjaśniano – 
poniewaŜ jest świadectwem i pamiątką z niewoli. Z tego teŜ powodu, redak-
cja od początku zachęcała do systematycznego zakupu gazety oraz podsuwała 
czytelnikom pomysł gromadzenia i przechowywania wszystkich numerów2. 

W jakich okolicznościach powstało pismo? Obóz jeniecki w miasteczku Le 
Puy nad górną Loarą, w którym je wydawano, był nie tylko w 1917 r., ale 
prawie przez cały okres wojny, głównym, wydzielonym obozem dla Polaków  
z szeregów niemieckiego i austro-węgierskiego wojska, wziętych do niewoli 
francuskiej w trakcie walk na froncie zachodnim. Był teŜ pierwszym, jaki wła-
dze francuskie dla nich utworzyły. Został zorganizowany w maju 1915 r. jako 
zwieńczenie starań środowisk polonijnych we Francji i Francuzów, sympaty-
zujących z Polakami, o odmienne traktowanie Polaków z zaborczej armii 

2 „Jeniec Polak” (dalej: „JP”) 1917, nr 1 z 1 X, s. 1. Po trzech miesiącach od wydania 
pierwszego numeru „JP”, na łamach gazety w tekście podsumowującym trzyletnią niewolę, 
ponownie wyjaśniono powód wydania pisma i jego cele: „By uchwycić to Ŝycie w najróŜnorod-
niejszych jego odmianach [chodzi o aktywność kulturalną, oświatową i sportową – przyp.  
V.R.W.], by zorganizować te prądy i skierować je w jedno koryto, by przynajmniej w części 
zastąpić brak odpowiedniej ilości ksiąŜek, by zaspokoić częściowo pragnienia dowiedzenia 
się, jak się nasza sprawa rozwija i przygotować się do przyszłych zadań i pracy w ojczyźnie 
[...]. Uświadamiać narodowo, rozdmuchiwać zarzewie ognia i rozpalać je w jasny, gorący pło-
mień miłości Ojczyzny, rozpatrzyć i wskazać zadania czekające w Ojczyźnie, pobudzać i za-
chęcać do zgody, solidarności, przykładnego zachowania się, do strzeŜenia i czuwania, by ni-
czym nie splamić dobrej sławy imienia polskiego, a u narodu, którego nieproszonymi, lecz 
dzięki przemocy jesteśmy gośćmi, wzbudzenia sympatii oto cele, które na oku mają ludzie 
stojący u steru pisemka...” – „JP” 1917, nr 13 z 27 XII, s. 4. 

—————————— 
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1.   Zbiór wszystkich numerów „Jeńca Polaka” 
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—————————— 
3 Misję wyselekcjonowania ich z jenieckich szeregów rząd francuski powierzył Władysła-

wowi Mickiewiczowi (synowi Adama Mickiewicza), jednemu z najbardziej aktywnych w sta-
raniach, słuŜących poprawie losu rodaków, którzy odbywając słuŜbę wojskową w armii nie-
mieckiej, dostali się podczas I wojny światowej do niewoli francuskiej. Mickiewicz zaangaŜo-
wał do pomocy swoją córkę Marię. Razem z nią – jak twierdzą badacze – odwiedził ok. 250 
obozów i wybrał 10 tys. osób. Zadanie to nie naleŜało do łatwych. Powodem była nie tylko ko-
nieczność przemieszczania się oraz docierania do bardzo odległych rejonów Francji. DuŜy 
problem stanowiła świadomość przynaleŜności narodowej jeńców, którą nie wyznaczało jed-
noznacznie np. posługiwanie się językiem polskim. W wielu przypadkach poczucie polskości 
uległo juŜ zatarciu i zdarzało się – jak wspominał W. Mickiewicz – Ŝe nie zabrakło i takich 
osób, które uwaŜając się za Niemców, najlepszą polszczyzną Ŝyczyły Francji przegranej. Sami 
Niemcy równieŜ podejmowali kroki, mające słuŜyć przeciwdziałaniu wyłączania Polaków  
z szeregów niemieckich jeńców. Jednocześnie jednak trudna do określenia liczbowego grupa 
jeńców niemieckich, wyraźnie identyfikowała się jako polska. Wielu z naleŜących do niej jeń-
ców, podejmowało starania o zwolnienie ich z niewoli i włączenie do walk przeciwko Niem-
com. W jenieckich szeregach duŜą grupę stanowili ponadto dezerterzy, którym udało się – co 
niektórzy przypłacili Ŝyciem – opuścić znienawidzoną armię i przedostać się do Francuzów. 
Szerzej: P. B a r o ń, Polscy jeńcy wojenni we Francji podczas I wojny światowej, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2001, Sectio F, Historia vol. 56, s. 134–137. 

4 „JP” 1918, nr 34 z 23 V, s. 1–2. 

(głównie z Wielkopolski i Śląska). Obóz naleŜał do miejsc internowania o du-
Ŝo łagodniejszym reŜimie i szeregu jenieckich swobód. Grupował wyselekcjo-
nowanych jeńców o profrancuskich sympatiach3.  

Pierwsi Polacy, którzy zostali przetransportowani do Le Puy, byli wcze-
śniej przetrzymywani wspólnie z pozostałymi jeńcami niemieckimi w dwóch 
ogólnych obozach, utworzonych dla nich przez Francuzów na początku wojny 
na wyspie Belle-Ile na Atlantyku oraz w Milanie w Algierii. Kiedy liczba Po-
laków internowanych w Le Puy wzrosła do 6 tys., w końcu 1916 r. utworzono 
drugi jeniecki obóz w Montluçon (departament Allier). Z obu tych miejsc jeńcy 
byli kierowani do oddziałów roboczych, podległych obozom. Kilkaset z takich 
oddziałów powstało we francuskich okręgach przemysłowych, górniczych, 
przede wszystkim w zagłębiach: S. Etienne, St. Chamond, Clermont-Ferrand, 
Montrambert, Roanne. Dla wszystkich obóz w Le Puy pozostawał przez cały 
czas niewoli głównym ośrodkiem jenieckiego Ŝycia, które internowanym po-
magali organizować Komitet Wolontariuszy Polskich, Opieka Polska, Komitet 
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zwany Komitetem Veveyskim 
(od siedziby w szwajcarskiej miejscowości Vevey4), stowarzyszenia Czerwo-
nego KrzyŜa, Polonia francuska i amerykańska czy konkretni ludzie, jak np. 
Władysław Mickiewicz z Ŝoną i córką. Opiekę duszpasterską w Le Puy za-
pewniali początkowo księŜa Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, 
a następnie ks. dr Augustyn Jakubisiak, któremu władze francuskie powie-
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—————————— 
5 „JP” 19017, nr 13 z 27 XII. s. 2–3; P. B a r o ń, op. cit., s. 137–138; I. H o m o l a - S k ą p-

s k a, Polska prasa w obozach jeńców we Włoszech w czasach I wojny światowej, „Rocznik Hi-
storii Prasy Polskiej” 2010, t. 13, z. 1–2, s. 119. 

6 W rubryce „Z Ŝycia po obozach” został zamieszczony fragment listu jeńca z obozu angiel-
skiego w Rouen we Francji z 16 stycznia 1919 r.: „Kochani Rodacy! JuŜ od samego początku 
naszej niewoli, t. j. od 1917 r. znajdujemy się bez przerwy w otoczeniu tych przeklętych szwa-
bów. Często słyszałem, Ŝe Polacy będą odosobnieni, lecz tu o nas po dzień dzisiejszy nikt się 
nie zapytał. Musimy więc głód i nędzę porówno znosić, a kto wie, moŜe nam przyjdzie razem 
z niemi i umrzeć. Chętnie chcielibyśmy się stąd wydostać, ale jak?? Wszystko co chcemy na-
szym władzom powiedzieć, idzie wpierw przez feldwebla, który jest zabitym Niemcem, na-
stępnie przez tłumacza, równieŜ Niemca, a my na tyle po angielsku nie mówimy, abyśmy się 
mogli obejść bez szwabskiej pomocy...” –  „JP” 1919, nr 68 z 21 III, s. 7. Inny przykład to list 
Polaka z obozu amerykańskiego: „Kochani Rodacy! ... Był tu spis jeńców według narodowości, 
lecz nasi feldweblowie zapisali nas jako Prusaków, chociaŜ udowadnialiśmy im jak najusil-
niej, Ŝe jesteśmy Polakami. Nie macie wyobraŜenia, ile szykan i mąk moralnych znosić musi-
my ze strony Niemców. – JeŜeli chcemy sobie po polsku porozmawiać, musimy to czynić 
ukradkiem, na uboczu, ale i tam nam spokoju nie dają, lecz szydzą i obrzucają nas najwstręt-
niejszymi obelgami przy kaŜdej sposobności, i to nie tylko Ŝołnierze, ale teŜ i podoficero-
wie...” – „JP” 1919, nr 72 z 12 V, s. 10.  Patrz takŜe: P. B a r o ń, op. cit., s. 135–137, 146. 

7 I. H o m o l a - S k ą p s k a, op. cit., s. 119–121. 
8 „JP” 1917, nr 1 z 1 X, s. 7. 

rzyły funkcję kapelana wszystkich jeńców-Polaków we Francji i który przy-
był do obozu jeszcze w 1915 r.5.  

Jenieckie obozy dla Polaków były we Francji tworem szczególnym. Obok 
nich istniały tam obozy amerykańskie i angielskie dla jeńców z wrogich armii, 
ale ich organizatorzy nie zdecydowali się na wyodrębnienie Polaków z jeniec-
kich szeregów. Z róŜnych powodów sytuacja tych jeńców była duŜo trudniej-
sza6. Umieszczenie Polaków w wydzielonych obozach umoŜliwiło natomiast 
nie tylko ich integrację, ale takŜe zapewnienie opieki materialnej, stworzenie 
lepszych warunków do Ŝycia i umacnianie świadomości narodowej. Nie było to 
do wykonania w innych obozach we Francji, Wielkiej Brytanii, czy na terenie 
Włoch, gdzie Polaków równieŜ przetrzymywano, tyle, Ŝe w duŜym rozprosze-
niu i razem z Niemcami, którzy tępili przejawy polskości w swoich szeregach7. 

W 1917 r., kiedy rozpoczęto wydawanie „Jeńca Polaka”, obóz w Le Puy był 
zatem niekwestionowanym centrum działalności organizacji jenieckich. Bar-
dzo aktywnie działał tu „Sokół”, popularyzujący kulturę fizyczną, któremu 
podlegały tzw. gniazda sokole w innych miejscach internowania Polaków8. 
Sprawnie działało teŜ Towarzystwo Bratniej Pomocy – organizacja, kierująca 
m.in. akcją samopomocy w obozach, zarówno materialną, jak i moralną, du-
chową. Rozdzielała ona dary, nadesłane z zewnątrz, udzielała poŜyczek i za-
pomóg, opiekowała się chorymi i inwalidami, pośredniczyła w wymianie pie-
niędzy niemieckich, z jakimi do obozu trafiali jeńcy, na francuskie, organizo-
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  9 Członkiem Bratniej pomocy był kaŜdy jeniec, bez zapisywania się i konieczności płace-

nia stałych składek. KaŜdy jednak miał moralny obowiązek wspierania Towarzystwa w za-
leŜności od własnych moŜliwości – „JP” 1917, nr 2 z 8 X, s. 7.   

10 „JP” 1917, nr 13 z 27 XII, s. 3–4. 
11 „JP” 1917, nr 1 z 1 X, s. 7 oraz  nr 2 z 8 X, s. 7. 

wała działalność kantyny obozowej, obchody rocznic historycznych, wspierała 
prace chóru, orkiestry, teatru, biblioteki9.  

śycie kulturalne jeńców w obozie rozwijało się i było coraz lepiej zorgani-
zowane. Prowizoryczną scenę w Le Puy, na której najpierw jeńcy wystawili 
jasełka Lucjana Rydla, od grudnia 1916 r. zastępowała stała scena z kurtyną 
i dekoracjami. Odbywały się na niej przedstawienia, wzbudzające podziw Po-
laków, a takŜe Francuzów, którzy przychodzili do obozu je oglądać: Betlejem 
polskie – jasełka Lucjana Rydla, Dziady Adama Mickiewicza, Warszawianka 
Stanisława Wyspiańskiego, Chłopi Arystokraci Władysława Ludwika Anczyca, 
Ulicznik paryski i wiele sztuk jedno- i dwuaktowych Jana Aleksandra Fredry. 
Urządzano obchody rocznic narodowych z tematycznymi wykładami i występa-
mi artystycznymi i sportową rywalizacją. Dzięki zakupionemu przez Bratnią 
Pomoc sprzętowi, jeńcy raz w tygodniu oglądali filmy. Funkcjonowała szkoła, 
w której systematycznie odbywały się lekcje historii, języków polskiego i fran-
cuskiego oraz matematyki. śywo komentowano i interesowano się rozwojem 
sytuacji i kwestii polskiej. Jeniecka biblioteka, o której rozbudowę zbiorów 
jeńcy nieustannie się starali (w grudniu 1917 r. księgozbiór liczył niespełna 
półtora tysiąca na kilka tysięcy jeńców w Le Puy), wysyłała ksiąŜki do od-
działów roboczych. Z Le Puy płynęły teŜ rady, wskazówki, róŜnoraka pomoc 
dla tworzonych poza obozem organizacji i instytucji jeńców-Polaków10. 

Rozpoczęcie pracy przez obozowe wydawnictwo i wydanie pierwszych nu-
merów „Jeńca Polaka” było odpowiedzią na potrzeby tego środowiska. Nie-
przypadkowo zbiegło się w Le Puy z dąŜeniami do usprawnienia funkcjono-
wania i rozwoju działalności tych organizacji, czego przejawem stało się jed-
noczenie gniazd sokolich w Związek Sokołów Jeńców-Polaków we Francji  
z siedzibą w Le Puy oraz połączenie wszystkich jenieckich organizacji w tym 
obozie w jeden Centralny Zarząd. Potrzeba jeszcze silniejszej integracji jeń-
ców i dalsza działalność uświadamiająca były wtedy bardzo wyraźnie odczu-
wane i definiowane. Realizacja pomysłu wydawania gazety obozowej, dystry-
buowanej równieŜ poza obóz, mogła tylko dopomóc i teŜ – jak się wydaje – do-
piero na tym etapie stała się moŜliwa11.  

Inicjatorami pisma, według redakcji, byli jeńcy-Polacy. Oczywistą trudno-
ścią okazały się finanse. Środków na realizację swojego pomysłu Polacy szukali 
długo, choć nie wiemy, ile to trwało, ale skutecznie. Zamysł powiódł się dzięki 
pomocy osób, które odpowiadając na apel, wpłacały środki na specjalnie w tym 
celu uruchomiony Fundusz Wydawniczy. Wśród darczyńców byli W. Mickie-
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12 „JP” 1917, nr 1 z 1 X, s. 8. Informacja ta stoi w sprzeczności z inną, zamieszczoną jako 

podziękowanie w ostatnim numerze gazety: „[...] oraz łaskawości WP. Brown’a i Lowry’ego, 
przedstawicieli amerykańskiego Tow. Chrześcijańskiej MłodzieŜy, którzy oprócz regularnej, 
obfitej pomocy materjalnej dla ogółu jeńców-Polaków, stworzyli równieŜ silną podstawę dla 
naszego wydawnictwa przez wypoŜyczenie maszyny drukarskiej” – „JP” 1919, nr 75 z 15 VI. 
Patrz takŜe: I. H o m o l a - S k ą p s k a, op. cit., s. 121. Jednocześnie w numerze 25 redakcja 
zamieściła podziękowania dla Edmunda Jarosławskiego, właściciela zakładów mechanicz-
nych w ParyŜu za bezinteresowne wypoŜyczenie do drukarni na czas wojny motoru elektrycz-
nego, który – ku duŜemu zadowoleniu wydawnictwa – miał istotnie ułatwić i uprościć pracę 
wydawniczą –  „JP” 1918, nr 25 z 21 III, s. 8.  

13 „JP” 1918, nr 56 z 24 X, s. 1; „JP” 1919, nr 57 z 1 I, nr 1. 
14 „JP” 1917, nr 1 z 1 X, s. 8. 

wicz i jego córka Maria oraz jeńcy z wielu obozów i oddziałów roboczych  
z okręgów Le Puy i Montluçon (zostały one wymienione w pierwszym nume-
rze). Jak wynika z informacji z pierwszego numeru periodyku, przedsięwzię-
cie stało się moŜliwe jednak przede wszystkim dzięki przyjacielowi jeńców, 
którego nie znamy z nazwiska, poniewaŜ chciał pozostać anonimowy. Podaro-
wał im maszynę drukarską wraz z przyborami do druku o łącznej wartości  
5 tys. franków. Fundusz w momencie uruchomienia wydawnictwa dyspono-
wał kwotą ponad 3,4 tys. franków. Nie tylko jednak pieniądze były przeszkodą 
w rozpoczęciu wydawania gazety. Pewną trudność stanowił wtedy, w 1917 r. 
takŜe zakup polskich czcionek i papieru, z czym ostatecznie jeńcy równieŜ so-
bie poradzili12. 

Wydawcą gazety była Centralna Bratnia Pomoc Jeńców-Polaków w Le 
Puy. „Jeniec Polak” ukazywał się do 15 czerwca 1919 r. dość systematycznie: 
raz w tygodniu, od numeru 15 z 10 stycznia 1918 r. z informacją: „Wychodzi 
co czwartek”, i z jedną ponad dwumiesięczną przerwą, trwającą od 24 paź-
dziernika 1918 r. do 1 stycznia 1919 r., usprawiedliwianą przez redakcję 
przed czytelnikami względami wojskowo-administracyjnymi. Z wyjątkiem te-
go chwilowego zawieszenia wydawnictwa, jego siedziba znajdowała się w Le 
Puy, a w jego trakcie w Moulins13. AŜ do numeru 53 z 3 października 1918 r. 
pismo miało 8 stron, później natomiast 12 (ostatnie numery zmiennie). Cenę 
pierwszych 14 numerów ustalono na 10 centów. Następne kosztowały o poło-
wę więcej.  

Odbiorcami czasopisma byli początkowo przede wszystkim Polacy, prze-
trzymywani w niewoli francuskiej na terenie Francji, czyli nie tylko jeńcy 
obozu Le Puy. Zasady dystrybucji gazety zostały podane do wiadomości juŜ  
w pierwszym numerze. Przewidywały one wybór przedstawicieli (męŜów za-
ufania) w obozach oraz oddziałach roboczych jako tych, którzy mieli pośred-
niczyć w załatwianiu wszelkich spraw, a takŜe kwartalną prenumeratę, do 
której przygotowano karty zgłoszeń. Wraz z pieniędzmi naleŜało je przesyłać 
do wydawnictwa14. Później w poszczególnych numerach przypomniano o zbli-
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15 „JP” 1918, nr 28 z 11 IV, s. 7. 
16 „JP” 1918, nr 35 z 13 VI, s. 7 oraz nr 41 z 11 VII, s. 4; nr 48 z 29 VIII, s. 2–3; nr 56 z 24 X, 

s. 8. Patrz takŜe: I. H o m o l a - S k ą p s k a, op. cit., s. 124. 
17 „JP” 1918, nr 44 z 1VIII, s. 7. 
18 „JP” 1918, nr 15 z 10 I, s.7; nr 22 z 28 II, s. 6; nr 34 z 23 V, s. 7, nr 36 z 6 VI, s.7; nr 40 

z 4 VII, s. 7. 
19 „JP” 1919, nr 66 z 7 III, s. 11; nr 72 z 12 V, s. 10. 
20 „JP” 1919, nr 75 z 10 VI, s. 1. Badająca jeniecką prasę Polaków podczas I wojny świato-

wej, Irena Homola-Skąpska uznała ks. dr. Augustyna Jakubisiaka za redaktora i wydawcę 
gazety. Miał on istotnie duŜy wpływ na pismo, które – nie zawierając tekstów stricte religij-
nych, było gazetą silnie katolicką. Patrz: I. H o m o l a - S k ą p s k a, op. cit., s. 121 

Ŝających się terminach zapłacenia abonamentu i cały czas zachęcano do  
wpłat na Fundusz Wydawniczy.  

Redakcja gazety jednak chciała dotrzeć z pismem do wszystkich jeniec-
kich obozów (równieŜ angielskich i amerykańskich) we Francji, a takŜe poza 
nią. W kwietniu 1918 r. poinformowała z zadowoleniem, Ŝe włoskie władze 
udzieliły pozwolenia Polakom przetrzymywanym w róŜnych obozach na tere-
nie tego kraju, na abonament „Jeńca Polaka”15. W następnym miesiącu na 
łamach gazety został opublikowany wpierw apel Do rodaków w niewoli wło-
skiej o nawiązanie kontaktu i współpracy, a później odpowiedź na niego. Na-
deszła z obozu Santa Maria Capua Vetere we Włoszech. Jej autor, Adam 
Miszke, wyjaśniał trudną sytuację Polaków w jenieckich szeregach Ŝołnierzy 
austrowęgierskich i niemieckich oraz waŜną rolę Komitetu Narodowego Pol-
ski w Rzymie, niosącego pomoc Polakom w niewoli, który teŜ wyjednał u wło-
skich władz oficjalną zgodę na abonament „Jeńca Polaka”. Nawiązano współ-
pracę. Adam Miszke został stałym korespondentem gazety16. Listy pisane 
przez Polaków-jeńców we Włoszech17, Wielkiej Brytanii18 oraz z obozów ame-
rykańskich na terenie Francji19, świadczą, Ŝe pismo docierało do wielu miejsc 
i było tam czytane. 

Gazecie nadano skromną, jednokolorową szatę graficzną. Jej winietę two-
rzył wytłuszczony tytuł, którego pierwszą literę zdobił orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami, a kończył rysunek nagiego, pochylonego męŜczyzny, który zsuwa 
z nogi kajdany. Gazeta miała poręczny, niezbyt duŜy format: 28 × 22 cm. Nie 
ujawniono w niej, niestety, składu zespołu redakcyjnego. Niewątpliwie waŜ-
nymi jego członkami byli wymieniany juŜ ks. dr Augustyn Jakubisiak oraz 
jego brat, Stanisław. To im wydawnictwo „Jeńca Polaka” złoŜyło podziękowa-
nia w ostatnim numerze pisma20.  

Gazeta – jak juŜ zostało stwierdzone – była pomyślana tak, by rozbudzać 
poczucie wspólnoty narodowej, wiarę w odbudowę polskiego państwa po woj-
nie i kształtować obywatelskie postawy. Cel ten decydował o doborze treści  
i jej powtarzalnym układzie. Numer zazwyczaj otwierał obszerny artykuł,  
prezentujący waŜne dla Polaków postacie kultury, nauki, działaczy narodo-
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wych i społecznych21, rocznice historyczne22, najwaŜniejsze święta kościel- 
ne23, teksty dotyczące postaw obywatelskich24, niewoli25. Na pierwszych stro-
nach publikowano teŜ artykuły, odnoszące się do waŜnych dla Polaków wyda-
rzeń bieŜących. Do stałych rubryk pisma naleŜały „Nauka i wiedza”, „Kącik 
gramatyczny”, „Nasze dzieje”, „Kronika Polska”, „Z Ŝycia po obozach”, a na 
ostatniej stronie kaŜdego numeru: „Urzędowe”, „Dary”, „Odpowiedzi Redak-
cji”, „Z Ŝałobnej karty” oraz „Ogłoszenia” czy „Nowości wydawnicze”.   

Gazeta zawierała zatem wiadomości o Polsce historycznej i współczesnej 
jeńcom, jej kulturze materialnej i niematerialnej, nauce czy sztuce, aktual-
nych wydarzeniach na ziemiach polskich, o których informowano jenieckie 
rzesze z małym opóźnieniem i na podstawie doniesień prasowych innych wy-
dawców, wreszcie o Ŝyciu samych jeńców. PróŜno jednak szukać na jego ła-
mach dokładnych opisów warunków bytowych w obozach Le Puy, Montluçon 
czy oddziałach roboczych, omówienia codziennych zajęć, relacji między jeńca-
mi czy stosunku do nich władz obozowych.  

Na ten temat moŜna znaleźć rzadko pojedyncze zdania. Dowiadujemy się 
z nich np., Ŝe w Le Puy jeńcy byli zakwaterowani w liczbie kilku tysięcy w „iz-
bach i lokalach, słuŜących za mieszkanie”26, Ŝe pomagali francuskim urzędni-
kom w ewidencjonowaniu jeńców lub pracowali w istniejących tam zakładach 
rzemieślniczych (szewcy, krawcy), Ŝe brakowało jedzenia i najpotrzebniejszych 
rzeczy, w związku z czym przystąpili do organizacji prywatnych przedsię-
biorstw, działających nie do końca na dobrych zasadach, co spowodowało, iŜ 
co bardziej światli wystąpili z inicjatywą utworzenia własnej kantyny. W mo-
mencie uruchomienia wydawnictwa, była ona dobrze zorganizowana i kon-
trolowana przez jeniecki zarząd oraz władze francuskie. Jeńcom wysyłanym 
—————————— 

21 Byli to np.: Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiń-
ski, Juliusz Słowacki, Tadeusz Korzon, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski – „JP” 
1917,  nr 2 z 8 X, s. 1–3; nr 6 z 8 XI, s. 1–2; nr 7 z 15 XI, s. 1–3; nr 8 z 22 XI, s. 1–3;  
„JP”1918,  nr 21 z 21 II, s. 1–4; nr 27 z 4 IV, s. 1–3; nr 29 z 18 IV, s. 1–2; nr 36 z 6 VI, s. 1–4; 
nr 39 z 27 VI, s. 1–4.   

22 Konstytucja Trzeciego Maja, „JP” 1918, nr 31 z 2 V, s. 1–5; W święto grunwaldzkie, „JP” 
1918, nr 41 z 11 VII, s. 1–4; Pamięci bohaterów 63 roku, „JP” 1919, nr 60 z 23 I, s. 1–2. 

23 Święto Zmartwychwstania, „JP”1918, nr 26 z 28 III, s. 1–3. 
24 O potrzebie zgody, „JP” 1917, nr 3 z 15 X, s. 1; Pracujmy nad sobą, „JP” 1917 nr. 5 z 1 XI, 

s. 1–2; Szanujmy zdrowie, „JP” 1918, nr. 15 z 10 I, s. 1–2; Miłujmy książkę polską!, „JP” 1918, 
nr 20 z 14 II, s. 1–2; Ideał obywatela, „JP” 1918, nr 22 z 28 II, s. 1–2; Twórcza praca – podsta-
wą bytu narodowego, „JP” 1919, nr 71 z 10 IV, s. 1–2. 

25 Niewola, jej skutki ujemne i dodatnie, „JP” 1918, nr 33 z 16 V, s. 1–3; W czym leży war-
tość naszych obozów, „JP” 1918, nr 35 z 30 V, s. 1–2; Dla nowo-przybyłych, „JP” 1918, nr 48  
z 29 VIII, s. 1–3; Z myślą o powrocie, „JP” 1918, nr 51 z 19 IX, s. 1–2; Upadłym na duchu,  
„JP” 1918, nr 52 z 26 IX, s. 1–2; Przed likwidacją polskich obozów jeńców we Francji, „JP” 
1919, nr 62 z 6 II, s. 1–4. 

26 „JP”1919, nr 66 z 7 III, s. 11–12. 
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27 „JP” 1917, nr 13 z 20 XII, s. 3. 
28 Ibidem, s. 8. 
29 „JP” 1918, nr 30 z 25 IV, s. 8. 
30 „JP” 1919, nr 58 z 9 I, s.8. Por: P. B a r o ń, op. cit., s. 138–140. 
31 Między innymi: „JP” 1918, nr 30 z 25 IV, s. 7; nr 44 z 1 VIII, s. 8. 
32 P. B a r o ń, op. cit. , s. 141. 
33 „JP” 1919, nr 67 z 14 III, s. 9. 

do oddziałów roboczych, dla odróŜnienia od innych narodowości, umieszczono 
na kołnierzach i czapkach czerwono-białe naszywki27. W 1917 r. władze fran-
cuskie wydały zarządzenie, Ŝe dzienna racja chleba dla jeńców nie moŜe prze-
kroczyć 600 gramów. Zarządzenie to stwierdzało istnienie wśród jeńców takŜe 
osób o statusie uprzywilejowanym28. Za ciekawostkę moŜna uznać informa-
cję, Ŝe w 1918 r. dzięki W. Mickiewiczowi Centralna Bratnia Pomoc zaczęła 
dysponować gabinetem dentystycznym, oddanym do uŜytku wszystkich jeń-
ców. Aby było to moŜliwe, dentysta, najwyraźniej jeniec, otrzymał pozwolenie 
na objeŜdŜanie wszystkich większych oddziałów roboczych. Redakcja poucza-
ła, Ŝe zainteresowani, którzy chcą się leczyć, a muszą opuścić w tym celu 
miejsce, w jakim przebywają, powinni równieŜ uzyskać na to zgodę29.  

Jeśli chodzi o relacje z władzami obozowymi, to pośrednio, przyglądając 
się duŜej aktywności jeńców w wielu dziedzinach, choćby wydawniczej, moŜ-
na stwierdzić, Ŝe układały się one dobrze. Konkretną informacją z tego za-
kresu jenieckiego Ŝycia są bardzo dobre wzajemne opinie jeńców i komendan-
ta obozów, mjr. Peret’a, publikowane w związku z zakończeniem przez niego 
pełnienia tej funkcji oraz perspektywą rozwiązania obozów. Z róŜnych źródeł 
wiadomo jednak, Ŝe relacje te w innym czasie nie były tak poprawne, szcze-
gólnie w oddziałach roboczych30. 

DuŜo więcej informacji o codziennym Ŝyciu Polaków w niewoli przeczyta-
my w odniesieniu do tych ich miejsc internowania, które znajdowały się poza 
obszarem bezpośredniego oddziaływania „Jeńca Polaka”. Dotyczy to obozów 
amerykańskich we Francji, obozów na terenie Włoch czy państw zaborczych. 
Tam sytuacja Polaków była duŜo trudniejsza31. 

Bardzo waŜną kwestią, dotyczącą Polaków w niewoli w latach 1914–1919 
we Francji jest ich liczebność, którą moŜna określać wyłącznie szacunkowo. 
Niewątpliwie ciągle się ona zmieniała, powiększając wraz z upływem czasu  
i osiągając pod koniec wojny stan ok. 20 tys.32. Na łamach gazety zamieszczo-
no szczegółowe zestawienie liczby jeńców, którzy przeszli przez obozy Le Puy, 
Montluçon i Vierzon. Wynika z niego, Ŝe było to 19,102 tys. Polaków z zaboru 
pruskiego i austriackiego, w tym najwięcej z Wielkopolski i Śląska oraz Prus 
Królewskich33.   

„Jeniec Polak” to jednak przede wszystkim bardzo obfite źródło informacji 
o wszelkiego rodzaju aktywności Polaków w niewoli, czyli tego do czego re-
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4. Tekst dotyczący liczebności Polaków w obozach 
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34 Dla przykładu: w połowie 1918 r. obozowa biblioteka w Le Puy liczyła 1117 t., w tym 38 

nowych ksiąŜek – „JP” 1918, nr 44 z 1 VIII, s. 6. 
35 „JP” 1917, nr 13 z 27 XII, s. 8 oraz „JP” 1918, nr 14 z 3 I, s. 7, 8; nr 26 z 28 III, s. 7,  

nr 29 z 18 IV, s. 7. śycie teatralne opisał na podstawie „Jeńca Polaka” Stanisław Piekarski. 
Patrz: S. P i e k a r s k i, Teatr obozowy jako forma życia kulturalnego jeńców narodowości pol-
skiej (1914–1919), „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2000, t. 23, s. 27–43. 

36 „JP” 1917, nr 13 z 27 XII, s. 7; „JP” 1918 nr 25 z 21 III, s. 7; nr 27 z 4 IV, s. 6; nr 33  
z 16 V, s. 7; nr 40 z 4 VII, s. 7; nr 41 z  11 VII, nr 7; nr 49 z 5 IX, s. 7; nr 50 z 12 IX, s. 7,  
nr 54 z 10 X, s. 9; „JP” 1919, nr 59 z 16 I, s. 12, nr 71 z 10 IV, s. 7.  

37 Komitet Międzynarodowego Zjednoczenia Chrześcijańskiej MłodzieŜy wystąpił do jeń-
ców za pośrednictwem „Jeńca Polaka” z inicjatywą stworzenia w ParyŜu wystaw prac ręcz-
nych, wykonanych przez nich w niewoli i zachęcał do nadsyłania np. pierścionków, papiero-
śnic, cygarniczek, fajek, popielniczek, sabotów, piórników, kałamarzy, ramek na fotografie, 
rzeźb, obrazów, rysunków – „JP” 1918, nr 29 z 18 IV, s. 7. 

38 Na łamach gazety relacjonowany był przebieg konkursu literackiego dla jeńców – „JP” 
1919, nr 58 z 9 I, s. 8; nr 66 z 7 III, s. 12; nr 69 z 27 III, s. 7; nr 73 z 26 V, s. 7.    

39 Są to relacje np. z obchodów rocznic powstań – listopadowego i styczniowego, Konstytu-
cji 3 Maja, bitwy pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, śmierci działaczy niepodległościo-
wych. 

dakcja nieustannie zachęcała. Prawie w kaŜdym numerze znajdziemy infor-
macje o spotkaniach zarządu Bratniej Pomocy i gniazd sokolich oraz ich dzia-
łaniach, łącznie ze szczegółowymi sprawozdaniami merytorycznymi i finanso-
wymi, o pracy bibliotek w obozach i obiegu ksiąŜki w komandach roboczych34, 
rozwiniętym amatorskim Ŝyciu teatralnym35; działaniu Towarzystwa „Wy-
zwolenie”, które propagowało wstrzemięźliwość od alkoholu i tytoniu36, o wy-
stawach37 i konkursach38 oraz obchodach rocznic historycznych39.      

Uwagę zwraca takŜe ilość materiałów, dotyczących szeroko zakrojonej ak-
cji pomocowej, z których wynika, Ŝe jeńcy sami otrzymywali pomoc i udzielali 
ją innym. Łamy gazety pełne są informacji na ten temat. Redakcja gazety za-
powiedziała jeńcom w listopadzie 1917 r.: 

„Zawiadamiamy naszych Czytelników, iŜ obecnie wszelkie składki urządzane 
po obozach na jakiekolwiek bądź cele (narodowe, oświatowe, humanitarne, itp.) 
przesyłać moŜna za pośrednictwem naszego pisma. 

Składki te czy ofiary, a następnie potwierdzenia odbioru tych darów przez 
odpowiednie Komitety ogłaszać będziemy stale w Jeńcu Polaku. Czynimy to z tego 
powodu – i mamy nadzieję, Ŝe wszyscy rodacy zrozumieją naszą intencję – aby 
kiedyś w przyszłości po wojnie, społeczeństwo nasze, jako teŜ i kaŜdy z nas, 
mógł się przekonać, Ŝeśmy tu w niewoli nie byli obojętni na los naszej braci  
w kraju, lecz przeciwnie dzieliliśmy się z niemi naszym cięŜko zapracowanym 
groszem, aby ulŜyć ich doli.  

Wykazy te ogłaszane w naszym piśmie będą w przyszłości dowodem i jasnym 
obrazem naszych wysiłków i solidarnej pracy w niesieniu pomocy naszej ziemi 
ojczystej. Przez wysyłanie wszelkich datków wprost do róŜnych Komitetów, lub 
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teŜ za pośrednictwem innych pism, nie bylibyśmy w stanie wyrobić sobie jasne-
go poglądu na naszą pracę na tym polu. Dziś, kiedy dzięki władzy francuskiej 
posiadamy własne pismo, zrozumiałą jest rzeczą, Ŝe kaŜdy chociaŜby najmniej-
szy datek na cele narodowe, pochodzący od nas jeńców, winien być w nim wy-
szczególniony jako dowód na przyszłość, Ŝe tutaj w niewoli pracowaliśmy takŜe 
dla dobra ukochanej ojczyzny”40.  
Informacje na ten temat to z jednej strony wiadomości o otrzymaniu przez 

jeńców pomocy i podziękowania za nią, zawsze bardzo serdeczne i niezwykle 
uprzejme, pełne szacunku dla darczyńców, z drugiej natomiast – i tych jest 
więcej – prośby o wsparcie innych, uzasadnione opisem sytuacji, w jakiej się 
oni znaleźli. Znamienne jest, Ŝe w  tekstach na ten temat widać za kaŜdym 
razem zrozumienie dla trudnego połoŜenia jeńców-adresatów apelu o pomoc, 
przy jednoczesnym akcentowaniu duŜo gorszej sytuacji inny potrzebujących. 
I tak np. jeńcy, którzy zwracają się do Bratniej Pomocy o nową bieliznę wo-
bec zuŜycia posiadanej, są proszeni o wyrozumiałość i cierpliwość, poniewaŜ 
wpierw naleŜy ulŜyć doli wyczerpanych Polaków, którzy dopiero zostali przy-
wiezieni do obozu. Przykład jeńca-Polaka, który nie mogąc nic ofiarować 
dzieciom, głodującym w Królestwie Polskim, opublikował w „Jeńcu” swój  
wiersz-apel o datki i spowodował skuteczną zbiórkę pieniędzy wśród jeńców, 
takŜe Rosjan i Serbów. Zachęcił takŜe redakcję do zaproponowania Polakom 
w obozach francuskich, jako tym, których sytuacja była lepsza, wprowadze-
nie stałej, comiesięcznej składki na ten cel41.  

Za pomocą „Jeńca Polaka” systematycznie zbierano środki na fundusze: 
Ofiar Wojny w Polsce, na Głodną Dziatwę w Kraju, Muzeum Narodowe  
w Rapperswilu oraz jenieckie: dla Jeńców Polaków w Niemczech, Bibliotekę 
w St. Etienne, Zapomogowy dla Nowo Przybyłych Jeńców, Wydawniczy, Cen-
tralnej Bratniej Pomocy, a takŜe Stypendialny. Organizatorzy akcji pomoco-
wej (Bratnia Pomoc Jeńców-Polaków), skrupulatnie rozliczali się, publikując 
wykazy darczyńców i przekazanych przez nich sum, informacje o sposobie 
przekazania funduszy bądź zakupionej Ŝywności, wreszcie potwierdzenia i po-
dziękowania obdarowanych.  

Wśród rozmaitych działań, związanych z rozwiązywaniem obozów jeniec-
kich w 1919 r., o których donosiła gazeta, przetrzymywani dalej zadziwiają 
inicjatywą i stopniem zorganizowania. Ogłaszają np. zbiórkę pamiątek z nie-
woli i myślą o ich przetransportowaniu do Poznania, gdzie chcieliby utworzyć 
muzeum42. Rozdysponowują zgromadzony majątek i organizują Fundusz Sty-
pendialny. Decyzję o jego utworzeniu podjęło Walne Zebranie Centralnej 
Bratniej Pomocy w Le Puy 28 stycznia 1919 r., czyniąc podstawą funduszu 
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46 W kilku numerach, począwszy od numeru 32, ukazywało się jego opracowanie Polacy 
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wszystkie środki, będące w jej posiadaniu oraz nowe składki. Zachęcała do 
nich redakcja „Jeńca Polskiego”, uzasadniając swój apel szczytnymi celami, 
sprowadzającymi się zasadniczo do stworzenia moŜliwości udzielania stypen-
diów polskim uczniom i uczennicom szkół zawodowych przez cały czas ich na-
uki. Prawo do uzyskania stypendium – zgodnie z zapowiedziami – miało przy-
sługiwać biednym dzieciom jeńców wojennych (sierotom lub oczekującym na 
powrót ojców), przede wszystkim tym z Le Puy i Montluçon, takŜe samym jeń-
com, o ile zechcą się uczyć zawodu. Realizację chciano powierzyć Towarzystwu 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które miałoby przyznawać stypen-
dia w drodze konkursu, ogłaszanego co roku43. W gazecie argumentowano:  

„Fundusz Stypendialny będzie nie martwym, lecz Ŝywym pomnikiem czyli 
pamiątką naszego nieszczęsnego pobytu w niewoli; pomnikiem tym będzie wiel-
ki, Ŝywy i ciągle wzrastający szereg naszych dzieci, zawodowo wykształconych  
i umiejętnie pracujących dla własnego poŜytku, oraz dla dobra i chwały całego 
narodu polskiego”44.  

Istotnie imponujące dzieło.      
Na zakończenie warto dodać, Ŝe większość tekstów zamieszczanych w pi-

śmie nie było opatrzonych nazwiskami autorów. Publikowano jednak takŜe 
artykuły, te obszerniejsze w odcinkach, z informacją o autorze. Z pewnością 
dotyczyło to fragmentów utworów literackich45, a takŜe tekstów naukowców, 
myślicieli, m.in. współpracującego z gazetą Bronisława Piłsudskiego46 czy 
Karola Libelta47, Oswalda Balzera48 bądź Władysława Kopaczewskiego49, 
oraz innych autorów, głównie jednak z zewnątrz. Niektórym opracowaniom, 
szczególnie tym zamieszczanym na łamach „Jeńca Polskiego” w odcinkach  
i uznanym z róŜnych powodów za waŜne dla jeńców, jak Choroby zakaźne  
i walka z niemi Władysława Kopaczewskiego czy Odbudowa Szkoły Polskiej 
Józefy Joteyko, wydawnictwo gazety nadawało postać broszur i wprowadzało 
do swojej oferty wydawniczej, przeznaczając dochód ze sprzedaŜy na działal-
ność wydawnictwa lub cele charytatywne50.  

Centralna Bratnia Pomoc Jeńców-Polaków w Le Puy okazała się pręŜnym 
wydawcą, odpowiadającym na potrzeby jenieckiej społeczności. W rozbudo-
wywanej ofercie, prezentowanej w kaŜdym numerze „Jeńca Polaka”, choć nie-
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„Wyszedł juŜ z pod prasy historyczny kalendarzy kieszonkowy, wydany naszym nakładem, 
na pięknym białym papierze w ozdobnej okładce, wykonanej przez art.-malarza p. F. Anto-
niaka. Zawiera on 32 stron i mieści w sobie waŜne daty oraz poczet królów polskich. 
«Kalendarzyk Jeńca Polaka» będzie miłą pamiątką z niewoli dla wszystkich rodaków, przeto 
mamy nadzieję, Ŝe kaŜdy bez wyjątku go nabędzie. Aby umoŜliwić wszystkim posiadanie na-
szego kalendarzyka, ustanowiliśmy cenę moŜliwie jak najniŜszą i najprzystępniejszą. Cena 
jednego egzemplarza wynosi: dla nieabonentów 20 centów, dla abonamentów 10 centów” –  
„JP” 1917, nr 15 z 10 I, s. 8. Wydano jeszcze kalendarz na rok 1919. Rysunki do niego wyko-
nał ponownie F. Antoniak, zawartość została urozmaicona zabawnymi fragmentami jeniec-
kich listów – „JP” 1918, nr 68 z 21 III, s. 8.    

zbyt starannie, bo ze zmieniającymi się tytułami i niekoniecznie z podaniem 
autorów publikacji, obok wymienionych broszur znajdowały się rozprawki  
Z dziejów twórczości polskiej Z. L. Zalewskiego, Alkoholizm J. Bieleckiego 
[wydane – jak informowano – „na pięknym papierze z gustowną okładką po 
20 centów egzemplarz (dla jeńców)”51], zbiory poezji lub pieśni narodowych 
jak np. Śpiewnik pamiątkowy, takŜe wydawnictwa edukacyjne: Elementarz 
polski z czytanką do użytku jeńców Jana Zborowskiego (1918), Gramatyka  
języka polskiego, Podręcznik do nauki języka francuskiego Izy Zielińskiej,  
Praktyczna metodyka języka francuskiego autorstwa E. L. Wagner, słowniki 
polsko-francuskie i francusko-polskie, Kalendarzyk „Jeńca Polaka” 52, a po-
nadto kartki pamiątkowe z portretami np. Tadeusza Kościuszki, Adama Mic-

5. Informacja o wydaniu 
Kalendarzyka „Jeńca  
Polaka” na rok 1919 
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kiewicza i Henryka Sienkiewicza czy herbem Polski lub widokami Krakowa, 
reprodukcje kolorowe malarzy polskich, kartki korespondencyjne, papier li-
stowy i koperty. Nowo wprowadzanym pozycjom wydawniczym towarzyszył 
dłuŜszy opis promocyjny. Do nabywania wcześniej wydanych pozycji redakcja 
zachęcała równieŜ dodatkowo, np. umieszczając obok oferty wytłuszczonym 
drukiem dyscyplinujące zdania: „Uczcie się pilnie czytać i pisać poprawnie po 
polsku, oraz zachęcajcie do tego innych! Stosowne Elementarze wydrukowa-
ne umyślnie dla Was, pleśnieją bezuŜytecznie w magazynie Administracji 
naszego pisma!”53. 

Wszystko wskazuje na to, Ŝe tezy zawarte w programowej zapowiedzi  
z pierwszego numeru gazety w 1917 r., udało się zespołowi redakcyjnemu 
zrealizować. „Jeniec Polak” ukazywał się systematycznie, głównie dzięki du-
Ŝemu wysiłkowi jeńców aŜ do odzyskania przez nich wolności. Raz wytyczone 
treści, najistotniejsze z perspektywy bytu narodu, czyli język, historia, kultu-
ra, konsekwentnie były na jego łamach popularyzowane, podobnie jak i te 
waŜne dla społeczeństwa, które – podzielone między zaborców i odbudowy-
wane po wielu latach braku państwowości – stanie przed koniecznością pora-
dzenia sobie z wieloma róŜnicami i opóźnieniami. Z pewnością pismo łączyło 
rozproszonych w róŜnych miejscach izolacji Polaków. Nie tylko przecieŜ przy-
pominało im o ich toŜsamości, ale informowało o aktualnych, najwaŜniejszych 
wydarzeniach w obozach i oddziałach roboczych, z Francji, kraju, a takŜe 
świata. Było pośrednikiem w nawiązywaniu zerwanych wojną kontaktów 
oraz praktycznym poradnikiem, ułatwiającym Ŝycie w niewoli i przygotowu-
jącym do jego organizacji po odzyskaniu wolności. Dzięki inicjowaniu pomocy 
dla innych Polaków, znajdujących się w trudniejszym połoŜeniu, realnie ich 
wspierało, jednocześnie budując wspólnotę więzów. Niewątpliwie z czasem 
stało się teŜ świadectwem, interesującym źródłem historycznym o Ŝyciu Pola-
ków w niewoli. Fakt przechowywania „Jeńca Polaka” w zbiorach instytucji,  
a zapewne i prywatnych osób, świadczy, Ŝe przekonanie zespołu przystępują-
cego do wydawania pisma w 1917 r., o jego wartości jako miłej pamiątce  
z niewoli, udzieliło się czytelnikom, skoro systematycznie gromadzili oni po-
szczególne numery i przechowali je dla nas.  
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THE CAMP PAPER “JENIEC POLAK” AS A SOURCE OF INFORMATION 
ON THE LIFE OF POLES IN PRISONER-OF-WAR CAMPS (1917–1919) 

(Summary) 

“Jeniec Polak” (“The Prisoner-of-War, a Pole”) was a camp paper established in 
1917 in Le Puy – one of the largest prisoner-of-war camps designed for the Polish, 
soldiers of the German and Austria-Hungarian Armies. It was meant to secure to 
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LAGERZEITUNG „JENIEC POLAK“ ALS INFORMATIONSQUELLE ÜBER 
DAS LEBEN VON POLEN IN GEFANGENENLAGERN (1917–1919)  

(Zusammenfassung) 

„Jeniec Polak“ („Polnischer Kriegsgefangener“) war eine Lagerzeitung, einge-
richtet im Jahr 1917 in Le Puy, einem der größten Gefangenenlager für polnische 
Angehörige der deutschen und österreichisch-ungarischen Armee. Sie sollte den in 
zahlreichen Lagern und Arbeitskommandos verstreuten polnischen Kriegsgefange-
nen auch über Frankreich hinaus den Kontakt zueinander und zur Außenwelt  
ermöglichen, den Glauben an das Überstehen der Gefangenschaft und den Wieder-
aufbau Polens wecken sowie auf die Organisation einer neuen Staatlichkeit vor- 
bereiten. Herausgeber war die Zentrale Bruderhilfe für polnische Kriegsgefangene 
in Le Puy, das Erscheinen war vor allem dank der Unterstützung durch die polni-
sche Diaspora und einzelne Polen möglich. Die Zeitung gelangte auch nach England 
und Italien. Insgesamt waren in der Zeit vom Oktober 1917 bis zum Juni 1919 75 
Ausgaben erschienen. Aufgrund des Inhalts – vor allem Informationen über das 
Leben von Polen in Gefangenschaft (auch in deutschen Lagern in anderen Staaten), 
ihre Hilfs-, Kultur- Bildungs- und Sportmaßnahmen sowie auftretende Bedürfnisse 
und das Bemühen, diesen gerecht zu werden – ist das Blatt als ein wertvolles  
Quellenmaterial anzusehen. Das Zentrale Kriegsgefangenenmuseum Łambinowi-
ce-Opole besitzt sämtliche Ausgaben dieser Zeitschrift.   

GAZETA OBOZOWA „JENIEC POLSKI” JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI... 

all the Polish POWs dispersed in numerous camps and labour units, not only all 
over France, some form of contact with one another and with the world outside 
camps, to revive the faith in their survival in the captivity and in restoration of the 
Polish state. It also was expected to prepare the foundations to organize a new 
state. The publisher of the newspaper was Centralna Bratnia Pomoc Jeńców Po-
laków /Central Fraternal Aid of POWs Poles/ in Le Puy, while the publication of 
the paper was possible mainly thanks to the successful support from the Polish 
community living abroad and individual Poles. The paper reached England and  
Italy, too. Altogether, in the period between October 1917 and June 1919 there ap-
peared 75 issues. Due to its content, that is – primarily – information on the life of 
Poles in the captivity (including those interned in POW camps on the territories of 
other states), on support, culture-educational and sports actions, as well as on the 
needs which appeared at that time and endeavours to satisfy them, the paper 
should be acknowledged to offer uniquely precious source material. The Central 
Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole possesses the whole set of is-
sues of the paper in its collection. 
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Sławomir Giziński, Andrzej Szutowicz, Oflag II B 
Arnswalde. Jenieckie losy. Wydawnictwo: Nortom, Wrocław 
2013, 188 s. + il. 

 
Na terenie II Okręgu Wojskowego Wehrmachtu w czasie II wojny świato-

wej znajdowało się ok. trzydziestu obozów jenieckich. Czas ich funkcjonowania 
był bardzo róŜny, od kilku tygodni po niemal całą wojnę. W tych ostatnich ra-
mach czasowych działało pięć oflagów i tyle samo stalagów. Wśród nich wy-
mienić naleŜy Oflag II B Arnswalde (Choszczno).  

Wyraźną cezurę w dziejach tego obozu stanowi maj 1942 r. Miała wtedy 
miejsce szczególna sytuacja – przebywających w Oflagu II D Gross Born 
(Borne Sulinowo) jeńców francuskich przeniesiono do Arnswalde, a jeńców 
polskich Oflagu II B Arnswalde do Gross Born. Skala tego zdarzenia (mówi-
my bowiem nie o przeniesieniu mniejszej lub większej grupy jeńców, a zmia-
nie miejsca pobytu wszystkich jeńców danego obozu) powoduje takŜe pewną 
trudność badawczą. W środowisku związanym z upamiętnieniem, a wcze-
śniej z byłymi francuskimi jeńcami tych obozów, ich historia postrzegana jest 
przez pryzmat grupy jenieckiej – jeńców oflagów II D–II B. Takie spojrzenie 
przyjęte zostało takŜe w monografii obozu Pierre’a Flamenta1. W polskiej li-
teraturze na ten temat dzieje obu obozów są omawiane odrębnie. Ten sposób 
poprowadzenia narracji przyjęli Autorzy publikacji, skupiając się jedynie na 
historii arnswaldzkiego oflagu. PoniewaŜ tytuł prezentowanej pracy nie wpro-
wadza Ŝadnych zawęŜeń chronologicznych ani odniesień, Ŝe jest to historia 
tylko jednej grupy narodowościowej Czytelnik moŜe czuć się nieco zawiedzio-
ny, Ŝe Sławomir Giziński i Andrzej Szutowicz w swojej pracy skoncentrowali 
się przede wszystkim na losach jeńców polskich. Okres francuski w omawianej 
publikacji traktowany jest mniej szczegółowo, w zasadzie jedynie wzmianko-
wany.  
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1 P. F l a m e n t, La vie dans un camp d’officiers français en Poméranie. Oflag II D–II B,  
1940–1945, Paris 1957.  
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Praca ma charakter popularnonaukowy. Powstała przede wszystkim na 
podstawie dotychczasowej literatury (obszernie cytowanej), w mniejszym zaś 
stopniu oparta jest na archiwaliach, co powoduje, Ŝe w duŜej części odwołuje się 
do znanych i przytaczanych w literaturze opisów zdarzeń i wniosków. Dotyczy 
to przede wszystkim pierwszych trzech rozdziałów, opisujących historię obo-
zu. W przypadku ksiąŜki o charakterze popularnym nie moŜe to być trakto-
wane jako błąd, niemniej powoduje pewien niedosyt, poniewaŜ odwaga Auto-
rów w zadawaniu trudnych pytań, ich dociekliwość i empatyczny stosunek do 
jenieckiego losu dają nadzieję, Ŝe pozwoliłoby to na skonstruowanie pełniej-
szego obrazu funkcjonowania obozu. Zwłaszcza Ŝe sami Autorzy we Wstępie 
stwierdzają, iŜ publikacje, oparte w przewaŜającej mierze na wspomnieniach, 
nie są wolne od błędów. Nieliczne frazy, poświęcone jeńcom francuskim zo-
stały zaczerpnięte (mimo Ŝe przypisy wskazują na źródła wtórne, najczęściej 
strony internetowe) z pracy P. Flamenta.  

KsiąŜka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz kilku wyodrębnio-
nych części, z których dwie odgrywają rolę podstawową. Całość uzupełnia  
bibliografia, wykaz skrótów, indeksy i streszczenia w języku francuskim i nie-
mieckim.  

KaŜdy z rozdziałów podzielony jest na podrozdziały. Pierwszy nosi tytuł:  
O obozie oraz polskich i francuskich jeńcach i zawiera pięć podrozdziałów: Or-
ganizacja obozu; Struktura obozu; Stan liczebny obozu i krótkie informacje  
o szeregowych; Pierwsi jeńcy polscy i francuscy w oflagu; Zamiana jeńców pol-
skich z Oflagu II B z francuskimi z Oflagu II D. Rozdział poświęcony został 
omówieniu kwestii podstawowych – powstaniu oflagu, infrastrukturze kom-
pleksu obozowego, strukturze funkcjonalno-osobowej (komendantura i admini-
stracja niemiecka oraz komendantura jeniecka), liczebności obozu oraz jeńcom 
polskim i francuskim w pierwszym okresie funkcjonowania oflagu, a takŜe 
zdarzeniom z maja 1942 r., kiedy miejsca pobytu jeńców dwóch obozów zosta-
ły zamienione. Zawarty w rozdziale passus, dotyczący Ŝołnierzy szeregowych 
przywołuje znany (ale czy powszechnie?) fakt ich obecności w oflagach, a tak-
Ŝe wprowadza wątek wzajemnych relacji pomiędzy oficerami a Ŝołnierzami 
niŜszymi rangą. Ich los, sposób traktowania i warunki pobytu w niewoli uza-
leŜnione były więc nie tylko od stosunku niemieckich władz obozowych, ale  
i relacji wewnątrz środowiska jenieckiego. Problem częściowego wykluczenia, 
wynikający często z obowiązujących, hermetycznych norm społecznych, w ra-
mach których definiowano jako jedno środowisko tylko i wyłącznie osoby ze 
stopniem oficerskim powodował dodatkowe uciąŜliwości, których doświadcza-
li szeregowi Ŝołnierze – jeńcy oflagów. Dla zachowania spójności publikacji 
wątek ten – niezwykle waŜny i istotny – powinien być raczej umiejscowiony 
w rozdziale czwartym (po rozwinięciu jako odrębny podrozdział lub jako część 
podrozdziału pierwszego).  
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Drugi rozdział Warunki jenieckiego życia w obozie zawiera następujące 
części: Warunki socjalno-bytowe; Wyżywienie, paczki i listy, wiadomości ze 
świata; Życie religijne w Oflagu; Obozowa służba zdrowia; Obozowy pieniądz; 
Zaspokajanie jenieckich potrzeb; Jeniecki świat bez kobiet. W tej części pracy 
Autorzy omówili najistotniejsze elementy obozowego Ŝycia, od warunków 
mieszkalnych poczynając, poprzez zasady utrzymywania kontaktów i pomocy 
zewnętrznej, codzienność obozowych dni widzianą przez pryzmat aktywności 
religijnej, po informacje o szpitalu obozowym, wysokości Ŝołdu i środków będą-
cych w dyspozycji polskich struktur obozowych. Ostatni podrozdział dotyka 
potrzeb emocjonalnych i seksualności. Wątek ten rzadko jest podejmowany 
wprost w opracowaniach, a niewątpliwie przebywający w izolacji męŜczyźni 
musieli zmierzyć się z tym problemem. 

Trzeci rozdział Życie społeczne w oflagu podzielony został na siedem pod-
rozdziałów: Nauczyciele i oświata w Oflagu II A Arnswalde; Pozostała działal-
ność oświatowa w obozie; „Za Drutami” i inne obozowe wydawnictwa; Teatr 
Symbolów; Zespoły muzyczne i wokalne; Ruch sportowy w Oflagu II B; Jeszcze 
o Francuzach. Działalność kulturalno-oświatowa, w tym praca dydaktyczna  
i naukowa lub uczestnictwo w róŜnych formach kształcenia (od kursów dla 
analfabetów, poprzez naukę na poziomie szkoły powszechnej, gimnazjum i li-
ceum, po WyŜsze Kursy Nauczycielskie) była jednym ze sposobów wypełnia-
nia (i twórczego wykorzystywania) czasu. W obozie, juŜ od Wigilii 1939 r., re-
dagowana była m.in. gazeta „Za drutami” (pierwsze numery nosiły tytuł „Ga-
zetka Obozowa”). Na jej łamach wydrukowano relację mjr. Henryka Suchar-
skiego z obrony Westerplatte oraz słynny wiersz ppor. Andrzeja Nowickiego 
Kriegsgefangenenpost. W Oflagu II B Arnswalde działały zespoły muzyczne, 
wokalne, a takŜe Teatr Symbolów. Rozwijał się ruch sportowy, a symboliczny 
wymiar miały zawody sportowe zorganizowane w roku olimpijskim – latem 
1940 r. Ich znaczenia nie umniejsza fakt, o którym wspominają Autorzy oma-
wianej publikacji, Ŝe nie zdecydowano się na nadanie im oprawy pozwalają-
cej na skojarzenia z olimpiadą. W ostatnim podrozdziale, w bardzo krótkim 
tekście podjęto wątek wybranych aspektów Ŝycia społeczno-kulturalnego jeń-
ców francuskich i ewakuacji obozu, która rozpoczęła się 28/29 stycznia 1945 r.  

Rozdział czwarty nosi tytuł Jenieckie losy i został podzielony na sześć części: 
Znani i zapomniani jeńcy Oflagu II B; Obozowa konspiracja; Ucieczki z obozu; 
Losy kapelanów z Oflagu II B; Odeszli pełnić wieczystą służbę z Oflagu II B 
Arnswalde; Volksdeutsche – czyli, o tych, którym miało być lepiej. Rozdział 
ten, mimo Ŝe Autorzy deklarują konieczność jego dalszego uzupełniania, jest 
przedstawiony najpełniej. W tym przypadku nie moŜe być mowy o wyczerpa-
niu tematu, a dobór biogramów i konstrukcja ich zawartości nie budzą więk-
szych zastrzeŜeń. Rozdział ten nadaje całej publikacji wyrazisty charakter. 
To przede wszystkim opowieść o jenieckim Ŝyciu, przekazana poprzez Ŝycio-
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rysy przetrzymywanych – tych znanych z nazwiska (nie zawsze natomiast  
z imienia i stopnia wojskowego) i bezimiennych, sławnych i nieznanych szer-
szemu gronu Czytelników. Dzięki temu zabiegowi środowisko jenieckie staje 
się bliŜsze, ludzkie w swoich potrzebach, radościach i popełnianych błędach.  

Podrozdziały omawiające konspirację i ucieczki z obozu przywołują pamięć 
o osobach, które nie akceptowały jenieckiej rzeczywistości i za swój Ŝołnierski 
obowiązek uwaŜały dalszą walkę. Kolejne części publikacji to przypomnienie 
tragicznych losów czterech kapelanów, związanych z tym obozem oraz jeń-
ców, którzy zmarli w okresie przebywania w niewoli. 

Kolejną częścią pracy jest nienumerowany rozdział, zakończenie (?), no-
szące tytuł Przywracanie pamięci. Autorzy wyrazili w nim pogląd, Ŝe mimo 
publikacji słynnych wspomnień jeńców tego obozu (Marek Sadzewicz, Józef 
Bohatkiewicz) i przywoływania jego historii na wielu płaszczyznach (m.in. 
cmentarz, pomnik, tablice pamiątkowe), obecność tematu Oflagu II B Arns-
walde w świadomości opinii publicznej i stan opracowania w literaturze te-
matu są niewystarczające. Przyczyn tego upatrują oni w powojennym skupie-
niu uwagi na historii Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew) i – z czym trudno 
się niestety nie zgodzić – z przejęciem kompleksu byłego obozu na cele woj-
skowe. Impulsem do wywołania pamięci o nim – po 2001 r. – była działalność 
potomków byłych francuskich jeńców obozu.  

Kolejna część ksiąŜki, zatytułowana Wybrane biogramy, zawiera dane bio-
graficzne – jak piszą Autorzy „najwaŜniejszych oficerów Oflagu II B”. 

Publikację zamykają: wskazania bibliograficzne, wykaz skrótów, indeksy, 
streszczenia. Nie udało się tutaj uniknąć kilku błędów. ZastrzeŜenia budzi 
podział wymienionej literatury przedmiotu na pozycje: Bibliografia (obejmu-
jąca z definicji zarówno źródła jak i literaturę, a w ramach tej ostatniej pozy-
cje zwarte, artykuły w wydawnictwach ciągłych, seryjnych, strony interneto-
we itp.); Artykuły prasowe; Strony internetowe. W wykazie skrótów zbędne 
wydają się niektóre powszechnie identyfikowane hasła, takie jak: np., kg, dr, 
godz., ul.  

WaŜnym uzupełnieniem publikacji są indeksy. W zestawieniu nazwisk  
w wielu przypadkach brakuje imion, na co jednak Autorzy wskazują wcze-
śniej tłumacząc, Ŝe wynika to z braku moŜliwości pełnej identyfikacji (w za-
kresie imion i stopni wojskowych) wielu osób, co oczywiście nie powinno budzić 
zdziwienia. W indeksie geograficznym zbędne jest hasło Dulag, czy teŜ Vichy, 
przywoływane w tekście w znaczeniu podmiotowym (jako „rząd Vichy”), a nie 
geograficznym. Konsekwencji zabrakło w przypadku nazw miejscowości, któ-
re po 1945 r., wraz ze zmianami granic, otrzymały polską nazwę. W ksiąŜce 
przyjęto zasadę uŜywania nazewnictwa historycznego (stąd Oflag II B Arns-
walde, a nie Choszczno), natomiast w indeksie charakter hasła głównego mają 
polskie nazwy (a niemieckie oznaczone są odsyłaczem do nich). Ewidentnym 

RECENZJE I OMÓWIENIA 



159 

uchybieniem jest połączenie w jednym haśle „Hohenstein” odniesień do zlo-
kalizowanego w Saksonii Oflagu IV A Hohnstein (!) oraz połoŜonego na Dol-
nym Śląsku – Oflagu VIII B Silberberg (mieszczącego się w m.in. w forcie 
Hohenstein, twierdzy, noszącej dzisiaj nazwę, Srebrna Góra). Publikacje za-
mykają streszczenia w języku francuskim i niemieckim.  

KsiąŜka, opublikowana przez wydawnictwo Nortom, nie jest monografią 
sensu stricte, jest raczej kolejnym, bardzo potrzebnym przywołaniem tematu 
i wypełnieniem luk w tym zakresie na rynku czytelniczym. Cennym elemen-
tem i uzupełnieniem narracji jest zawarty w niej materiał ikonograficzny, 
który w duŜej części składa się z historycznych zdjęć i reprodukcji prac pla-
stycznych, powstałych w okresie wojny. Wśród nich są takŜe rysunki publi-
kowane w obozowej gazecie „Za drutami”. Szkoda, Ŝe Autorzy nie pokusili się 
o zawarcie w ksiąŜce jeszcze jednego aneksu – przedruków fragmentów ma-
teriałów prezentowanych w tej gazecie. Pozwoliłoby to na usunięcie obszer-
nych cytatów z tekstu zasadniczego, a jednocześnie stanowiłoby świetny ma-
teriał źródłowy2.  

Podstawowymi mankamentami pracy są brak spójności pomiędzy tytułem 
a zawartością i niezbyt fortunny układ treści. NaleŜałoby się zastanowić nad 
przemieszczeniem niektórych fragmentów do innych rozdziałów, skróceniem 
wątków pobocznych, a praca zyskałaby na przejrzystości i jasności narracji. 
O ile pierwsze rozdziały dość mechanicznie, często za pomocą wykorzystania 
zbyt obszernych cytatów, omawiają znane treści, to rozdział czwarty i kolejne 
dwie części są niewątpliwie interesujące. Narracja, w której czuje się potrzebę 
rozumienia jenieckiego losu, nie omija takŜe spraw trudnych. Rzeczywistość 
obozowa daleka była bowiem od dychotomicznego podziału, gdzie czarne jest 
złe, a białe dobre.  

 
Jolanta Aniszewska 

—————————— 
2 Przedruku wielu artykułów i not publikowanych w „Za drutami” dokonał w 1980 r. Ta-

deusz Gasztold (T. G a s z t o l d, „Za drutami”. Pismo polskich jeńców wojennych 1940–1942,  
Koszalin 1980). 
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Bettina Greiner, Verdrängter Terror. Geschichte und 
Wahrnehmung sowjetischer Speziallager in Deutschland. 
Wydawnictwo: Hamburger Edition, Hamburg 2010, 510 s. 

 
Podjęte przez Bettinę Greiner badania nad historią radzieckich obozów 

specjalnych we wschodnich Niemczech, nie są prekursorskie. Do tej pory, od 
momentu upadku muru berlińskiego, tematyką zajmowało się wielu na-
ukowców. Bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej (NRD) rozpoczęto debatę, dotyczącą reŜimu Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands (SED, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec), 
który w tym państwie istniał. W ramach rozliczeń ujawniono archiwa Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, powszechnie zwanego Stasi, 
przekazując kontrolę nad nimi Pełnomocnikowi Federalnemu do spraw Do-
kumentów Państwowej SłuŜby Bezpieczeństwa NRD (Der Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik, tzw. Instytut Gaucka). Z przeszłością mierzono się pod 
względem prawnym i przede wszystkim historycznym. Sporo miejsca w ba-
daniach naukowych poświęcano rozmaitym formom represji, w tym takŜe  
radzieckim obozom specjalnym, które funkcjonowały we wschodnich Niem-
czech w latach 1945–1950. Na podstawie udostępnionych źródeł z byłych ra-
dzieckich archiwów, powstały cenne opracowania, takie jak dwutomowe dzieło 
Die sowjetischen Speziallager in Deutschland 1945 bis 1950, czy Die Verurtei-
lung deutscher Zivilisten 1945–1955 – drugi tom studiów pt. „Sowjetische  
Militärtribunale”, wydawanych przez Instytut Badań nad Totalitaryzmem 
im. Hannah Arendt w Dreźnie, a takŜe liczne prace naukowe, poświęcone 
konkretnym obozom specjalnym1. Wielu autorów tychŜe opracowań, podej-
mowało studia porównawcze, szukając analogii z systemem obozów Gułagu, 
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1 B. K ü h l e, W. T i t z, Speziallager Nr. 7: Sachsenhausen, 1945–1950, Berlin 1990;  
B. O l e s c h i n s k i, N. H a a s e, Das Torgau-Tabu, Leipzig 1998; A. K i l i a n, Mühlberg 1939– 
–1948: Ein Gefangenenlager mitten in Deutschland, Köln–Weimar 2001; N. H a a s e, B. S a c k, 
Münchner Platz, Dresden. Die Strafjustiz der Diktaturen und der historische Ort, Leipzig 2001. 
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niemieckimi i radzieckimi obozami jenieckimi czy teŜ obozami internowania, 
zarządzanymi przez zachodnich aliantów. Znaczną część dorobku naukowego 
stanowią publikacje, poświęcone miejscom z podwójną przeszłością (Ort mit 
doppelter Vergangenheit), tj. nazistowską i komunistyczną. Wśród tego typu 
prac zwracają uwagę m.in. wydawnictwo Petera Reif-Spiereka i Bodo Ritsche-
ra, Speziallager in der SBZ. Gedenkstätten mit doppelter Vergangenheit (Berlin 
1999), czy publikacje Petera Faulenbacha2. Od początku rozliczeń z okresem 
komunizmu w NRD procesowi temu towarzyszył cień nazizmu. Próby zdefi-
niowania okresu rządów komunistycznej partii SED jako systemu totalitar-
nego napotykały na obawy, Ŝe w ten sposób dojdzie do postawienia znaku 
równości pomiędzy obydwoma dyktaturami. Za tym z kolei kryła się groźba 
relatywizowania zbrodni nazistowskich. W niektórych miejscach, gdzie spo-
tkały się dwa systemy totalitarne, a takim były tereny byłych obozów oraz 
więzień nazistowskich i komunistycznych, dochodziło do swoistej „konkuren-
cji ofiar”. Emocjonalny wydźwięk tej debaty, w której uczestniczyli byli więź-
niowie obydwu dyktatur, nie ułatwiał wypracowania rozwiązań, opartych na 
rzetelnych podstawach naukowych3. 

Mimo wspomnianego powyŜej bogactwa opracowań i naukowych analiz, 
przeprowadzanych przez pojedynczych badaczy, jak i zespoły naukowe, skupio-
ne wokół konkretnych placówek i organizacji, jak centralna Fundacja Badań 
nad Dyktaturą SED (Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur), pu-
blikacja B. Greiner jest pod wieloma względami wyjątkowa. Autorka bowiem 
postawiła sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytania, które we wcześniej-
szych opracowaniach były pomijane lub teŜ traktowane raczej marginalnie,  
a które są podstawowe dla wyjaśnienia problemów, związanych z pamięcią  
o tym aspekcie reŜimu komunistycznego we wschodnich Niemczech. Miano-
wicie przeanalizowała, dlaczego odmawia się uznania, Ŝe więźniowie radziec-
kich obozów specjalnych, byli ofiarami reŜimu totalitarnego i dlaczego ich  
pozycja w niemieckiej kulturze pamięci jest tak słaba. Odpowiedzi na te py-
tania, jak zauwaŜyła Autorka, szukać naleŜy w tym, kim były ofiary. Więk-

RECENZJE I OMÓWIENIA 

—————————— 
2 B. F a u l e n b a c h, Die Auseinandersetzung mit der doppelten Vergangenheit im deut-

schen Bundestag. W: Grenzen der Vereinigung. Die geteilte Deutschland im geeinten Deutsch-
land, Leipzig 1999; i d e m, Probleme des Umgangs mit der Vergangeheit im vereinten Deutsch-
land. Gegenwartsbedeutung der jüngsten Geschichte. W: Deutschland. Eine Nation – doppelte 
Geschichte. Materialien zum deutschen Selbstverständnis, Hrsg. W. Weidenfeld, Köln 1993.  

3 Powołana 22 VII 1995 r. Komisja Śledcza do spraw PrzezwycięŜenia Skutków Dyktatu-
ry Komunistycznej Partii SED w Ramach Procesu Niemieckiego Zjednoczenia sformułowała 
zalecenia, dotyczące zachowania historycznej pamięci o tym okresie. W swoich dokumentach 
zapisała ona stwierdzenie o „antytotalitarnym konsensusie”, którego w debacie o rozrachun-
ku z komunistyczną przeszłością Niemiec uŜył Jürgen Habermas. Zob. A. K. K r ü g e r, Re-
lacja z Niemiec: Jak obchodzić się z socjalistyczną przeszłością w Niemczech, http://www.
goethe.de/ges/pok/prj/usv/svg/pl6067246.htm [on-line: 10.4.2014 r.]. 
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szość z osób, które trafiły do radzieckich obozów specjalnych miała bowiem 
za sobą nazistowską przeszłość, tzn. tworzyła struktury polityczne i admini-
stracyjne III Rzeszy. 

Autorka oparła pracę przede wszystkim na 77 opublikowanych w latach  
1950–2007 wspomnieniach i relacjach byłych osadzonych, dokumentach  
Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), czyli Grupy do Walki z Nie-
ludzkością4, materiałach świadków z muzeum i miejsca pamięci Sachsen-
hausen, wreszcie samodzielnie przeprowadzonych wywiadach. Bettina Grei-
ner, we wprowadzeniu, oprócz przeanalizowania stanu badań i postawienia 
własnych tez, scharakteryzowała system radzieckich obozów specjalnych, któ-
rych dziesięć od 1945 r. do 1950 r. funkcjonowało w radzieckiej strefie okupa-
cyjnej. Przeszło przez nie w tym czasie ok. 189 tys. osób, w tym 154 tys. 
Niemców. Wśród tych drugich śmiertelność wyniosła ponad 28% (przy-
najmniej 44 tys. ofiar). Aresztowania i skierowanie do obozów dotknęły róŜne 
grupy społeczne i zawodowe, osoby o przeciwstawnych poglądach politycz-
nych i Ŝyciorysach. Byli wśród nich m.in. lekarze zaangaŜowani w nazistow-
ski program eutanazji (Gerhard Wischer, Hans Heinze), działacze komuni-
styczni (Max Emendörfer), członkowie ruchu oporu z 20 lipca 1944 r. (Ulrich 
Freiherr von Sell, Justus Delbrück), przewodniczący Ŝydowskiej gminy w Ber-
linie, Georg Kohn, a takŜe przedstawiciele inteligencji, jak np. aktorzy Hein-
rich George i Gustaf Gründgens czy pisarz Walter Kempowski. Zasadniczo do 
obozów trafiały dwie grupy osób: internowani, którzy byli przetrzymywani bez 
dochodzenia i wyroku oraz skazani na karę pozbawienia wolności wyrokiem 
radzieckich trybunałów wojskowych. RóŜnice między tymi dwoma kategoria-
mi, są zdaniem autorki, kluczowe dla zrozumienia specyfiki tych obozów. 

W pierwszej części pracy B. Greiner zrekonstruowała środki, jakie władze 
radzieckie podejmowały wobec więźniów obozów specjalnych, z uwzględnie-
niem podziału na dwie wspomniane wyŜej grupy: internowanych i skazanych 
przez radzieckie trybunały wojskowe. Próbując odpowiedzieć na pytanie  
o funkcję, jaką pełniły obozy specjalne, zwróciła uwagę na niedostatki ra-
dzieckich źródeł: pełnych luk, opierania się na wymuszonych zeznaniach, co 
nie pozwala określić, jaki był rzeczywisty poziom obciąŜenia więźniów nazi-
stowską przeszłością. Choć jak zarzucił jeden z recenzentów publikacji, ist-
nieją radzieckie dokumenty, które mimo pewnych niedoskonałości, pozwalają 
odtworzyć nazistowską przeszłość części więźniów. Są to materiały, dotyczące 
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4 Grupę do Walki z Nieludzkością załoŜyło dwóch oficerów wywiadu amerykańskiego oraz 

dwóch członków SPD – Hildebrandt i socjaldemokrata Ernest Tillich. Organizacja mieściła 
się w Berlinie Zachodnim i posiadała sześć filii na terenie NRD. Szefem KgU na początku lat 
pięćdziesiątych XX w. był Willy Brandt. Zob. T. K o p y ś, Początki wywiadu zachodnioniemiec-
kiego oraz jego aktywność w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., „Aparat 
represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, z. 1, s. 155. 
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blisko 44 tys. internowanych, które w 1948 r. przebadała radziecka komisja 
rządowa. W wyniku tej akcji latem 1948 r. zwolniono prawie 28 tys. osób  
(członków Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej – Natio-
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP i organizacji pronazistow-
skich oraz funkcjonariuszy tychŜe formacji niskiego stopnia)5. 

Autorka, mimo wielu wątpliwości, doszła w tej części pracy do jednoznacz-
nego wniosku. Jej zdaniem o internowaniu, skazaniu i wypuszczeniu z obo-
zów specjalnych decydowały wyłącznie politycznie interpretowane względy 
bezpieczeństwa i oportunizm władz radzieckich, które kierowały się bieŜącą 
sytuacją polityczną. Ta ostatnia, bezpośrednio po wojnie, wymagała szybkiej 
normalizacji, rozumianej jako umocnienie radzieckiej hegemonii i co za tym 
szło takŜe pacyfikacji niemieckiego społeczeństwa. W tym rozumieniu obozy 
były, jak cytuje B. Greiner za Aleksandrem SołŜenicynem, formą „politycznej 
i społecznej profilaktyki”. SłuŜyły izolacji potencjalnych przeciwników i za-
straszeniu wszystkich Niemców. Jednocześnie Autorka podwaŜyła tezy suge-
rujące, Ŝe władze radzieckie tworząc tego typu miejsca kierowały się chęcią 
denazyfikacji wschodnioniemieckiego społeczeństwa. Takie ujęcie problemu 
stwarzało swoistą moralną legitymizację istnienia obozów. Jak przyznała,  
w obozach znalazło się wielu zaangaŜowanych w strukturach państwa nazi-
stowskiego, ale tylko nieliczni stwarzali realne zagroŜenie (np. członkowie 
Wehrwolfu) i w związku z tym wymagali dłuŜszej izolacji. Zdaniem B. Grei-
ner, nie było takŜe celem wymierzenie kary i zmuszenie do odpokutowania 
win tych, którzy popełnili zbrodnie w okresie nazizmu lub których działania 
miały istotny charakter dla podtrzymywania dyktatury. Władze radzieckie 
nie zadawały sobie trudu, by w jakikolwiek sposób dowieść winy osadzonym,  
o czym świadczy wspomniany powyŜej fakt zainteresowania się ich przeszło-
ścią dopiero w 1948 r., gdy znaczna część obozów była juŜ zamknięta6. 

W drugiej części pracy przeanalizowane zostały doświadczenia obozowe, 
opisane warunki bytowe osadzonych i ich wpływ na wewnętrzną organizację 
obozową. Autorce nie zaleŜało na szczegółowej rekonstrukcji Ŝycia obozowe-
go, lecz na ukazaniu wewnętrznej dynamiki obozowej społeczności oraz tego, 
w jaki sposób reŜim wywierał wpływ na ogólną brutalizację Ŝycia, a takŜe 
stygmatyzację więźniów. Cenne są zatem niewątpliwie jej wnioski, dotyczące 
relacji między więźniami, hierarchii wewnątrzobozowej oraz tego, jak po-
szczególne grupy i jednostki w niej się odnajdywały (np. przyjmując rolę więź-
niów funkcyjnych, donosicieli itd.). W licznych, przytaczanych w tej części  
relacjach i wywiadach, dominują doświadczenia głodu i śmierci. Mimo tra-
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5 P. E r l e r, Bettina Greiner: Verdrängter Terror, http://www.sehepunkte.de/2010/07/180  

23.html [on-line: 8 IV 2014]. 
6 Na początku 1950 r. zamknięto obozy w Bautzen, Buchenwaldzie i Sachsenhausen.  



165 

gicznej wymowy tych świadectw zostały potraktowane z koniecznym dystan-
sem i krytycyzmem, których potrzeba jest wyjaśniona w kolejnej części pra-
cy. Warto zauwaŜyć, Ŝe w tej części Autorka skoncentrowała się na analizie 
doświadczeń więźniów jednego obozu, oznaczonego nr 7, specjalnego obozu  
w Sachsenhausen. 

Ostatnią część publikacji B. Greiner uznać moŜna za najcenniejszą pod 
względem poznawczym. Dokonała w niej drobiazgowej analizy opublikowanych 
relacji, badając mechanizmy rządzące pamięcią byłych osadzonych w radziec-
kich obozach specjalnych i ich próby kształtowania pamięci niemieckiego 
społeczeństwa o tych wydarzeniach. Na podstawie przebadanej literatury 
wywnioskowała, iŜ własne wyobraŜenia przeszłości u więźniów to w większo-
ści, „odnoszące się do teraźniejszości interpretacje i modulacje przeszłości”. 
Pokazała, jak zabiegając o społeczną akceptację swojego statusu niewinnej 
ofiary, byli więźniowie sięgali po gotowe wzory opowieści, starając się spro-
stać oczekiwaniom czytelników i bieŜącym politycznym uwarunkowaniom.  
W ten sposób w wielu opublikowanych wspomnieniach obecne było stylizo-
wanie się przez piszących na przeciwników komunizmu, połączone z uporczy-
wym milczeniem o własnym zaangaŜowaniu w ruch nazistowski. Autorkę in-
teresował takŜe publiczny odbiór tych relacji i siła ich oddziaływania, która 
była zaleŜna od wielu czynników, takich jak: styl publikowanych wspomnień, 
ich walory literackie, wielkość nakładu, wybór odpowiedniego wydawcy, czas 
opublikowania, jak i pochodzenie oraz poziom wykształcenia świadka wyda-
rzeń. Zwróciła teŜ uwagę, Ŝe niezaleŜnie od własnych starań, byli więźniowie 
zostali uznani za pierwsze „ofiary zimnej wojny” w RFN bardzo wcześnie, bo 
juŜ w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Podstawą ku temu były 
zarówno silne przekonania antykomunistyczne społeczeństwa zachodnionie-
mieckiego, jak i np. działania rozmaitych grup, w tym m.in. wspomnianej KgU. 

W podsumowaniu Autorka dokonała porównania radzieckich obozów spe-
cjalnych z obozami internowania w zachodnich Niemczech, niemieckimi obo-
zami koncentracyjnymi oraz radzieckimi obozami jenieckimi i pracy przymu-
sowej. Na tej podstawie doszła do wniosku, Ŝe radzieckie obozy specjalne były 
swoistą mieszanką dwóch ostatnich rodzajów. Określa je mianem koncentra-
cyjnych i choć zastrzega, Ŝe trzeba je odróŜnić od obozów nazistowskich, to 
jednak tego zasadniczo nie czyni. Tymczasem istotny jest fakt, Ŝe do radziec-
kich obozów specjalnych kierowano takŜe osoby skazane wyrokami trybuna-
łów, co stanowiło istotną róŜnicę w porównaniu z obozami koncentracyjnymi. 
Ponadto więźniowie obozów specjalnych nie byli wykorzystywani do pracy 
przymusowej, jak miało to miejsce w niemieckich lagrach. Tym, co łączy te 
miejsca z niemieckimi obozami koncentracyjnymi jest pewna wspólnota ce-
lów, jaka towarzyszyła ich załoŜycielom. Zdaniem psychoanalityka i więźnia 
niemieckich obozów koncentracyjnych Bruno Bettelheima, obozy te tworzone 
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były w celu zniszczenia więźniów jako jednostek i zmienienia ich w bezwolną 
masę, aby uniemoŜliwić wszelki opór jednostkowy i grupowy oraz, aby wzbu-
dzić strach u pozostałej ludności7. Podobną motywacją, tj. chęcią zastrasze-
nia potencjalnych przeciwników i spacyfikowania wschodnioniemieckiego 
społeczeństwa, jak wynika z publikacji B. Greiner, kierowały się władze ra-
dzieckie. 

W omawianej publikacji pojawiają się nieliczne nawiązania do miejsc izo-
lacji na terenie Polski. Dotyczą one przede wszystkim oceny stanu badań nad 
obozami specjalnymi, które radzieckie władze utworzyły w Rembertowie, 
Świebodzinie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Pile, a które zostały roz-
wiązane do końca 1945 r. Nie jest on, zdaniem Autorki, zadowalający, czemu 
naleŜy przyznać słuszność. NaleŜałoby sobie Ŝyczyć jednak nie tylko wypełnie-
nia białych plam w historiografii, dotyczącej poszczególnych miejsc odosobnie-
nia, ale teŜ całościowego opracowania, w którym podobnie jak w publikacji  
B. Greiner o radzieckich obozach specjalnych, podjęty zostałby problem pa-
mięci byłych więźniów i osadzonych w róŜnych miejscach izolacji w powojen-
nej Polsce. W tym względzie nadal aktualny pozostaje postulat badawczy  
o konieczności zbadania psychospołecznych skutków istnienia obozów powo-
jennych w Polsce i na Śląsku Opolskim, sformułowany w publikacji Edmun-
da Nowaka, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów  
w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje8. DuŜe zainteresowanie badaczy 
problemem pamięci w kontekście historii XX w. pozwala mieć nadzieję, Ŝe 
postulat ten zostanie w końcu zrealizowany. 

 
Renata Kobylarz-Buła 
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Stanisław Jaczyński, Ocaleni od zagłady. Losy ofice-
rów polskich ocalałych z masakry katyńskiej. Wydaw-
nictwo: Bellona Spółka Akcyjna, Warszawa 2012, 375 s. 

 
 
W 2012 r. ukazała się publikacja Stanisława Jaczyńskiego pt.:  Ocaleni od 

zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej. Przedstawia 
ona dzieje 400 polskich oficerów, którzy zostali wyselekcjonowani przez Lu-
dowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich 
Dieł – NKWD) i uniknęli rozstrzelania wiosną 1940 r. KsiąŜka pokazuje ich 
losy od września 1939 r. do 9 września 1941 r., kiedy to polscy oficerowie trans-
portem kolejowym dotarli do miejsc formowania Armii Polskiej w ZSRR. 

Autor publikacji, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, a w przeszłości wykładowca w Akademii Obro-
ny Naukowej, jest wybitnym i cenionym znawcą tematyki polskich oficerów 
w niewoli radzieckiej. Spod jego pióra wyszło wiele prac, poświęconych temu 
zagadnieniu1. 

Do zrekonstruowania losów ocalałych oficerów posłuŜyły materiały archi-
walne przechowywane w Polsce oraz za granicą, m.in. z: Archiwum Akt No-
wych w Warszawie, Archiwum Wschodniego w Warszawie, Archiwum Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego, Centralnego Archiwum Wojskowego w Remberto-
wie, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie, Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, czy Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Londynie. Kolejną waŜną bazą źródłową, wykorzystaną w pra-
cy są opublikowane przez Wojskową Komisję Archiwalną materiały archi-

„ŁRM” 2013 t. 36 
ISSN 0137-5199 

1 S. J a c z y ń s k i, Obozy jenieckie w ZSRR IX 1939–VII 1941. W: Zbrodnia katyńska. Dro-
ga do prawdy, pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1992; i d e m, Zagłada oficerów Wojska 
Polskiego na Wschodzie: wrzesień 1939–maj 1940, Warszawa 2006; i d e m, Sowieckie próby po-
zyskania oficerów polskich w latach 1940 –1941, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 4; 
i d e m, Losy oficerów polskich ocalałych z zagłady na Wschodzie po wybuchu wojny niemiecko-
-radzieckiej, czerwiec–sierpień 1941 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 1. 
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2 Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny, sierpień 1939–marzec 

1940, Warszawa 1995; t. 2: Zagłada, marzec–czerwiec 1940, Warszawa 1998; t. 3: Losy ocala-
łych, lipiec 1940–marzec 1943, Warszawa 2001; t. 4: Echa Katynia, kwiecień 1943–marzec  
2005, Warszawa 2005. 

3 B. M ł y n a r s k i, W niewoli sowieckiej, Londyn 1974. 
4 J. C z a p s k i, Na nieludzkiej ziemi, Rzym 1945. 
5 S. S w i a n i e w i c z, W cieniu Katynia, ParyŜ 1976. 
6 S. J a c z y ń s k i, Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyń-

skiej, Warszawa 2012, s. 75–76. 

walne, pochodzące z archiwów rosyjskich2. Praca wzbogacona jest o wspo-
mnienia samych oficerów, m.in.: Bronisława Młynarskiego3, Józefa Czap-
skiego4, czy Stanisława Swianiewicza5. Całość dopełnia  obszerna literatura 
przedmiotu. 

KsiąŜka ma układ chronologiczno-problemowy i składa się z sześciu roz-
działów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do tematu. Stanisław Jaczyński 
przedstawił w nim nie w pełni wyjaśnione okoliczności dostania się polskich 
Ŝołnierzy do radzieckiej niewoli po 17 września 1939 r. Pokazane zostały rów-
nieŜ poczynania władz radzieckich w celu zorganizowania ich obozowego Ŝy-
cia jenieckiego. W jednym z podrozdziałów zostały omówione takŜe obozy 
specjalne dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Po 
zapoznaniu się z nim, od razu rzuca się w oczy fakt, Ŝe nadal niewiele wiado-
mo o funkcjonowaniu obozów w Starobielsku oraz w Ostaszkowie. Ostatnią 
część rozdziału Autor poświęca niezwykle ciekawemu zjawisku, jakie miało 
miejsce w obozach specjalnych, a mianowicie rozpracowaniu operacyjno-agen-
turalnemu oraz pozyskaniu oficerów do współpracy przez władze NKWD. Za-
daniem agentury miało być wykrycie osób szczególnie niebezpiecznych dla 
władz radzieckich, takich jak pełniących słuŜbę w wywiadzie, policji, więzien-
nictwie, czy członków organizacji „o charakterze faszystowsko-wojskowym  
i nacjonalistycznym” (Polska Partia Socjalistyczna – PPS, Związek Strzelec-
ki). Dodatkowym źródłem wiedzy dla władz radzieckich były przesłuchania 
jeńców. Jeden z internowanych, por. Wacław Komarnicki o przesłuchaniach 
pisał:  

„Sześciomiesięczny pobyt polskich oficerów w Kozielsku przeznaczony był na 
rozpracowanie ich pod względem politycznym. [...] Nie były to normalne bada-
nia, ograniczające się do sfery wojskowej – przeciwnie – były to badania poli-
tyczne, zawodowe i społeczne. Badano jeńców jak przestępców politycznych” 6.  

Stanisław Jaczyński na podstawie przedstawionych źródeł pokazał, Ŝe roz-
pracowanie w obozie kozielskim i starobielskim przyniosło niewielkie efekty. 
Z powodu braku dostępu do materiałów nie ustalono, jakie rezultaty osią-
gnięto w obozie ostaszkowskim. 
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Kolejny rozdział poświęcony jest najtragiczniejszemu wydarzeniu, związa-
nemu z pobytem polskich oficerów w niewoli radzieckiej – ich wymordowa-
niu. Na temat powodów wydania rozkazu zamordowania Polaków oraz o me-
todach, sposobie, organizacji tego czynu w historiografii napisano juŜ wiele 
na podstawie dostępnych źródeł. Rozdział kończy się próbą ukazania, jakimi 
kryteriami kierowały się władze radzieckie przy podejmowaniu decyzji o oca-
leniu 400 oficerów z masakry katyńskiej. Autor na podstawie przeprowadzo-
nej kwerendy archiwalnej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym 
w Moskwie ustalił powody, dla których 223 polskich oficerów nie zostało roz-
strzelanych. Część z oficerów uniknęła spotkania z katami NKWD, m.in. 
dzięki Ŝądaniom ambasady niemieckiej, misji litewskiej, czy na polecenie za-
stępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Wsiewołoda Mierku-
łowa. Nie udało się ustalić przyczyn ocalenia pozostałych 167 oficerów. Stani-
sław Jaczyński wysuwa tezę, Ŝe głównym powodem wysłania 400 jeńców do 
obozu w miejscowości Pawliszczew Bor, a następnie do Griazowca, była ich 
potencjalna uŜyteczność w realizacji przyszłych planów politycznych oraz 
wojskowych Kremla. Jednak w tym miejscu dla lepszego zobrazowania pro-
blemu ocalałych jeńców obozów specjalnych, warto byłoby wspomnieć o in-
nych oficerach, którzy np. byli w tym czasie więzieni na Łubiance i o ich losie 
w Związku Radzieckim w tym czasie. Autor poruszył równieŜ w kilku zda-
niach kwestię współpracy radziecko-niemieckiej przy realizacji zbrodni ka-
tyńskiej. Potwierdził tezę Witolda Wasilewskiego7, która mówi o tym, Ŝe nie 
odnaleziono do tej pory źródeł koordynacji niemieckiej akcji AB (akcja ekster-
minacyjna, skierowana przeciwko polskiej inteligencji) i zbrodni dokonanej 
na polskich oficerach wiosną 1940 r. Szkoda, Ŝe Autor omawianej pracy nie 
pokusił się o głębsze zbadanie tego problemu. 

W rozdziale trzecim S. Jaczyński przechodzi juŜ do meritum swojej pracy. 
Rozdział ten w całości poświęcony jest bowiem obozowi specjalnemu w Gria-
zowcu, do którego trafiło 400 polskich Ŝołnierzy nie rozstrzelanych wiosną 
1940 r. PrzybliŜa organizację oraz administrację obozową, a takŜe działania 
ochrony. Obóz ten, w porównaniu z poprzednimi, dla polskich oficerów, był 
znacznie lepiej pilnowany. Władze NKWD nie mogły pod Ŝadnym pozorem 
pozwolić uciec Ŝadnemu jeńcowi. Jednym z ciekawych problemów, jaki przed-
stawił S. Jaczyński, jest reakcja polskich jeńców na zaatakowanie Jugosławii 
przez wojska niemieckie wiosną 1941 r. Przetrzymywany w Griazowcu gen. 
Jerzy Wołkowicki, w imieniu polskich oficerów, zwrócił się do władz radziec-
kich o moŜliwość wyjazdu do Jugosławii, aby podjąć walkę. śądanie generała 
nie przyniosło Ŝadnego rezultatu, ale pokazało siłę polskiego Ŝołnierza. Gene-
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rał J. Wołkowicki oraz oficerowie z jego otoczenia prowadzili szeroko zakrojo-
ną działalność, która miała wykazać ich niezłomną postawę w stosunku do 
radzieckiej władzy. 

W dalszej części ksiąŜki przedstawiono działalność samorządu jenieckie-
go, warunki bytowania, problem korespondencji jeńców ze swoimi bliskimi 
oraz wykorzystywanie jeńców do pracy. Rozdział ten poświęcony jest Ŝyciu 
obozowemu polskich Ŝołnierzy w niewoli radzieckiej. Dlatego dość zaskakująca 
jest treść kolejnego, w którym S. Jaczyński opisuje Ŝycie religijne, kultural-
no-oświatowe oraz nastroje i postawy jeńców podczas pobytu w Griazowcu. 
UwaŜam, Ŝe ukazanie tych problemów moŜna było w całości zawrzeć w jed-
nym rozdziale, gdyŜ treści łączą się tematycznie. MoŜliwe jednak, Ŝe Autor 
chciał oddzielić sferę materialną od duchowej jenieckiego Ŝycia i dlatego za-
stosował takie niezbyt trafne – jak sądzę – rozwiązanie. 

W przedostatnim rozdziale pracy omówiono problem szeroko pojmowanej 
indoktrynacji radzieckiej, skierowanej w stronę polskich oficerów ocalałych 
ze zbrodni katyńskiej. Szczególnie interesujące jest funkcjonowanie radziec-
kiej propagandy, głównie na podstawie moskiewskich materiałów archiwal-
nych. Aktywność propagandowa NKWD wymierzona w polskich oficerów była 
dość intensywna i zróŜnicowana. Polskich jeńców przekonywano do komuni-
stycznego świata poprzez odczyty, wykłady, prasę, ksiąŜki, wyświetlane fil-
my, czy spektakle. Jak stwierdza Autor, działania te nie odniosły jednak za-
mierzonego efektu. Nie udało się wymazać u jeńców ich wartości, zasad, czy 
patriotyzmu. W tym miejscu, moim zdaniem, powinien znaleźć się podrozdział, 
poświęcony Ŝyciu religijnemu w obozie, stanowiącemu przeciwwagę radziec-
kiej indoktrynacji, poniewaŜ dla polskich oficerów wiara i religia w chwilach 
trudnych miały olbrzymie znaczenie. 

W dalszej części rozdziału został przedstawiony problem rozpracowania 
agenturalnego polskich jeńców. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych sta-
rał się dowiedzieć wszystkiego o osobach przetrzymywanych w obozie w Gria-
zowcu, a takŜe zdobyć nowych współpracowników. Jednym z nich miał być 
ppłk Tadeusz Felsztyn, przed wojną wybitnie zasłuŜony dla rozwoju polskiej 
piechoty. Na jego przykładzie moŜna prześledzić metody oraz taktykę władz 
radzieckich w celu pozyskania agenta. Na koniec rozdziału Autor pokazał losy 
polskich oficerów w „willi szczęścia” w Małachówce pod Moskwą, do której 
trafiło kilku oficerów z byłych obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszko-
wie. Kwestia „willi szczęścia” doczekała się juŜ kilku opracowań naukowych, 
wydano takŜe kilka wspomnień osób w niej przebywających, ale nadal ten te-
mat wzbudza ogromne kontrowersje. Szczególnie działalność gen. Zygmunta 
Berlinga, którego zadaniem było przekonywanie polskich oficerów do radziec-
kiej władzy. Autor przedstawił sprawę propozycji od radzieckiego generała 
dla gen. Z. Berlinga, która dotyczyła przerzucenia na tereny okupowanego 
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8 Zob. np. Armia Polska w ZSRR 1941–1942. Organizacja Armii Polskiej w ZSRR 1941– 

–1942. Wybór źródeł, t. I, wybór i oprac. B. Polak, M. Polak, Leszno 2006, s. 18–20. 

kraju polskich oficerów w celu organizowania działalności partyzanckiej. 
Wśród oficerów nie znalazł się Ŝaden chętny, ale ta propozycja spowodowała 
wysłanie przez gen. Z. Berlinga do władz radzieckich deklaracji o wstąpieniu 
jego oraz kilku oficerów w szeregi Armii Czerwonej (dalej: ACz). 

Kończący pracę rozdział dotyczy sytuacji polskich Ŝołnierzy po podpisaniu 
układu Sikorski-Majski. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską a ZSRR w początkowym okresie nie poprawiło ich sytuacji. Funkcjo-
nariusze NKWD nadal prowadzili akcję werbowania do ACz, często uciekając 
się do róŜnego rodzaju nacisków oraz gróźb. Na podstawie przedstawionych 
przez S. Jaczyńskiego źródeł widzimy, jak duŜą rolę w nowej sytuacji odegrał 
gen. J. Wołkowicki, który nawoływał do zachowania spokoju przez jeńców. 
Sam szef NKWD Ławrientij  Beria 20 sierpnia 1941 r. nakazał funkcjonariu-
szom NKWD utrzymywać dotychczasową politykę wobec polskich jeńców. 
Dopiero 25 sierpnia 1941 r. do obozu w Griazowcu przybyła komisja mobili-
zacyjna. 

Autor omawia takŜe wcielanie polskich oficerów ocalałych ze zbrodni ka-
tyńskiej w szeregi Armii Polskiej w ZSRR, ale przytacza równieŜ przykłady 
oficerów więzionych w Związku Radzieckim. Wspomniał o losach gen. Kle-
mensa Rudnickiego, który był więziony w obozie pracy i zanim został zwol-
niony, to funkcjonariusze NKWD chcieli wymusić na nim podpisanie doku-
mentu o współpracy z władzą radziecką. Takich prób podejmowano znacznie 
więcej. Stanisław Jaczyński starał się równieŜ pokazać, jak zmieniała się sy-
tuacja polskich jeńców wojennych, osadzonych w obozie w Griazowcu w tym 
okresie. Przede wszystkim obóz otrzymał oficjalną nazwę Obóz Wojsk Pol-
skich. Został ustalony plan dnia, a takŜe wyznaczono kierowników grup 
szkolenia poszczególnych rodzajów broni i słuŜb. Jeńcy starali się wszystkimi 
moŜliwymi sposobami być ponownie Ŝołnierzami. 

Rozdział ten wzbogacają dwie tabele, które przedstawiają interesujące  
dane. W pierwszej z nich znajduje się wykaz polskich Ŝołnierzy obozu w Gria-
zowcu, którzy nie wstąpili z róŜnych powodów do Armii Polskiej w ZSRR. 
Druga tabela zawiera nazwiska polskich jeńców, wyraŜających chęć wstąpie-
nia do ACz. Sądzę, Ŝe niepotrzebne w tym rozdziale było zamieszczanie całe-
go tekstu Polsko-radzieckiej umowy wojskowej z 14 sierpnia 1941 r., która 
jest ogólnie dostępna8. 

KsiąŜka napisana jest przystępnym językiem. Czyta się ją dość płynnie, 
ale dopiero od trzeciego rozdziału przekazywane są właściwe i mniej znane 
treści. Pozostaje pewien niedosyt, gdyŜ Autor nie rozwinął losów oficerów, 
którzy nie zostali zamordowani wiosną 1940 r., w okresie po ich wstąpieniu 
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do Armii Polskiej w ZSRR. Stanisław Jaczyński ograniczył się jedynie do 
przedstawienia przydziałów słuŜbowych w armii wyŜszej kadry dowódczej 
obozu w Griazowcu. Mógł pokusić się o dołączenie krótkich biogramów tych 
oficerów, w których moŜna było zamieścić ich losy w Polskich Siłach Zbroj-
nych na Zachodzie. 

Praca  S. Jaczyńskiego jest waŜną pozycją na temat szeroko pojmowanej 
tematyki katyńskiej. Odnosi się do słabo rozpoznanego tematu losów 400 pol-
skich oficerów, ocalałych z masakry katyńskiej. Szczególnie warte uwagi są 
zagadnienia, poświęcone działaniom operacyjno-agenturalnym, prowadzonym 
przez funkcjonariuszy NKWD na polecenie władz radzieckich. Te działania 
pokazują istotę i charakter polityki ZSRR względem Polski i Polaków. Polscy 
jeńcy, jak wynika z zaprezentowanych przez Autora ustaleń, toczyli nie-
ustanną walkę z władzą radziecką. Część z nich przeszła na druga stronę, ale 
było ich niewielu w porównaniu tymi, którzy stawiali opór radzieckiej indok-
trynacji. 

Sądzę, Ŝe najgorsza dla badacza, zajmującego się zbrodnią katyńską jest 
świadomość, Ŝe bez pełnego dostępu do rosyjskich archiwaliów, prace zawsze 
będą niepełne. Oprócz tematyki poruszonej przez S. Jaczyńskiego w ksiąŜce, 
ciągle na zbadanie czeka problem jeńców z obozów internowania na Litwie  
i Łotwie, którzy znaleźli się na terenie ZSRR, tych przebywających w obozie 
Kozielsk II, czy tych przetrzymywanych w radzieckich więzieniach, m.in. na 
Łubiance. Praca S. Jaczyńskiego wypełnia waŜną lukę w badaniach nad losa-
mi polskich oficerów w radzieckiej niewoli, ale pokazuje równieŜ, jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia. 

 
Bartosz Janczak 
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Krystyna Piórkowska, Anglojęzyczni świadkowie Ka- 
tynia. Najnowsze badania. Wydawnictwo: Muzeum Wojska 
Polskiego, Warszawa 2012, 300 s. + il. 

 
Na rynku wydawniczym pojawiła się polsko-angielska praca Krystyny 

Piórkowskiej, amerykańskiej badaczki polskiego pochodzenia, związanej z Mu-
zeum Wojska Polskiego. Autorka porusza słabo rozpoznane do tej pory za-
gadnienie anglojęzycznych świadków zbrodni katyńskiej. PrzybliŜa ich toŜsa-
mość, przedstawia nieznane wcześniej dokumenty i informacje o ich raportach 
i meldunkach o zbrodni katyńskiej, które składali władzom wojskowym Wiel-
kiej Brytanii i USA. Ukazując ich wojenne i powojenne świadectwa mówi o ich 
znaczeniu dla ujawnienia rzeczywistych sprawców zbrodni katyńskiej, a tym 
niewielu było wówczas zainteresowanych. Głos świadków został bowiem zi-
gnorowany przez świat.  

Autorka rozpoczyna przedstawienie tytułowych anglojęzycznych obser- 
watorów od manewru Josepha Goebbelsa, ministra propagandy III Rzeszy,  
z 11 kwietnia 1943 r., ogłaszającego publicznie via Radio Berlin, Ŝe zbrodni  
w Katyniu dokonał ZSRR. Liczył tym samym na rozpad lub przynajmniej na 
osłabienie siły antyniemieckiego sojuszu alianckiego. Uwiarygodnić jego 
oskarŜenia i osłabić wiarygodność Kremla – sojusznika Zachodu – tego w je-
go planach mieli dokonać wysokiej rangi jeńcy alianccy, przebywający w nie-
woli niemieckiej, którzy nagłośniliby tę radziecką zbrodnię. Ale pierwotny 
plan zebrania moŜliwie najwyŜszych stopniem oficerów się nie powiódł, gdyŜ 
nie chcieli oni współpracować z III Rzeszą, co stanowiło oczywiście propagan-
dową poraŜkę1. W ich miejsce wysłano amerykańskich i brytyjskich oficerów 

„ŁRM” 2013 t. 36 
ISSN 0137-5199 

1 Niemcy starali się nadać zbrodni katyńskiej jak największy rozgłos. W tym celu przywo-
zili na miejsce osoby ze znanymi nazwiskami. Były więc delegacje sądowych ekspertów, 
dziennikarzy, artystów, przedstawicieli Polskiego Czerwonego KrzyŜa, jeńców wojennych – 
takŜe Polaków z oflagów. W przypadku kompletowania delegacji z oflagów równieŜ widzimy 
fiasko planów, by w jej skład wchodzili generałowie, np. Jan Chmurowicz. Delegacja polskich 
jeńców (m.in. ppłk dypl. Stefan Mossor) równieŜ nie dała się wykorzystać do szerszej akcji 
propagandowej III Rzeszy.  
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niŜszych stopniem, brytyjskich szeregowych (co ciekawe, ich nazwisk nie 
ustalono), i tylko jednego cywila, pochodzącego z jedynego terytorium brytyj-
skiego okupowanego przez Niemców – Franka Stroobanta z wyspy Guernsey 
na kanale La Manche. NajwyŜsi stopniem byli zatem podpułkownicy: brytyj-
ski – Frank P. Stevenson ze Związku Południowej Afryki (później: RPA) oraz 
amerykański – John H. Van Vliet Jr. Łącznie osiem osób – z USA, Wielkiej 
Brytanii i podległych jej dominiów. 

Jeńcy szybko zorientowali się, jaką rolę do odegrania przeznaczyli im 
Niemcy, gdyŜ wiadomość o zbrodni katyńskiej była im juŜ znana, głównie  
z nasłuchu tajnych odbiorników radiowych w obozach jenieckich. Postanowili 
więc zgodnie, Ŝe nie dopuszczą do instrumentalnego posłuŜenia się nimi. 
Ustalili m.in., Ŝe na miejscu zbrodni nie będą rozmawiać ze sobą o tym, ani 
okazywać jakichś emocji. I tak było. W ten sposób Niemcy nie mogli uzyskać 
zdjęć czy wypowiedzi, które mogliby wyzyskać dla propagandowych celów. 

Autorka skrupulatnie przedstawia półdniowy zaledwie pobyt delegacji  
w Katyniu, 13 maja 1943 r., pisząc o tym, co zobaczyli na miejscu, i jak wielkie 
to na nich wywarło wraŜenie, gdy ujrzeli doły z rozkładającymi się ciałami  
i przestrzelonymi czaszkami. Podpułkownik F. P. Stevenson miał za zadanie 
wybrać jedno ciało do ekshumacji. Oglądali równieŜ przedmioty osobiste po-
mordowanych, które wydobyto, a kpt. Stanley Gilder zadawał pytania zarów-
no Niemcom, jak i przebywającym tam Rosjanom (jako lekarz był bardziej 
przywykły do drastycznego widoku i zapachu rozkładających się ciał). Od tej 
pory nie mieli juŜ Ŝadnych wątpliwości, Ŝe to radziecka zbrodnia – amery-
kańskiego kpt. Donalda B. Stewarta przekonało np. to, Ŝe oficerki pomordo-
wanych były znacznie mniej znoszone, niŜ jego dwuletnie buty, co dowodziło  
w jego ocenie, Ŝe zbrodnię popełniono wcześniej, niŜ w 1941 r. Nie chcąc stać 
się jednak narzędziem goebbelsowskiej propagandy, zakładając słusznie, Ŝe 
są podsłuchiwani przez Niemców, którzy fotografowali i filmowali ich pobyt, 
nie poruszali tego tematu.  

Po powrocie do Berlina uczestników delegacji spotkało pierwsze rozczaro-
wanie. Liczyli bowiem, Ŝe zostaną zwolnieni i wrócą do swoich krajów, aby 
opowiedzieć o tym, czego byli świadkami – Niemcy postąpili jednak inaczej. 
Wspomniany ppłk J. H. Van Vliet i kpt. D. B. Stewart zostali umieszczeni  
w Oflagu 64 Schubin w Szubinie koło Bydgoszczy. Dzięki tajnym kanałom 
łączności ze swoim dowództwem obaj poinformowali jednak Waszyngton, 
gdzie byli i co tam zobaczyli. W momencie ofensywy radzieckiej w styczniu 
1945 r. oflag został ewakuowany marszem pieszym – kpt. D. B. Stewart tra-
fił do Oflagu XIII B Hammelburg w Bawarii, gdzie został wyzwolony. Dra-
matyczne perypetie przeszedł ppłk J. H. Van Vliet, który znalazł się w Stala-
gu III A Lückenwalde k. Berlina, z którego uciekł, gdy zajęli go czerwonoar-
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miści. Nie miał złudzeń, co by go spotkało, gdyby Sowieci dowiedzieli się, 
gdzie był w maju 1943 r. i jakie zdjęcia posiada. Po powrocie do USA złoŜył 
raport dotyczący wizyty w Katyniu i przekazał posiadane przez siebie zdjęcia 
z ekshumacji. 

Autorka przybliŜyła teŜ dokonania tzw. Komitetu Maddena (1951–1952), 
powołanego przez Kongres USA do zbadania zbrodni katyńskiej, który prze-
łamał obowiązujący do tego czasu niepisany układ Zachodu z Kremlem o nie-
poruszaniu kwestii zbrodni radzieckich, swoistą „zmowę milczenia”. Dotarła 
do wielu dokumentów, część z nich przez wiele lat opatrzona była klauzulą 
tajności. Ukazuje, jak to się stało, Ŝe raporty J. H. Van Vlieta, D. B. Stewarta 
czy F. P. Stevensona (ten ostatni odkryty dopiero przez nią), oficjalnie „ginęły” 
lub w ogóle o nich nie wspominano. 

Jak sama zaznacza we wstępie – praca stanowi rezultat jej badań, prowa-
dzonych przez ponad dwa lata w archiwach amerykańskich, południowoafry-
kańskich, australijskich, nowozelandzkich, niemieckich i polskich. Od razu 
nasuwa się jednak pytanie o postradzieckie archiwa, których w tym zestawie-
niu ewidentnie brakuje. Nieco dziwi natomiast poświęcenie uwagi oświadcze-
niom niemieckiego płk. Friedricha Ahrensa, które złoŜył podczas procesu  
w Norymberdze (Ahrens – dowódca 537 pułku łączności Wehrmachtu, stacjo-
nującego w Katyniu, miał rzekomo odkryć groby pomordowanych tam pol-
skich oficerów. Po wojnie został oskarŜony przez Kreml o wydanie rozkazu 
wymordowania jeńców polskich w Katyniu), a pominięcie osób określanych 
mianem „rosyjskich świadków Katynia”, którzy za wyjawienie prawdy o mor-
dzie na polskich oficerach zapłacili bardzo wysoką cenę. 

Praca jest dwujęzyczna, polska i angielska, gdyŜ zamiarem Autorki – co 
zaznaczyła we wstępie – było to, „aby zarówno Polak, jak i nie-Polak , czyta-
jąc ten materiał, mógł równolegle dojść do głębszego zrozumienia faktów”. 
Na podstawie przebadanych dokumentów archiwalnych przedstawiła bardzo 
mało znany wątek, związany ze zbrodnią katyńską – rolę tytułowych anglo-
saskich świadków ekshumacji. Wbrew oczekiwaniom J. Goebbelsa wizyta tej 
delegacji w Katyniu nie przyniosła propagandowego sukcesu Niemcom. Kry-
styna Piórkowska przypomina, Ŝe większe sukcesy na tym polu osiągnął Jó-
zef Stalin, gdyŜ anglojęzyczni dziennikarze sprowadzeni przez Kreml do Ka-
tynia zimą 1944/1945 r., kiedy miejsce zbrodni „badała” słynna komisja Ni-
kołaja Burdenki, przekazali administracji USA i całemu światu wersję wyda-
rzeń „ustaloną” przez Kreml – Ŝe bez cienia wątpliwości była to zbrodnia nie-
miecka. Autorka ksiąŜki przytacza cyniczne słowa jednego z nich, Harrisona 
Salisbury’ego – „Gdyby to byli amerykańscy chłopcy, to bym zapewne inaczej 
zareagował”. Ale to byli Polacy. Podkreśla ona jednak, Ŝe ani te propagando-
we poraŜki Niemiec, ani propagandowe sukcesy ZSRR, nie miały właściwie 
Ŝadnego wpływu na relacje Zachodu z Moskwą, gdyŜ obawiające się wyjścia 
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Kremla z koalicji antyhitlerowskiej USA i Wielka Brytania milcząco przystały 
na jego kłamliwą wersję wydarzeń. 

Udowadnia takŜe, jak wiele jest jeszcze niewiadomych, związanych ze 
zbrodnią katyńską, jak wiele archiwów do zbadania. Niedawno Autorka od-
niosła kolejny sukces na tym polu – odkryła w amerykańskim archiwum 
państwowym ośmiostronicowy raport ppłk. J. H. Van Vlieta z 10 maja 1945 r., 
nieznany wcześniej badaczom. Potwierdza on bezsprzecznie odpowiedzial-
ność Moskwy za mord na polskich oficerach, popełniony wiosną 1940 r. Do tej 
pory znany był pośrednio jedynie zupełnie inny jego raport z 1945 r., który 
został przez przełoŜonych utajniony i uchodził za zaginiony (ppłk J. H. Van 
Vliet odtworzył go w 1950 r.). 

Publikacja Anglojęzyczni świadkowie Katynia przyjęła formę „dzieła w trak-
cie badań”, co było świadomym wyborem Autorki. Ma ona prezentować pe-
wien tylko etap prac nad tematem i zakłada dalsze poszukiwania, kontynu-
ację przygotowań kolejnej wersji ksiąŜki. Budzi to nadzieję, Ŝe znajdziemy  
w niej odpowiedzi na wiele pytań, których Autorka nie udzieliła w tym wyda-
niu. Spodziewamy się, Ŝe kolejne intrygujące kwestie zostaną jeszcze wyja-
śnione. 

 
Piotr Stanek 

RECENZJE I OMÓWIENIA 
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IX edycja sesji edukacyjnej  
pt. „Jeśli nie pamięć, to co?  

Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,  
Łambinowice, 23 maja 2013 r. 

 
 
Kolejna edycja sesji edukacyjnej pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miej-

scach pamięci narodowej”, została zorganizowana przez Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu) we współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Była poświęcona 
problematyce nauczania o miejscach pamięci w edukacji szkolnej i poza-
szkolnej w kontekście zmian podstawy programowej nauczania historii w pol-
skich szkołach.  

Zmiany te w znacznym stopniu dotknęły przedmiotów humanistycznych, 
tj.: historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, a takŜe edukacji dla 
bezpieczeństwa, czy zupełnie nowego przedmiotu: historia i społeczeństwo, 
niejednokrotnie eliminując z programów nauczania treści, wspierające w spo-
sób bezpośredni i pośredni nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu poczu-
cia toŜsamości narodowej. Ta tendencja równieŜ ograniczała (wskutek koniecz-
ności realizacji napiętych programów) moŜliwość organizowania wyjazdów do 
muzeów i szanse na zainteresowanie uczniów i zapoznanie ich z dziedzic-
twem historycznym i kulturalnym, a takŜe samą ofertą kulturalną muzeów.  

Oficjalnego otwarcia cyklicznie organizowanej sesji dokonała jej inicjator-
ka – dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opo-
lu, która przywitała wszystkich uczestników i przedstawiła ideę spotkania. 
Podkreśliła, Ŝe poprzez zaprezentowanie na przykładzie CMJW w Łambino-
wicach-Opolu oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie potencjału edukacyjnego obu 
instytucji i miejsc, w jakich działają, chodzi o pokazanie moŜliwości w tworze-
niu interesujących rozwiązań dydaktycznych, mogących ułatwić i wzbogacić 
proces nauczania oraz wychowania. 

Jako pierwsza głos zabrała dr Anna Wickiewicz (CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu). W swoim wystąpieniu pt. „Edukacja dla pamięci w kontekście 
nowej podstawy programowej a oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu” zaprezentowała szereg rozwiązań 
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dydaktyczno-metodycznych, wypracowanych przez to muzeum, a mogących 
ułatwić i wzbogacić proces nauczania oraz wychowania młodzieŜy na róŜnych 
poziomach edukacji szkolnej. Na przykładach kilku konkretnych wydarzeń  
i projektów edukacyjnych, lekcji muzealnych, warsztatów, podczas których 
prowadzący je sięgają po metody aktywizujące i róŜne środki dydaktyczne, 
wyjaśniła jak wpisują się one w podstawę programową. Spośród wielu pomy-
słów największe zainteresowanie wzbudził projekt, realizowany we współpracy 
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pt. „Lamsdorf–Auschwitz. Au-
schwitz–Lamsdorf”, który wpisuje się w realizację nowego przedmiotu (IV etap 
edukacji) Historia i społeczeństwo, a który moŜe być realizowany w ramach 
dwóch wątków tematycznych „Ojczysty panteon i ojczyste spory” oraz „Wojna 
i wojskowość”. Celem projektu jest poznanie historii kompleksu obozów je-
nieckich Lamsdorf (1939–1945) i obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-
nau (1940–1945) jako elementów składowych niemieckiego systemu obozo-
wego w latach II wojny światowej, a takŜe wykazanie łączących je związków, 
widocznych w jednostkowych i zbiorowych losach osadzonych w nich ludzi.  
W podsumowaniu prelegentka podkreśliła znaczenie współpracy edukatorów 
muzeów-miejsc pamięci z nauczycielami. Dodała, Ŝe wspólnie powinni oni po-
dejmować trudne i traumatyczne zagadnienia cierpienia i ludzkiej tragedii, 
które zachęcą młodych ludzi do refleksji. Wykazała takŜe, Ŝe wprowadzona 
podstawa programowa stwarza dla obu instytucji zarówno nowe moŜliwości 
jak i zagroŜenia. Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań 
systemowych, które by nie tylko zachęcały, ale takŜe umoŜliwiały organizo-
wanie wizyt w miejscach pamięci i były częścią edukacji szkolnej jako eduka-
cji dla pamięci, edukacji obywatelskiej. 

Nowatorskim pomysłem na prezentowanie i nauczanie o miejscu pamięci 
jest „Pomorska teka edukacyjna”, zatytułowana „«Pamiętamy, pamiętam...» 
Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945”. Jej prezentacji dokonał Mar-
cin Owsiński z Muzeum Stuthhof w Sztutowie. W swoim wystąpieniu pt.  
„Stutthof uczy. Pomorska teka edukacyjna i jej praktyczne zastosowanie  
w edukacji szkolnej” skupił się on na zaprezentowaniu tej wyjątkowej pomo-
cy dydaktycznej do nauczania historii regionalnej, jaką są dzieje Pomorza 
Gdańskiego podczas II wojny światowej. Ten innowacyjny w treści pakiet 
materiałów edukacyjnych zawiera wiadomości z historii, a takŜe scenariusze 
lekcji i pomoce edukacyjne, przygotowane przez zespół pracowników Działu 
Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie i Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku, a wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ich autorzy posta-
wili sobie za cel „inspirowanie nauczycieli i uczniów do odkrywania ludzkiego 
wymiaru historii najnowszej, poznanie jej z poziomu zwykłych ludzi oraz 
wpływanie na odkrywanie rodzinnego aspektu najnowszej historii”. Materiał 
ten moŜe być wykorzystany do pracy zarówno w muzeum jak i w szkole.    

SPRAWOZDANIA 
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Referat pt. „Niewola i miejsca pamięci w podręcznikach europejskich” wy-
głosiła dr Joanna Lusek (CMJW w Łambinowicach-Opolu). Dotyczył on re-
zultatów programu badawczego realizowanego przez nią w Instytucie Georga 
Eckerta w Brunszwiku (Dolna Saksonia), największego centrum badań nad 
podręcznikami szkolnymi, którego zbiory obejmują 245 tys. podręczników  
z całego świata. Prelegentka w sposób niezwykle zajmujący wyjaśniła zebra-
nym, w jaki sposób zagadnienia związane z niewolą w latach II wojny świa-
towej i miejscami pamięci narodowej przedstawiane są w europejskich pod-
ręcznikach historii1.  

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja nt. doświadczeń, związa-
nych z pracą edukacyjną w miejscach pamięci, którą moderowała dr Iwona 
Konopnicka, pracownik Uniwersytetu Opolskiego. Dyskutanci dzielili się 
swoimi spostrzeŜeniami na temat zmieniających się w ostatnich latach re-
aliów pracy w szkołach oraz znaczenia edukacji muzealnej, zwłaszcza w kon-
tekście miejsc pamięci, w nauczaniu szkolnym.  

Po przerwie uczestnicy sesji zwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach oraz wystawy stałe w muzeum. Ostatnią waŜną częścią sesji był 
finał V edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie 
jest za późno”, realizowany pod honorowym patronatem Sekretarza Rady 
Ochrony Walk i Męczeństwa, dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Ogłosze-
niu wyników konkursu, wręczeniu nagród i wyróŜnień towarzyszyła prezenta-
cja najlepszych prac, prowadzona przez autorów. Jej róŜnorodność, bogactwo 
pomysłów i zastosowanych rozwiązań, a takŜe bardzo widoczne zaangaŜo- 
wanie realizatorów, potwierdziły istnienie duŜego potencjału edukacyjnego 
miejsc, obiektów i znaków pamięci. Komentarze i pytania, które później na-
stąpiły ze strony uczestników sesji, świadczyły o duŜym poruszeniu i zainte-
resowaniu podobnymi formami pracy.        

Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali Opie-
kuna Miejsc Pamięci. Odznaczenia te, na wniosek muzeum, przyznane zosta-
ły nauczycielom z Łambinowic: Mariuszowi Madejowi, Krystynie Sieradzkiej 
i pracownikowi CMJW w Łambinowicach-Opolu, Andrzejowi Prajelowi.  

Sesja adresowana była do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 
konsultantów i pracowników ośrodków metodycznych, przedstawicieli środo-
wisk akademickich, jak równieŜ wszystkich tych, którzy w pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej realizują zadania, polegające na wprowadzaniu dzieci  
i młodzieŜy do uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze społecznej, mają-
cej swoje korzenie w dziedzictwie regionalnym, narodowym i europejskim. 

SPRAWOZDANIA 

1 Skoncentrowała się przy tym na analizie sposobu prezentacji w podręcznikach szkol-
nych problemu niemieckich obozów jenieckich, losów Ŝołnierzy w nich przetrzymywanych 
oraz współczesnych form upamiętnienia tego etapu historii. 

—————————— 
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Uczestniczyło w niej ok. 60 osób, reprezentujących przede wszystkim środo-
wisko nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wykładowców akademic-
kich, pracowników ośrodków metodycznych i muzealników. 

 
Anna Wickiewicz 
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Konferencja naukowa  
pt. „Obozy w dwóch reżimach. Lasowice jako 
przykład nazistowskiego i komunistycznego 

systemu obozowego na Górnym Śląsku”, 
Tarnowskie Góry, 10 października 2013 r. 

 
 
Lasowice, obecnie dzielnica Tarnowskich Gór, to jedno z wielu lokalnych 

miejsc pamięci, związanych z historią II wojny światowej oraz Tragedią Gór-
nośląską. Na przełomie 1940/1941 władze niemieckie utworzyły w Lasowicach 
(wówczas: Lassowitz) obóz zbiorczy. Początkowo był on przeznaczony dla lud-
ności cywilnej, w tym dla śydów z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachod-
niej. Od 1941 r. przetrzymywano w nim równieŜ jeńców wojennych – Ŝołnierzy 
radzieckich, brytyjskich i włoskich, z komand pracy podporządkowanych admi-
nistracyjnie Stalagom VIII B i 318/VIIIF (344) Lamsdorf oraz VIII D (VIII B) 
Teschen. Po wkroczeniu do Tarnowskich Gór Armii Czerwonej i utworzeniu 
struktur administracji polskiej zorganizowano w Lasowicach obóz dla ludno-
ści powiatu tarnogórskiego, która miała zostać wysiedlona do Niemiec. 

10 października 2013 r., w Tarnogórskim Centrum Kultury, odbyła się 
konferencja naukowa pt. „Obozy w dwóch reŜimach. Lasowice jako przykład 
nazistowskiego i komunistycznego systemu obozowego na Górnym Śląsku”, 
będąca głosem w dyskusji na temat podejmowanego ostatnimi czasy waŜkie-
go problemu pracy przymusowej osób cywilnych i jeńców wojennych na Gór-
nym Śląsku. Organizatorami konferencji było Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu), 
we współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach, Tarnogórskim Centrum 
Kultury oraz Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Katowicach. 
Otwarcia konferencji dokonały dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach – 
Zofia Krzykowska oraz burmistrz Tarnowskich Gór – Arkadiusz Czech. 

Pierwsza część obrad, pt. „Okres okupacji niemieckiej”, moderowana była 
przez dr. Sebastiana Rosenbauma z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział  
w Katowicach. Badacze, występujący w tej części konferencji starali się na-
kreślić tło polityczno-społeczne w Tarnowskich Górach i w powiecie oraz wy-
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kazać znaczenie regionu w realizowaniu zadań wojennej polityki gospodar-
czej III Rzeszy, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia na tym terenie 
obozów pracy przymusowej dla ludności cywilnej i jeńców wojennych, w tym 
równieŜ obozu pracy dla ludności przymusowej w Lasowicach. Wykład wpro-
wadzający w tematykę pt. „Polityka władz i postawy społeczne w Tarnowskich 
Górach i w powiecie tarnogórskim/bytomsko-tarnogórskim w czasie wojny  
(1939–1945)”, wygłosił prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Jako kolejny wystąpił dr Piotr Setkiewicz z Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który przedstawił referat 
pt. „Produktywizacja więźniów pochodzenia Ŝydowskiego w przemyśle Górne-
go Śląska”. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie dr Joanny Lusek  
z CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz dr. Krzysztofa Gwoździa z Muzeum  
w Tarnowskich Górach pt. „Obóz pracy przymusowej dla ludności Ŝydowskiej 
w Lasowicach w relacjach świadków”, prezentujące podjęty problem w odnie-
sieniu do specyfiki lokalnej, na podstawie relacji świadków – więźniów laso-
wickich obozów, mieszkańców Tarnowskich Gór, jak równieŜ na podstawie 
zachowanej dokumentacji władz miejskich, powiatowych i policji. 

Kolejna część obrad, pt. „Produktywizacja jeńców wojennych”, moderowana 
była przez dr. K. Gwoździa. Poświęcona była tematyce pracy przymusowej 
jeńców wojennych w latach II wojny światowej na Górnym Śląsku. W pro- 
blematykę wprowadził zebranych dr Piotr Stanek z CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu referatem pt. „System niemieckich obozów jenieckich na Górnym 
Śląsku w latach 1939–1945”. Omówił on w sposób syntetyczny zagadnienie 
tworzenia systemu obozów jenieckich VIII Okręgu Wehrmachtu, koncentru-
jąc się na zagadnieniach takich, jak funkcjonowanie osadzonych w obozach  
i realizacja obowiązku pracy przymusowej w stalagach. Temat, w odniesieniu 
do jeńców przetrzymywanych w obozach w Lamsdorf i Teschen, ujmując go  
w aspekcie lokalnym – Lasowic, kontynuowała dr J. Lusek, która przedsta-
wiła referat pt. „Praca przymusowa jeńców wojennych w Tarnowskich Górach  
i w powiecie tarnogórskim/tarnogórsko-bytomskim w czasie II wojny świato-
wej”. Kolejny prelegent – S. Rosenbaum, wygłosił referat pt. „Jeńcy niemiec-
cy w powojennym przemyśle województwa śląskiego na przykładzie obozu 
pracy kopalni «Radzionków» w powiecie tarnogórskim (1945–1948)”, analizu-
jąc rzadko podejmowany problem osadzania jeńców niemieckich w górnoślą-
skich zakładach przemysłowych, po kapitulacji III Rzeszy.  

Następna część konferencji miała charakter panelu dyskusyjnego pt. „śydzi 
na ziemiach polskich w czasie wojny i po jej zakończeniu. Problemy badaw-
cze, edukacyjne, formuły kultury pamięci”, który moderowała dr J. Lusek. 
Wzięli w nim udział: dr Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej, 
Oddział w Katowicach, dr Piotr Setkiewicz z Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, Alex Dancyg z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz 
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Piotr Jakoweńko – członek zarządu Fundacji Brama Cukermana w Będzinie. 
Pierwsza część dyskusji dotyczyła polskiej kultury pamięci w odniesieniu do 
Holokaustu. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad tym, czy są to pamięci 
róŜne, czy toŜsame. Podjęli równieŜ próbę zdefiniowania pojęcia PAMIĘĆ  
w odniesieniu do problemu Zagłady w Polsce w okresie powojennym i współ-
cześnie. Dyskutowano teŜ nad ponadczasowym znaczeniem Holokaustu i jego 
konsekwencjami, jako tematami wciąŜ aktualnymi – na nowo podejmowany-
mi przez badaczy w perspektywie szerokiej, obejmującej problem całościowo, 
w kontekście ziem polskich oraz węŜszej, lokalnej. Uczestnicy dyskusji po-
szukiwali takŜe odpowiedzi na temat obecnie badanych obszarów problemu 
Zagłady oraz nasuwających się priorytetów badawczych, głównie w zakresie 
dokumentowania relacji świadków. Drugą część panelu poświęcono kwe-
stiom pamięci o Holokauście w nawiązaniu do edukacji, podejmując próbę 
zdefiniowania roli edukacji przestrzennej i edukacji dla pamięci w odniesie-
niu do tematów trudnej historii. 

Podczas przerwy w obradach odbył się wernisaŜ wystawy pt. „Lasowice – 
obóz w dwóch reŜimach” autorstwa dr. K. Gwoździa i dr J. Lusek, w aranŜa-
cji artysty plastyka Franciszka Kłaka. Uroczystego jej otwarcia dokonały dy-
rektor Muzeum w Tarnowskich Górach – Z. Krzykowska oraz dyrektor CMJW 
w Łambinowicach-Opolu – dr V. Rezler-Wasielewska. Ekspozycja, obejmująca 
16 plansz tematycznych, prezentujących obozy, jakie funkcjonowały w Lasso-
witz (Lasowice) w okresie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakoń-
czeniu, na tle historii powszechnej i lokalnej, jak równieŜ form ich upamiętnie-
nia. W przygotowaniu ekspozycji wykorzystano obiekty ze zbiorów m.in. The 
National Archives w Londynie, Internationaler Suchdienst w Bad Arolsen, 
Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance, Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Oddziału Miejsko-Powiato-
wego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Tarnowskich 
Górach, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, oraz Oddziałowego Biu- 
ra Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach, jak równieŜ osób prywatnych.  

Ostatnia część obrad pt. „Po zakończeniu wojny” moderowana była przez 
dr J. Lusek. Referat wprowadzający w problematykę tworzenia obozów  
w polskiej, powojennej rzeczywistości, pt. „System obozowy w województwie 
śląskim w roku 1945/1946”, wygłosił dr hab. Adam Dziurok z Instytutu Pa-
mięci Narodowej, Oddział w Katowicach. Temat, w kontekście lokalnym, 
analizowali kolejni prelegenci – S. Rosenbaum w referacie pt. „Polityka naro-
dowościowa władz w Tarnowskich Górach i powiecie tarnogórskim w pierw-
szych latach powojennych” oraz dr K. Gwóźdź, który przedstawił referat pt.  
„Obóz wysiedleńczy w Lasowicach w 1945 r.”. 
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Wstępem do dyskusji kończącej konferencję był komunikat Alicji Schatton 
pt. „Pamięć o lasowickich obozach w świadomości mieszkańców Tarnowskich 
Gór”, który poprzedził emisję filmu dokumentalnego pt. Obóz w dwóch reżi-
mach. Ślady pamięci o Lasowicach, autorstwa A. Schatton i Isabel Theiler. 
Zarejestrowany materiał filmowy, w postaci 20 relacji świadków – mieszkań-
ców Tarnowskich Gór, na temat funkcjonowania obozu zbiorczego w czasie  
II wojny światowej, jak równieŜ obozu przesiedleńczego tuŜ po jej zakończe-
niu, stanowił wynik prac nad projektem przygotowanym w ramach Europej-
skich Warsztatów Historycznych, realizowanych w Instytucie Historii Stoso-
wanej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, pod auspicjami 
Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”. Nad stroną merytoryczną 
projektu czuwali – dr J. Lusek oraz dr K. Gwóźdź. Premiera filmu odbyła się 
29 stycznia 2013 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach.  

W dyskusji kończącej obrady podnoszono kwestie upamiętnienia miejsca 
internowania ludności cywilnej i jeńców wojennych w Lasowicach jako nie-
mego świadka funkcjonowania, w aspekcie lokalnym, obozów systemu nazi-
stowskiego i komunistycznego. Zastanawiano się nad rolą i zadaniami edu-
kacji międzypokoleniowej, postulatem tworzenia archiwów historii mówionej, 
celem pozyskiwania relacji świadków wydarzeń oraz zadaniem przekazywa-
nia prawdy historycznej o minionym okresie w placówkach edukacyjnych  
i muzealnych, i jej obecnością w podręcznikach szkolnych. 

 
Joanna Lusek 
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Konferencja naukowa  
„Żydzi – żołnierze Wojska Polskiego  
w niewoli niemieckiej 1939–1945”, 

Opole, 2 grudnia 2013 r. 
 
 
2 grudnia 2013 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) i Urząd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych (dalej: UdSKiOR) zorganizowali konferencję 
naukową pt. „śydzi – Ŝołnierze polscy w niewoli niemieckiej”. W obradach, 
które toczyły się w opolskiej siedzibie muzeum, wzięło udział ok. 50 osób. 

Zasadniczymi celami konferencji, jakie postawili sobie organizatorzy, była 
prezentacja najnowszych ustaleń, dotyczących mało znanego zagadnienia lo-
sów polskich jeńców wojennych pochodzenia Ŝydowskiego w obozach jeniec-
kich III Rzeszy oraz wytyczenie dalszych kierunków prac badawczych. RóŜne 
aspekty tej niezwykle trudnej i złoŜonej tematyki opracowali i przedstawili 
naukowcy z ośrodków naukowych z całej Polski. 

Wprowadzenia do obrad dokonał Andrzej Czernik – aktor Teatru im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, który odczytał fragmenty wspomnień jeńca wojen-
nego pochodzenia Ŝydowskiego Salomona Strauss-Marko, przebywającego  
m.in. w Stalagu VIII B Lamsdorf. Witając uczestników konferencji, dyrektor 
muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, przedstawiła następnie ideę kon-
ferencji i wyraziła nadzieję, Ŝe przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju badań 
nad losem śydów w niewoli niemieckiej, tematu słabo jeszcze opracowanemu 
przez historyków. 

Prowadzenie obrad zostało powierzone prof. dr hab. Danucie Kisielewicz 
(Uniwersytet Opolski). Zapowiedziała ona dwuczęściowy program obrad, skon-
centrowany najpierw na sytuacji śydów przed i w trakcie trwania kampanii 
wrześniowej, później natomiast na zagadnieniach związanych z przewodnim 
tematem konferencji. 

W pierwszym wystąpieniu opolski historyk wojskowości, dr hab. Alek- 
sander Woźny, przedstawił sytuację śydów w Wojsku Polskim (dalej: WP)  
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II Rzeczpospolitej. Rozpoczął od przeglądu historiograficznego dotyczącego 
tego zagadnienia. Następnie przedstawił zebranym dane statystyczne odno-
szące się do liczby Ŝołnierzy – śydów w WP. Na koniec potwierdził koniecz-
ność prowadzenia dalszych badań, aby dokładniej poznać wszystkie zagad-
nienia związane ze słuŜbą i rolą śydów w przedwojennym WP. 

Doktor Maciej Borkowski z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu 
Śląskiego w Opolu dokonał przeglądu polskiej historiografii na temat udziału 
śydów w wojnie. Zwrócił uwagę na skromną liczbę prac związanych z walka-
mi śydów w latach II wojny światowej. Poruszył równieŜ kwestię przedsta-
wiania w filmach problemu zagłady śydów w latach 1939–1945. 

Profesor dr hab. Tomasz Gąsowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w sys-
tematyczny i rzeczowy sposób przedstawił udział śydów w walkach w obro-
nie granic II RP przed III Rzeszą i Związkiem Radzieckim. Swoje wystąpie-
nia zakończył jednoznacznym stwierdzeniem, Ŝe do dziś nie jest znana liczba 
śydów walczących oraz poległych w szeregach WP podczas trwania kampanii 
wrześniowej. Jest ona bardzo trudna do ustalenia nie tylko ze względu na 
fakt, Ŝe większość dokumentów została bezpowrotnie zagubiona i zniszczona, 
ale takŜe z powodów metodologicznych. 

Drugą część konferencji rozpoczęła dr V. Rezler-Wasielewska wystąpieniem 
nt. sytuacji śydów – Ŝołnierzy WP w obozach Wehrmachtu w latach 1939– 
–1945. JuŜ we wstępie zaakcentowała zróŜnicowanie w ich losach, zaleŜne 
przede wszystkim od szarŜy wojskowej i związanym z nią miejscem przetrzy-
mywania, poniewaŜ szeregowi i podoficerowie internowani w stalagach,  
w większości zostali zwolnieni w 1940 r. i podzielili zasadniczo los swoich ro-
dzin, do których dołączyli. Natomiast oficerowie w oflagach przetrwali wojnę, 
w niektórych będąc dodatkowo izolowani w specjalnie wydzielonych miej-
scach. Prelegentka szukała odpowiedzi, dlaczego w jednych obozach powstały 
takie getta, a w innych nie. Relacjonowała traktowanie śydów przez niemiec-
kie władze obozowe i wzajemne relacje samych jeńców, a takŜe reakcje emi-
gracyjnego rządu polskiego na wiadomości, dochodzące z obozów Wehrmachtu 
i sformułowała postulaty badawcze. 

Następnie głos zabrał dr Piotr Stanek z CMJW w Łambinowicach-Opolu, 
który przedstawił losy specyficznej grupy jenieckiej, powstańców warszaw-
skich-śydów. Najpierw przypomniał, w jaki sposób śydzi znaleźli się w szere-
gach powstańczych oddziałów, a następnie w niemieckich obozach jenieckich 
i – odwołując się do rozwaŜań z pierwszej części konferencji, dotyczących pro-
blemów z ustaleniem liczby śydów w szeregach WP i wśród jeńców polskich  
z kampanii wrześniowej – potwierdził jego istnienie równieŜ w odniesieniu 
do grupy powstańców warszawskich. Prelegent skupił się na omówieniu ich 
sytuacji w niewoli, podkreślając zmianę w ich traktowaniu przez niemieckie 
władze obozowe. 
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Kolejne wystąpienie dotyczyło losu jeńców – śydów, przetrzymywanych  
w obozie SS przy ul. Lipowej 7 w Lublinie. Zaprezentowała je mgr Marta 
Grudzińska z Państwowego Muzeum na Majdanku, która wyjaśniła specyfi-
kę tego szczególnego obozu, przeznaczonego dla polskich Ŝołnierzy, pochodzą-
cych z terenów RP, przyłączonych do ZSRR. Obozem zarządzało SS, a jeńcy 
mimo Ŝe zachowali niektóre prawa zagwarantowane im w konwencji genew-
skiej, w trudnej do ustalenia liczbie podzielili ostatecznie los Ŝydowskich 
więźniów Majdanka, rozstrzelanych podczas akcji Erntefest w listopadzie 
1943 r. Badaczka omawiając problem, przywołała sylwetki niektórych jeń-
ców, wyróŜniających się swą postawą. 

Wystąpienie mgr. Huberta Kuberskiego, doktoranta Uniwersytetu War-
szawskiego, korespondowało z wcześniejszym. Dotyczyło bowiem działań  
SS-Sonderkommando Dirlewanger wobec śydów na Lubelszczyźnie na przy-
kładzie obozu przy ul. Lipowej 7. Hubert Kuberski rozpoczął je od przybliŜe-
nia, czym było SS-Sonderkommando Dirlewanger. Objaśnił jego struktury, 
metody działania oraz kto je tworzył. Następnie przedstawił działalność od-
działu na terenie Lubelszczyzny. Jednostka zasłynęła przede wszystkim z gra-
bieŜy i terroryzowania tamtejszych śydów.  

Jako ostatni wystąpił dr August Grabski, reprezentujący śydowski Insty-
tut Historyczny w Warszawie, który przedstawił problem Ŝydowskiego ruchu 
kombatanckiego w powojennej Polsce. Omówił funkcjonujące wówczas orga-
nizacje, ich zasięg oraz podejmowane przez nie inicjatywy. W zakończeniu 
ocenił, Ŝe prowadziły one skuteczną działalność upamiętniania losów śydów 
w czasie wojny. 

Prowadząca obrady podziękowała za interesujące wystąpienia i zaprosiła 
zebranych do dyskusji. Jako pierwsi głos zabrali Arkadiusz Karbowiak oraz 
Juliusz Maria Krawacki (prezes Okręgu Opolskiego Związku Oficerów Rezer-
wy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), którzy odnieśli się do wystąpienia 
dr. A. Grabskiego. Przedstawili odmienny punkt widzenia na temat Ŝydow-
skiego ruchu kombatanckiego w powojennej Polsce i polemizowali z prezento-
wanymi przez niego tezami. Następnie H. Kuberski nawiązał do wystąpienia 
dr. P. Stanka, wskazując inne źródła dotyczące problemu śydów – powstań-
ców. Z pytaniem do mgr M. Grudzińskiej zwrócił się dr hab. A. Woźny, który 
chciał poznać powojenne losy jeńców pochodzenia Ŝydowskiego, ocalałych  
z obozu przy ul. Lipowej 7. Profesor D. Kisielewicz skierowała prośbę do  
H. Kuberskiego, by przedstawił bliŜej działalność oddziału SS-Sonderkom-
mando Dirlewanger na Wschodzie. Dyskusję zakończyła dyrektor muzeum, 
dr V. Rezler-Wasielewska. 

 
Bartosz Janczak 
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Debata naukowa pt. „II wojna światowa  

i jej skutki. Łambinowice – trudne obrachunki 
z historią” i otwarcie wystawy stałej  

pt. „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach 
(1945–1946)”,  

Łambinowice, 3 grudnia 2013 r.  
 
 
Naukowa debata pt. „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne 

obrachunki z historią”, która 3 grudnia 2013 r. odbyła się w łambinowickiej 
siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
(dalej: CMJW w Łambinowicach–Opolu), została zorganizowana wspólnie  
z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako wydarzenie, które towarzy-
szyło uroczystemu otwarciu wystawy stałej CMJW w Łambinowicach-Opolu 
pt. „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)”. Szczególną rangę 
przedsięwzięcia podkreślili patronatem honorowym Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski oraz ambasador RFN, Rüdiger Frei-
herr von Fritsch.  

Dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu, dr Violetta Rezler-Wasielew-
ska oraz dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, prof. dr hab. Paweł Machce-
wicz powitali gości. Następnie dr Renata Kobylarz-Buła, współautorka nowej 
wystawy przedstawiła cel ekspozycji i omówiła ją w syntetyczny sposób. 
Uwagę słuchaczy skupiła na objaśnieniu konstrukcji ekspozycji, utworzonej  
z dwóch zasadniczych części: pierwszej, poświęconej dziejom obozu i ich na-
stępstwom, drugiej – losom ludzi osadzonych w obozie oraz pamięci o nich. 
Kuratorka omówiła równieŜ problemy, z którymi musieli sobie poradzić 
twórcy ekspozycji i sposób, w jaki to zrobili. Wystąpienie zakończyła podzię-
kowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wystawy.   

Debatę naukową, która rozpoczęła się w dalszej kolejności, moderował 
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich im. Willy’ego Brandta. Stwierdził on, Ŝe otwarcie wystawy po-
święconej Obozowi Pracy, wieńczy etap przywracania pamięci zbiorowej jed-
nego z najtrudniejszych problemów powojennej Polski, a takŜe relacji polsko-
niemieckich, problemu, który władze komunistyczne skazały na zapomnienie. 
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Przełom w badaniach nad tego rodzaju obozami nastąpił dopiero w 1989 r., 
kiedy otwarto archiwa dla badaczy. Profesor K. Ruchniewicz podkreślił zna-
czenie pierwszych prac, szczególnie prof. dr. hab. Edmunda Nowaka, który 
dotarł do materiałów archiwalnych i dokonał rewizji listy zmarłych w Łambi-
nowicach. Wymienił równieŜ innych naukowców, którzy mieli swój znaczący 
wkład w te badania: prof. Piotra Madajczyka i dr. Bernarda Linka. Dodał, Ŝe 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. powstały pierwsze projekty 
polsko-niemieckie, m.in. prof. Włodzimierza Borodzieja i prof. Hansa Lem-
berga, którzy opublikowali materiały źródłowe zatytułowane Niemcy w Pol-
sce 1945–19501.  

Następnie prof. K. Ruchniewicz zapytał uczestników dyskusji o powojen-
ną sytuację Polski w kontekście powstawania obozów przejściowych dla lud-
ności niemieckiej. Zjawisko to było bowiem pewnym fenomenem. Odnosząc 
się do tego zagadnienia prof. dr hab. P. Madajczyk (kierownik Zakładu Stu-
diów nad Niemcami Polskiej Akademii Nauk) podkreślił trudność badań nad 
tematem, takŜe z uwagi na brak wcześniejszej dyskusji o powstawaniu Pol-
ski Ludowej, w tym tworzeniu aparatu przymusu i systemu obozów. Proble-
my te aŜ do lat osiemdziesiątych–dziewięćdziesiątych XX w. były tematem 
tabu. Drugi istotny czynnik to fakt, iŜ w 1945 r. państwo polskie właściwie 
nie funkcjonowało: nie istniały struktury i właściwie działające władze, za to 
było zdziesiątkowane społeczeństwo, w którym utrzymywały się silne nastro-
je nacjonalistyczne i które – przynamniej w części – oczekiwało na moŜliwość 
odwetu. Wreszcie trzeci czynnik to brak w wielu przypadkach dokumentacji, 
umoŜliwiającej odtworzenie dziejów powojennych obozów.  

Dalej moderator poprosił prof. dr. hab. Stanisława Jankowiaka (Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczącego w pionierskim 
projekcie prof. W. Borodzieja i prof. H. Lemberga, którego celem było prze-
analizowanie materiałów polskich w polskich archiwach i udostępnienie ich 
czytelnikom, o naświetlenie sytuacji ludności niemieckiej. Profesor S. Janko-
wiak odpowiedział, Ŝe były dwie koncepcje: pierwsza mówiła o zamknięciu 
ludności niemieckiej w obozach, a druga, Ŝe przed wysiedleniem tych osób  
z kraju naleŜy je osadzić na wsiach, by odpracowały to, co Niemcy zniszczyli  
w czasie wojny. Z tej przyczyny wziął się pomysł na ich masowe zatrudnianie  
i umieszczanie w obozach.  

Następnie prof. K. Ruchniewicz poprosił prof. dr. hab. Pawła Machcewicza, 
aby nakreślił problem przymusowych migracji Niemców w kontekście II wojny 
światowej jako skutek tej wojny. Indagowany zwrócił uwagę na jedno ze zdjęć 
wystawy, przedstawiające więźniarki z Obozu Pracy w Łambinowicach, które 
były zmuszane do ekshumowania zwłok radzieckich Ŝołnierzy. Podkreślił, Ŝe 
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mówi ono o ówczesnej atmosferze. Ponadto skierował uwagę na dyskusję, to-
czącą się wokół nazewnictwa obozów: obozy pracy czy obozy komunistyczne? 
Bardzo waŜne jest zrozumienie, jak skomplikowana była tamta rzeczywistość. 
Trzeba teŜ wiedzieć, Ŝe mamy dwie narracje wśród historyków: jedna nawią-
zuje do nacjonalizmu, druga natomiast do wojny. Profesor podkreślił, Ŝe obie 
nie muszą być sprzeczne. 

W dalszej kolejności prof. K. Ruchniewicz poddał pod dyskusję stwierdze-
nie, dlaczego akurat na Górnym, a nie na Dolnym Śląsku doszło do powsta-
nia tak duŜej liczby obozów? W odpowiedzi dr B. Linek (zastępca dyrektora 
Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu) stwier-
dził, Ŝe była to świadoma polityka prowadzona przez ówczesne organy państwa 
polskiego. Korzystając z okazji podziękował prof. dr. hab. Edmundowi Nowa-
kowi, dr Violetcie Rezler-Wasielewskiej oraz dr Renacie Kobylarz-Bule za za-
mknięcie po 25 latach trudnego problemu, dotyczącego Śląska Opolskiego.  

Następnie prowadzący debatę zwrócił się z pytaniem do prof. dr. hab. E. No-
waka (dyrektora CMJW w Łambinowicach-Opolu w latach 2002–2009, obec-
nie pracownika Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego) o powód zain-
teresowania problematyką powojennego obozu i pomysł na napisanie ksiąŜki 
Cień Łambinowic. Profesor E. Nowak odpowiedział, Ŝe w duŜej mierze było to 
dziełem przypadku, poniewaŜ został zatrudniony w muzeum jako znawca pro-
blematyki wschodniej. Napisał jednak wówczas tekst o powojennym obozie  
w Łambinowicach, który z poparciem prof. dr. hab. Wiesława Lesiuka został 
opublikowany. Sama monografia2 była pierwszą w powojennej Polsce. Została 
przyjęta bardzo róŜnie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Udział CMJW 
w Łambinowicach-Opolu w pracy naukowej, publicystycznej, naukowej i edu-
kacyjnej nad tematem Obozu Pracy w Łambinowicach jest jednak bardzo duŜy.  

Profesor K. Ruchniewicz zapytał uczestników debaty, jaka jest rola i zna-
czenie Związku Wypędzonych w manipulowaniu pamięcią, a takŜe, jaka jest 
pamięć o tych wydarzeniach tu na miejscu? Doktor B. Linek podkreślił, Ŝe 
pierwsze opracowania tej historii ukazało się w Niemczech w 1946 r. w po-
staci krótkiej broszury napisanej przez Hermanna Aschmanna, pt. Konzen-
trations- und Vernichtungslager Lamsdorf. Wspomniał równieŜ o broszurze 
Heinza Essera, Die Hölle von Lamsdorf. Dokumentation über ein polnisches 
Vernichtungslager. Profesor K. Ruchniewicz zwrócił uwagę na napisane suge-
stywnym językiem relacje, natomiast prof. dr hab. P. Machcewicz zaznaczył 
róŜnicę między polską i niemiecką historiografią – historię obozu w Łambino-
wicach w Niemczech pisano głównie na podstawie relacji, a w Polsce badacze 
opierają się na dokumentach administracyjnych. A powinny być wykorzysta-
ne oba te podejścia, gdyŜ inaczej oznacza to zniekształcenie historii.  

SPRAWOZDANIA 
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2 E. N o w a k, Cień Łambinowic, Opole 1991. 
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Moderator poprosił prof. dr. hab. P. Machcewicza o naświetlenie problemu 
odczuwalnego od pewnego czasu – porzucenia badań nad II wojną światową  
i polskiej polityki historycznej w ogóle. W odpowiedzi dyrektor Muzeum  
II Wojny Światowej wysunął tezę, Ŝe jeśli chodzi o pamięć historyczną, to  
w Niemczech skierowana jest ona głównie na cierpienia Niemców w czasie 
wojny, a w Polsce na wstydliwe plamy. Po roku 2000 nastąpiło zderzenie 
dwóch trendów i w związku z tym pojawiło się napięcie między polską a nie-
miecką pamięcią.  

Kolejną była sprawa polskich podręczników szkolnych. Profesor K. Ruch-
niewicz zauwaŜył bowiem, Ŝe Ŝaden z nich nie porusza problemu powojenne-
go obozu w Łambinowicach. Poddał pod dyskusję pomysł stworzenia materia-
łów dydaktycznych, które pokazywałyby złoŜoność sytuacji. W nawiązaniu do 
tej wypowiedzi prof. E. Nowak omówił błędy historyków w tym względzie. 
Stwierdził teŜ, Ŝe w rosyjskich archiwach nie spotkał się z materiałami doty-
czącymi tego obozu. Następnie przedstawił bardzo złoŜoną kwestię upamięt-
nienia ofiar Obozu Pracy. Podkreślił znaczącą rolę mniejszości niemieckiej  
i omówił proces upamiętnienia rozpoczęty w 1995 r., kiedy postawiony został 
pierwszy pomnik, a później otwarty cmentarz (w 2002 r.). 

W następnej części debaty słuchacze zadawali pytania. Profesor dr  
hab. G. Bartodziej podkreślił znaczenie badań historyków w sprawie historii 
Łambinowic, która odegrała duŜą rolę w procesie polsko-niemieckiego po- 
jednania. Zaznaczył, Ŝe w śląskiej kulturze pamięci nie występuje motyw  
zemsty i nie ma rozliczeń, istnieje zasada mówiąca, by zmarli spoczywali  
w pokoju. NaleŜy zatem tak działać, aby zmarli nie dzielili Ŝywych. Z kolei 
Ryszard Czerwiński zadał pytanie, co by się stało, gdyby nie było decyzji wy-
siedlenia Niemców? Jaka wówczas byłaby sytuacja w Polsce? W odpowiedzi 
dr B. Linek uznał, Ŝe historia potoczyłaby się podobnie, poniewaŜ ówczesne 
organy państwa polskiego podjęły przed ustaleniami poczdamskimi decyzję  
o wysiedleniu ludności niemieckiej z granic Polski. Następne pytanie zadane 
prof. E. Nowakowi dotyczyło reakcji ludności kierowanej do obozów pracy nie-
mieckiej ludności. Czy wysiedlenia były konieczne? Odpowiadając, prof. E. No-
wak stwierdził, Ŝe decyzje zapadły juŜ w lipcu 1944 r. pod naciskiem masowo 
napływającej fali repatriantów ze Wschodu. Słuchacze dzielili się takŜe inny-
mi uwagami i refleksjami. 

Debatę zakończyli moderator prof. K. Ruchniewicz oraz dyrektor muzeum 
dr V. Rezler-Wasielewska, którzy podziękowali jej uczestnikom oraz słucha-
czom. 

 
Małgorzata Klasicka 
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Zygmunt Dmochowski  
(1931–2013) 

Zygmunt Dmochowski  
(fot. Roman Hlawacz) 

Pamięci  
Zygmunta Dmochowskiego 
 
Lubię to miejsce, 
przylatują tu  
potargane anioły 
z przetrąconymi skrzydłami,  
szumią Kujawy 
pszenne i buraczane. 
Twoje słowa Zygmuncie 
to wciąŜ płonąca sól 
choć Ty sam 
juŜ po tamtej 
stronie Styksu. 

Edmund Borzemski 

1 Z. D m o c h o w s k i, Liryki opolskie, Kraków 2007, s. 57. 

Co pewien czas uświadamiam sobie, Ŝe dzięki pracy w muzeum mam szczę-
ście znać wyjątkowych ludzi: mądrych, pogodnych, Ŝyczliwych... Zygmunt 
Dmochowski naleŜał niewątpliwie do nich. Trudno jednak pisać o Nim w czasie 
przeszłym. PoniewaŜ nasze spotkania nie były zbyt częste, za to w miarę sys-
tematyczne, miałam naiwne poczucie, Ŝe tak juŜ będzie. To było przecieŜ takie 
oczywiste, wystarczyło zatelefonować, by usłyszeć Jego charakterystyczny głos 
i uzyskać zgodę na spełnienie prośby, z którą się do Niego zwracało. 

Zaglądał do naszego muzeum, gdy chciał się podzielić radością z nowo wy-
danego tomiku wierszy albo przychodził zaproszony przeze mnie, by omówić 
jakieś przedsięwzięcie muzealne z Jego udziałem. Nie zawodził, z wyjątkiem 
jesieni 2012 r., gdy chcąc Go namówić do uczynienia z Jego wiersza Lams-
dorf 1 motywu przewodniego dla wystawy fotograficznej Sławoja Dubiela „His-
toria naturalna”, telefonując, kilkakrotnie słyszałam od Ŝony Haliny, Ŝe jest 
w szpitalu, Ŝe choruje. Nawet jednak wtedy nie spodziewałam się, Ŝe się juŜ  

—————————— 
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z Nim nie spotkam. Choroby przecieŜ mijają, a co roku, w kwietniu organizu-
jemy w Łambinowicach Recytatorski Konkurs Poezji Jenieckiej „Nie traćmy 
pamięci”, w którym pan Zygmunt od wielu lat chętnie uczestniczył jako ju-
ror, zawsze bardzo powaŜnie i odpowiedzialnie traktując swoją rolę. To m.in. 
z kolejnych edycji tego konkursu mam wspomnienia wielu rozmów z Nim. Pro-
wadziliśmy je zazwyczaj w czasie podróŜy do Łambinowic lub z powrotem do 
Opola, rzadziej podczas przerw w recytacjach. Po jednej z takich podróŜy po-
został mi nawet tomik z zastanawiającą deklaracją w dedykacji, zapisanej tro-
chę nieporadnie, bo – jak odnotował, usprawiedliwiając się – „W autokarze 
trzęsie”, mianowicie: „Z przeświadczeniem, iŜ z maksymy – być szczęśliwym 
czy twórczym – opowiadam się za wyborem drugiej perspektywy”.  

Nasze rozmowy zazwyczaj dotyczyły Ŝycia, ludzi. Taka była właśnie Jego 
poezja. Trafnie odniósł się do niej Harry Duda: „Głównym rysem poezji Dmo-
chowskiego jest motyw człowieka w związku z ziemią i innymi ludźmi, w ja-
kich z tymi pryncypiami pozostaje związkach”2. Poeta chętnie na ten temat 
rozprawiał, takŜe publicznie. Wymagał raczej dojrzałego słuchacza. Pamię-
tam wraŜenie, jakie wywarło na mnie spotkanie z Jego poezją w muzeum 
podczas naszej pierwszej sesji edukacyjnej dla nauczycieli w 2003 r. (były teŜ 
inne spotkania, szczególnie w trakcie kolejnych odsłon Międzynarodowych 
Najazdów Poetów na Zamek Piastów Śląskich, które docierały takŜe do Łam-
binowic). Głęboka refleksja i skupienie na człowieku, a przy tym rozległa 
wiedza były Jego znakiem rozpoznawczym. Takich ludzi ciągle wokół siebie 
poszukujemy, są nam potrzebni i bardzo pomocni, szczególnie w naszej pracy 
edukacyjnej. Pomagają z jednej strony nam samym nie zagubić się, potrafią 
bowiem szybko i lapidarnie przypomnieć to, co najistotniejsze, z drugiej zaś  
z tym samym i bez naszego pośrednictwa dotrzeć ze swoimi myślami do od-
wiedzających muzeum.  

Wojnę uwaŜał za największe zło. Zachęcony, umiał uzasadnić swoje (nasze) 
racje. Był niezwykle otwarty na otoczenie. Jego związek z muzeum zatem 
przejawiał się w twórczości poetyckiej i w muzealnych spotkaniach poetyc-
kich oraz w udziale w pracach jury konkursu recytatorskiego. A to zaledwie 
nikła część jego biografii. 

Urodził się 10 stycznia 1931 r. Pochodził – jak lubił mawiać, a za nim po-
wtarzali Jego biografowie i czemu się trudno oprzeć – z zasiedziałego kujaw-
skiego rodu. Wychowywał się w Ciechocinku. Tam w 1950 r. zdał maturę  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Ukończył następnie 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1955). W czasie studiów współ-
pracował z redakcją „Gromady”. Później, przez 12 lat uczył języka polskiego 
w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie na Kujawach. Równolegle współ-
pracował z „Gazetą Kujawsko-Pomorską”. Był autorem prezentowanych na 

Z śAŁOBNEJ KARTY 
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2 Z. D m o c h o w s k i, Wybór wierszy, Opole 2003, s. 209. 
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jej łamach tekstów dziennikarskich i publicystycznych, w tym felietonów.  
W 1965 r. przeniósł się do Opola. Pracował jako nauczyciel, wizytator oraz 
wiceprezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Następnie, 
przez wiele lat emerytury w Elektrowni Opole SA, był jednym z redaktorów 
tamtejszego czasopisma zakładowego „Z Prądem i pod Prąd”. Debiutował li-
teracko w 1952 r. na łamach gazety studenckiej. Później – podczas wielolet-
niej przerwy w pisaniu – z powodzeniem, choć amatorsko uprawiał rzeźbę  
w drewnie. Obie te dziedziny sztuki, jak wyjawił nam kiedyś – były dla niego 
jednakowo waŜne. To jednak nie jedyna Jego dwoistość. Równie waŜne były 
dla niego ukochane Kujawy, z którymi nigdy nie zerwał więzi (pozostawał 
członkiem kujawskich stowarzyszeń naukowych i kulturalnych, w tym Wło-
cławskiego Towarzystwa Naukowego we Włocławku), jak i Śląsk Opolski, 
gdzie osiadł i Ŝył juŜ do śmierci. W 1993 r. wydał tu pierwszy tomik Potar-
gane anioły (drugie wyd. 1994).  

W Jego dorobku literackim są ponadto takie zbiory wierszy jak: Żarna  
i ziarna (1994), Skaczące światło (1994), Jaskrawość przestrzeni (1995), Wez-
brana rzeka (1997), Mgławice Koziorożca (1998), Nim umilknie ciepło (2000), 
Wybór wierszy (2003), Liryki opolskie (2007), Wybór wierszy jubileuszowych 
(2007), Trzy poematy (2009), Chwytać chwile (2011) oraz powieści: Płonąca 
sól (2002) i Czyściec mojego nieba (2008). Teksty Zygmunta Dmochowskiego 
drukowały m.in. „Wiadomości Kulturalne”, „Śląsk”, „Metafora”, „Przegląd 
Artystyczno-Literacki”, „Pomorze”, „Plejada” i „Zdrój Ciechociński”.  

Działał m.in. w Opolskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Był jego se-
kretarzem i delegatem na trzech kolejnych Zjazdach Literatów w Warszawie  
(XXVI–XXVIII). W 2004 r. został wyróŜniony Nagrodą Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego dla Animatorów Kultury. W 2008 r. minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego przyznał mu odznakę honorową „ZasłuŜony dla Kultury 
Polskiej”. Otrzymał takŜe odznaczenia na swojej rodzimej ziemi (Medale Sta-
nisława Staszica i prof. Leonarda Lorentowicza „Za Zasługi dla Kultury Cie-
chocinka”). 

Zmarł w Opolu 14 stycznia 2013 r. 
W muzeum przypomnieliśmy Jego postać na jednym ze spotkań w 2013 r., 

zorganizowanych w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola”. Odbyło się 
ono pod tytułem w części zaczerpniętym z wiersza H. Dudy, tj.: Z Białych Ku-
jaw – w Opolu rozpisał swe życie. Rzecz o Zygmuncie Dmochowskim, równieŜ 
poety, publicysty, ponadto wydawcy. Harry Duda wspólnie z dr. Alfredem 
Wolnym, literaturoznawcą dokonali wtedy prezentacji twórczości literackiej 
Zygmunta Dmochowskiego, a rodzina, przyjaciele i znajomi przypomnieli Jego 
postać. 

Jego odejście to duŜa strata dla naszego muzeum. 
Violetta Rezler-Wasielewska 

Z śAŁOBNEJ KARTY 
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Damian Tomczyk 
(1942–2013) 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany n. hum., ppłk Wojska Polskiego 
(WP) w st. spocz. Damian Jerzy Tomczyk: ur. 22 lipca 1942 r. w PodłęŜu Szla-
checkim, pow. Kłobuck, gm. Przystajń, zm. w Opolu 19 września 2013 r. Ma-
tura (1960) w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie. Studia na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, magisterium z historii (1965) pod kier. prof. Mariana 
Haisiga. Pierwsza praca – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. 
Zawodowa słuŜba oficerska w WP 1966–1973: m.in. wykładowca historii wo-
jen i wojska w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (nazwa obecna) 
we Wrocławiu. Stopień doktora nauk humanistycznych ze sfragistyki pod kie-
runkiem prof. M. Haisiga (1971) za pracę „Pieczęcie górnośląskich cechów rze-
mieślniczych z XV–XVIII w. i ich znaczenie historyczne”. Profesor Zbigniew 
Kwaśny:  

„[...] badania Tomczyka nad rzemiosłem przybliŜyły nas powaŜnie do 
przedstawienia moŜliwie pełnej syntezy tej gałęzi produkcji na Górnym 
Śląsku w czasach nowoŜytnych [...] [i jest on, Tomczyk] obecnie niewątpli-
wym najlepszym znawcą śląskich pieczęci cechowych”.  

Od 1973 r. (zwolnienie z wojska na własną prośbę) do 1992 r. praca nauko-
wa w Opolu w Instytucie Śląskim w Zakładzie Historii w charakterze adiunk-
ta i docenta, z przerwą na lata 1979–1981 (pełnienie funkcji dyrektora Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i Łambinowicach). Stopień 
doktora habilitowanego n. hum. w zakresie historii najnowszej Polski – 1989. 
Lata 1993–2002 profesor nadzwyczajny WyŜszej Szkoły Pedagogicznej (WSP) 
w Częstochowie (od 2002 Akademia im. Jana Długosza). Postanowieniem Pre-
zydenta RP (2002) – profesura tytularna nauk humanistycznych. Od 2004 r. – 
profesor zwyczajny. Do emerytury w 2007 r. i przez kilka późniejszych lat – 
praca w tejŜe Akademii (m.in. w funkcji zastępcy dyrektora instytutu i kie-
rownika zakładu).  

Uprawiane specjalności i główne tematy naukowe: historia Śląska i jego 
dzieje najnowsze; historia gospodarcza Śląska w epoce feudalnej; dzieje wsi  
i oświaty na Śląsku; dzieje najnowsze Śląska (zwłaszcza Śląska Opolskiego) 
ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń wojennych 1939–1945, w tym  
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m.in. fundamentalne opracowania o działaniach Armii Czerwonej na Śląsku 
Opolskim w 1945 r. (z dokładnym przedstawieniem jej struktur organizacyj-
no-dowódczych i przebiegu działań militarnych nawet do szczebla kompanii): 
Przełamanie linii Odry w 1945 r. przez Armię Radziecką na Śląsku Opolskim 
(1976) i Śląsk Opolski – 1945: militarne i polityczne problemy wyzwolenia 
(1989). Profesor Henryk Stańczyk:  

„[...] Te i inne ustalenia badawcze odnoszące się do Śląska Opolskiego w la-
tach drugiej wojny światowej powodują, Ŝe w tej dziedzinie prof. Damian Tom-
czyk uznawany jest za niekwestionowany autorytet”.  

Ponadto: historia wojen i wojska; biografistyka, w tym losy młodocianych 
powstańców warszawskich; sfragistyka i heraldyka. Profesor dr hab. Stefan  
K. Kuczyński (Instytut Historii PAN, 2001):  

„Rozmaitość tych specjalności w badaniach dr. hab. D. Tomczyka ma jednak 
wspólny mianownik: dotyczą one niemal wyłącznie Górnego Śląska i Śląska 
Opolskiego, co sprawia, Ŝe badacz ten stał się jednym z najlepszych znawców 
tych regionów historycznych i słusznie uchodzi za wybitnego specjalistę ich 
dziejów”.  
Ukoronowanie badań D. Tomczyka nad losami młodocianych powstańców 

warszawskich, przetrzymywanych w Stalagu 344 w Lamsdorf (Łambinowice) 
to: Nieletni żołnierze powstania warszawskiego w hitlerowskim obozie jeniec-
kim w Łambinowicach (Opole 1986, 1987 – przyznana za ksiąŜkę przez Główną 
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Nagroda II st. im. Alfreda 
Fiderkiewicza) i Najmłodsi jeńcy w historii wojen (Opole 1993). Profesor  
H. Stańczyk: „Było to zadanie niełatwe i wymagało drobiazgowych dociekań. 
Jest to praca nowatorska i wartościowa”. W środowisku byłych nieletnich 
Ŝołnierzy Powstania Warszawskiego uwaŜano D. Tomczyka za ich „honoro-
wego ojca chrzestnego”. Pierwszy prestiŜowy Medal Pamiątkowy Zgrupowa-
nia AK „Chrobry II”– „w dowód uznania za całokształt pracy w utrwalaniu 
pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego 1944 r. [...]” wręczono wła-
śnie Jemu. 

W dziedzinie heraldyki o ksiąŜce D. Tomczyka Herby miast Śląska Opolskie-
go (Opole 1996) prof. Z. Kwaśny napisał, Ŝe jest to „[...] pierwsze w naszej  
historiografii tego rodzaju przedstawienie herbów miejskich Opolszczyzny”.  

Damian Tomczyk jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę przesunięcia 
rzeczywistego terminu rozpoczęcia II wojny światowej z 1 września 1939 
(Westerplatte) godzina 4.45 rano na czas około północy z 31 sierpnia na  
1 września, kiedy to wojska niemieckie bez walki przekroczyły graniczną  
rzekę Liswartę w rejonie Krzepic w pow. częstochowskim.   

Obalił jeden z mitów, jakoby podczas forsowania Odry w rejonie Mikolina 
i Skorogoszczy poległo aŜ 40 tys. czerwonoarmistów, poległo ich bowiem...  
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ok. 400, oraz mit o ogromnych – rzekomo frontowych – zniszczeniach Niemo-
dlina. 

Dzięki Jego ustaleniom wiemy takŜe o stratach wśród ludności cywilnej, 
spowodowanych alianckimi bombardowaniami zakładów produkcji benzyny 
syntetycznej w Blachowni Śląskiej i Zdzieszowicach, a nawet bombardowa-
niami Opola.  

Nie zdąŜył ukończyć ksiąŜki pod tytułem „Festung Oppeln” („Twierdza 
Opole”), która miała przynieść przełomowe, a nieznane dotąd informacje hi-
storyczne.   

Dorobek D. Tomczyka: ok. 1000 pozycji bibliograficznych, w tym – 16 ksią-
Ŝek (7 współautorskich) i 2 redagowane; 163 rozprawy, artykuły naukowe, 
referaty i komunikaty; 121 haseł encyklopedycznych i biogramów (w tym  
92 hasła w Encyklopedii powstań śląskich); 109 tekstów popularnonaukowych; 
ponad 500 innych publikacji prasowych, wywiady, recenzje i omówienia.  

Uczestniczył w ponad 60 konferencjach i sympozjach naukowych oraz pro-
gramach badawczych w regionie, w kraju i za granicą, zarówno jako organi-
zator czy współorganizator, jak teŜ referent-prelegent.  

Wypromował ok. 500 magistrów (w tym prace magisterskie o współcze-
snych pisarzach opolskich i o polskich działaczach narodowych na Śląsku 
Opolskim w okresie międzywojennym) i 68 licencjatów; pod jego kierunkiem 
napisano dwie prace doktorskie, a trzy były w trakcie przygotowywania. Re-
cenzent rozpraw doktorskich i ok. 400 prac magisterskich oraz autor recenzji 
na potrzeby wydawnicze. Brał udział w opracowywaniu róŜnych programów 
nauczania. Współpracował z Departamentem Wychowania i Promocji Obron-
ności Ministerstwa Obrony Narodowej (programy „Tradycja zobowiązuje”  
i „śołnierska pamięć”); społecznie wygłaszał referaty historyczne w środowi-
skach kombatantów i czynnych Ŝołnierzy zawodowych.  

Uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej. Naukowcy Zjed-
noczonej Europy wraz z certyfikatem i medalem okolicznościowym „w uzna-
niu szczególnych osiągnięć naukowych”; nominację i wpis do Złotej Księgi 
Nauk Humanistycznych oraz wpis do Słownika biograficznego. Współcześni 
uczeni polscy.  

Stale współpracował z redakcją „Nowego Biuletynu Szkolnego”, gdzie upo-
wszechniał sylwetki najmłodszych powstańców warszawskich oraz tematykę 
regionalną – jako przystępnie ujmowaną heraldykę i sfragistykę (na tle dzie-
jów miejscowości Śląska Opolskiego). Systematycznie publikował w „Biule-
tynie Informacyjnym AKOWIEC” Światowego Związku śołnierzy Armii Kra-
jowej, Koła w Opolu. 

NaleŜał do kilkunastu organizacji i stowarzyszeń (takŜe wojskowych). Za 
wszechstronną działalność społeczną i zawodową otrzymał kilkadziesiąt róŜ-
nych odznaczeń i wyróŜnień honorowych, w tym: Złoty KrzyŜ Zasługi; Medal 
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Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej; Medal Złoty za Długoletnią SłuŜbę i Odznakę „Za Zasługi dla Śląskiego 
Okręgu Wojskowego”. Współpraca łączyła go ze środowiskami oświatowymi  
i samorządowymi Opola, Niemodlina, gminy Przystajń (pow. kłobucki) i Kor-
fantowa, które uhonorowały go Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Opola” i Od-
znaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”; tytułem „Honorowego Oby-
watela Gminy Przystajń”; tytułem „ZasłuŜonego dla Ziemi Niemodlińskiej”  
i  tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Korfantowa”.  

 
Harry Duda 
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Alicja Tuszyńska-Tuszyn 
(1923–2013) 

Porucznik Alicja Tuszyńska-Tuszyn, ps. „Jaga 
Koziniec” – Ŝołnierz Armii Krajowej (AK), po-
wstaniec warszawski, Ŝołnierz Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie (PSZ), jeniec wojenny nr 10-
107161. Wyjątkowo skromna, onieśmielająca swą 
pokorą wobec Ŝycia kobieta, spoglądająca z dys-
kretną Ŝyczliwością na otaczający świat. 

Zanim dane było mi spotkać Alicję Tuszyńską-
Tuszyn, otrzymałam niewielką paczuszkę, zawie-
rającą 12 skrupulatnie ułoŜonych i opisanych 
skrawków papieru – listów wewnątrzobozowych 
(zwanych korespondencją „przez druty”), pisa-
nych u schyłku 1944 r. w Stalagu 344 Lamsdorf, 
wbrew zakazom obozowych władz. Wszystkie ad-
resowane do jednej osoby, wszystkie zaczynające 
się w podobny sposób: „Kochana Alinko”, „Droga 
Aluśko”, „Kochana Jaguś”... Ich treść, bardzo oso-

Alicja Tuszyńska-Tuszyn 
(fot. ElŜbieta Góra) 

bista, dziś przybliŜa trudy codziennego jenieckiego Ŝycia: problemy przymu-
sowej izolacji po okresie wytęŜonej walki, złe warunki zakwaterowania, nie-
wystarczające wyŜywienie, niepewność dalszych losów pojmanych, niepokoją-
cy brak informacji o bliskich oraz ciągłe starania o zachowanie dobrej formy 
psychicznej. Treść tych listów to równieŜ pośredni portret ich adresatki, mło-
dej kobiety-Ŝołnierza, chcącej zorganizować sobie Ŝycie w warunkach zniewo-
lenia, wciąŜ troszczącej się o kolegów-jeńców, bezpośredniej i otwartej. W jed-
nym z nich czytamy:  

 
„Serdecznie dziękuję za prezent w postaci paska. Ostrzegam cię jednak byś 

nie była zbyt dobroduszna i nie szafowała prezentami na prawo i lewo, gdyŜ zo-
stałabyś w niedługim czasie w stroju Ewy. W obozie trzeba się usamodzielnić. 
Słabi duchowo i nieusamodzielnieni zginą na pewno, a jeśli przeŜyją i powrócą, 
to będą to nie ludzie, a zwierzaki pozbawione ducha [...] załamane psychicznie  
i niezdolne do dalszej pracy w formie twórczej [...]”. 
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Do owej paczuszki historycznej korespondencji dołączony był list adreso-
wany do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 
w którym Alicja Tuszyńska-Tuszyn pisała:  

„Jestem bardzo szczęśliwa, Ŝe doczekałam czasów, gdy wszystkie swoje pa-
miątki z tamtych mrocznych dziejów mogę z czystym sumieniem przekazywać 
do muzeów tematycznych i innych placówek, by pod troskliwą opieką muzealni-
ków i historyków słuŜyły następnym pokoleniom”. 

Urodziła się 21 stycznia 1923 r. w Parczewie (woj. lubelskie) jako drugie  
z trojga dzieci Edmunda i Hanny Wojciechowskich. Od 1929 r. mieszkała  
w Warszawie, dokąd rodzinę sprowadził Jej ojciec, po objęciu stanowiska  
w Ministerstwie Skarbu II Rzeczypospolitej. Jej beztroskie dzieciństwo upły-
wające na warszawskim Bródnie zakończyło się gwałtownie w 1939 r., wraz  
z nadciągającą wojną. W jednym z wywiadów wspominała:  

„[...] było widać tę mobilizację w całym mieście, napięcie duŜe. I poza tym, 
niepokój, co będzie dalej? Ojciec od razu z Ministerstwem Skarbu został z War-
szawy ewakuowany. WyjeŜdŜały całe rodziny. Ale, pomni swej tułaczki sprzed 
1920 r. rodzice, jak w Rosji byli, zadecydowali, Ŝe nie wyjadą całą rodziną. Po-
niewaŜ brat miał wtedy dziewiętnaście lat i groziło mu niebezpieczeństwo ze 
strony Niemców, ojciec zadecydował, Ŝe jego weźmie ze sobą, a my zostaniemy”. 

W styczniu 1943 r. Alicja, podobnie jak wielu Jej bliskich, zaangaŜowała 
się w działalność konspiracyjną, przyjmując pseudonim „Jaga Koziniec”. Za-
przysięŜona na Ŝołnierza AK została wcielona do 44. kompanii Wojskowej 
SłuŜby Ochrony Powstania (Okręg Warszawski AK, I Obwód „Radwan”  
(Śródmieście), 4. Rejon „Zagończyk”), gdzie odbyła szkolenie przygotowujące 
do pełnienia słuŜby sanitarnej. W czasie Powstania Warszawskiego kontynu-
owała walkę w szeregach 7. kompanii motorowej „Iskra” batalionu „Kiliń-
ski”, a po jego reorganizacji w 1. kompanii „Stefan” I batalionu szturmo- 
wego „Rum”. Po upadku stolicy jej oddział złoŜył broń na placu Kercelego  
w Warszawie. Na rozkaz dowódcy słuŜba sanitarna miała złoŜyć tam równieŜ 
wojskowy sprzęt medyczny. Alicja w poczuciu odpowiedzialności za rannych 
kolegów-powstańców, których czekał marsz do przejściowego obozu jenieckie-
go w OŜarowie na przedpolach Warszawy, przezornie wynegocjowała pozwo-
lenie na zabranie ze sobą noszy. „Długo nie naniosłam się tych noszy” – 
wspominała po latach. W drodze do OŜarowa utraciła przytomność upadając 
na pobocze drogi, co nie uszło uwagi Ŝołnierzy Wehrmachtu, konwojujących 
powstańców. Jeden z nich zatrzymał mijający akurat kolumnę jeńców wóz 
drabiniasty, przewoŜący główki kapusty i rozkazał umieścić na nim nieprzy-
tomną Alicję. „I ja do OŜarowa przyjechałam na kapuście” – wspominała  
z przekąsem. Niebawem z oŜarowskiego obozu wraz z innym powstańcami 
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przewieziona została do Stalagu 344 Lamsdorf, zlokalizowanego na Górnym 
Śląsku, gdzie była jedną z ok. tysiąca kobiet-Ŝołnierzy, wziętych do niewoli nie-
mieckiej i przetrzymywanych w tym miejscu zwartą grupą. Tu poddana obo-
wiązkowej, obozowej rejestracji otrzymała numer jeniecki 107161, który po 
blisko siedemdziesięciu latach wciąŜ „recytowała” z pamięci, bez zawahania, 
jak własne imię i nazwisko. Obóz w Lamsdorf (Łambinowice) wspominała jako 
miejsce, w którym panowały trudne warunki bytowe. Niechętnie, chociaŜ  
z właściwą sobie skrupulatnością opisywała dokuczliwy głód, fatalne zaple-
cze sanitarne, wszechobecne robactwo, uciąŜliwe stłoczenie zbyt wielu osób  
w jednym miejscu oraz ciągły niepokój o losy Jej bliskich. Z entuzjazmem na-
tomiast relacjonowała rozwój i funkcjonowanie korespondencji „przez druty”, 
nielegalnej w obozach jenieckich:  

„Ja miałam brata w obozie i potrzebowałam mieć z nim jakiś kontakt. Więc 
tak: na kartce pisało się krótką wiadomość, pseudonim, kompanię i numer bara-
ku. Brało się kamień, kamień tą kartką owijało się, nitką cienką okręcało i prze-
rzucało przez druty do następnego sektora. Tam pochylał się ktoś, patrzył: – 
Aha, to jeszcze dalej. – Tak, a to jeszcze na prawo przez drogę trzeba na tamtą 
stronę przerzucić. I tak ta poczta kamienna wędrowała. To były takie krótkie, 
zdawkowe wiadomości, ale były i to było najwaŜniejsze, Ŝe utrzymywało się kon-
takt ze sobą, bo nie było tak, Ŝe siedział człowiek samotny i nikt o nim nie my-
ślał, nie, byli tacy co myśleli”.  

Po kilku tygodniach spędzonych w Lamsdorf, Alicja została przeniesiona 
do Stalagu IV B Mühlberg nad Łabą, gdzie spotkała Stanisława Czaplickie-
go, jeńca polskiego, wziętego do niewoli w 1939 r., do którego na prośbę Pol-
skiego Czerwonego KrzyŜa pisywała z okupowanej Warszawy przyjazne listy, 
przyjmując rolę „mateczki wojennej”. W Mühlberg, juŜ jako koledzy-jeńcy ko-
respondowali ze sobą „przez druty”, wymieniając się osobistymi spostrzeŜe-
niami na temat obozowego Ŝycia. Jednak i ta relacja została szybko zerwana, 
gdyŜ juŜ w grudniu 1944 r. Alicja została odkomenderowana do pracy w bro-
warze w Radebergu koło Drezna (Saksonia, Niemcy), a stamtąd w kwietniu 
1945 r. przeniesiona do Kirschau (Saksonia, Niemcy). 20 kwietnia 1945 r. 
wraz z innymi jeńcami rozpoczęła marsz ewakuacyjny na trasie z Zittau 
(Saksonia, Niemcy) do Haidy Czeskiej (u podnóŜa Gór ŁuŜyckich), gdzie ewa-
kuowanych jeńców zastał koniec wojny. „Przyszedł Niemiec i powiedział: Moje 
panie, teraz wy jesteście wolne, a ja jestem jeńcem” – wspominała. Wyzwolo-
nych przejęły oddziały brytyjskie i odesłały do Polskiego Ośrodka Wojskowego 
w Murnau (Bawaria, Niemcy). Tam Alicja odnalazła kolegę z powstańczego 
oddziału, ppor. Feliksa Tuszyńskiego-Tuszyn, ps. „Feliks II”. Wymieniając 
się połówkami jenieckich znaków rozpoznawczych (tzw. nieśmiertelników) 
zaręczyli się, a 23 lipca 1945 r. pobrali w kaplicy obozowej w Murnau. Wspól-
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nie podjęli decyzję o dołączeniu do 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa, stacjonującego we Włoszech. Tam Alicja ukończyła kurs kartogra-
ficzny i rozpoczęła słuŜbę w 313. Plutonie Kartograficznym 12. Kompanii Geo-
graficznej PSZ na Zachodzie, a następnie wraz z oddziałem została ewaku-
owana do Wielkiej Brytanii. W Anglii urodziła córkę Hannę, a w 1947 r. cała 
rodzina powróciła do kraju. Po wielu trudach i kilku przeprowadzkach osiedli 
ponownie w Warszawie, gdzie Alicja poświęciła swe Ŝycie rodzinie.  

Zmarła 17 maja 2013 r. przeŜywszy 90 lat. Pogrzeb z honorami wojskowymi 
odbył się 24 maja 2013 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. W ostat-
niej drodze, oprócz rodziny i bliskich, towarzyszyli Jej koledzy-weterani  
II wojny światowej, poczty sztandarowe, Ŝołnierze Wojska Polskiego. Salwę 
na cześć Zmarłej oddała asysta honorowa wystawiona przez Dowództwo Gar-
nizonu Warszawa.  

W jednej z ostatnich rozmów, jakie toczyły się w naszym muzeum, zapyta-
na o to, co skłoniło Ją do przekazania nam tak pieczołowicie przechowywa-
nych przez blisko siedemdziesiąt lat pamiątek z okresu niewoli mówiła:  

„Jeśli się opowiada, to nie zawsze dociera do młodzieńca, czy nawet dorosłe-
go, co się zdarzyło. Natomiast jak zobaczy – to inaczej do tego podchodzi. Więc 
takie muzeum, jak ma najróŜniejsze zdjęcia, opisy... i takie dziecko przychodzi, 
widzi, to inaczej przyjmuje to, a potrzebne jest Ŝeby historia nie zatarła się. To 
są przecieŜ nieodległe czasy, jeszcze Ŝyją ludzie, którzy w tym brali udział, dla-
tego warto nad tym pracować, Ŝeby takie muzeum istniało”...                              
         

Elżbieta Góra 
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Kalendarium łambinowickie 
(styczeń–grudzień 2013) 

 
Styczeń 

18 stycznia                     –  W Łambinowicach rozpoczął się nowy cykl kultural-
ny – „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. Pierw-
sze z nich zatytułowane zostało „Wczoraj i dziś. 
Łambinowice na starej pocztówce”. Cykl współor-
ganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opo-
lu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu). 

27 stycznia                     –  W Łambinowicach obchodzono Dzień Pamięci Tra-
gedii Górnośląskiej 1945 r. Po naboŜeństwie i uro-
czystości na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łam-
binowicach dr Renata Kobylarz-Buła oraz ElŜbieta 
Góra zaprezentowały koncepcję nowej wystawy 
stałej, dotyczącej historii Obozu Pracy w Łambino-
wicach (1945–1946). 

29 stycznia                     –  W Muzeum w Tarnowskich Górach odbyła się pre-
miera filmu dokumentalnego, poświęconego kom-
pleksowi obozowemu w Lasowicach pt. „Obóz  
w dwóch reŜimach. Ślady pamięci o Lasowicach”. 
Od strony merytorycznej nad projektem czuwała 
m.in. dr Joanna Lusek z Działu Naukowo-Badaw-
czego CMJW w Łambinowicach-Opolu. 

Luty 

15 lutego                        –  Odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu „Łam-
binowickie Spotkania Muzealne”. „Lotnisko Luft-
waffe w Weidengut (Wierzbie)” to temat, jaki przy-
bliŜył w jego trakcie Daniel Podobiński – pasjonat 
lokalnej historii. 
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20 lutego                         – Doktor Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-
Badawczego oraz Andrzej Prajel – pracownik Dzia-
łu Oświatowo-Wystawienniczego CMJW w Łambi-
nowicach-Opolu otrzymali Srebrny Medal Opieku-
na Miejsc Pamięci. 

25 lutego                         – Dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu dr Vio-
letta Rezler-Wasielewska podpisała z rektorem Po-
litechniki Opolskiej (dalej: PO) prof. dr. hab. inŜ. 
Markiem Tukiendorfem porozumienie o wzajemnej 
współpracy obu instytucji. Za jej cel uznano wyko-
rzystanie i rozwijanie umiejętności pracowników  
i studentów PO w pracach, które słuŜą archiwiza- 
cji i udostępnianiu unikatowych zbiorów muzeum,  
popularyzacji wiedzy o losach jeńców wojennych,  
a takŜe zdobywaniu doświadczenia przez autorów 
tych prac. 

28 lutego                         – W Opolu zorganizowano pierwsze spotkanie w ra-
mach nowego cyklu kulturalnego „Twarze Opola”. 
Podczas spotkania zatytułowanego „Opolskie lata 
kardynała Kominka” jego dokonania w czasie po-
sługi na Śląsku Opolskim, trudności związane z in-
tegracją lokalnej społeczności oraz związki z Muze-
um przedstawili: ks. dr hab. Andrzej Hanich, prof. 
dr hab. Danuta Kisielewicz, ks. prof. dr hab. Jan 
Krucina (video-relacja) oraz dr Renata Kobylarz- 
-Buła. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW 
w Łambinowicach-Opolu. 

                                        – W Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
firmy Eduserwis pt. „iMuzeum. Muzeum w kultu-
rze cyfrowej”, w trakcie którego opolscy muzealni-
cy poznali ciekawe rozwiązania informatyczne, po-
zwalające na popularyzację róŜnych form działal-
ności instytucji kultury w Internecie. 

 

Marzec 

4 marca                          – W Łambinowicach rozpoczął się projekt edukacyj-
ny pt. „Wplątani w wielką historię – organizacja 
warsztatów historyczno-artystycznych dla młodzie-
Ŝy w Miejscu Pamięci Narodowej”. Przewidywał on 

KALENDARIUM 



213 

cykl zajęć interdyscyplinarnych, w trakcie których 
młodzi ludzie pod okiem opolskich artystów aktyw-
nie uczestniczyli w pracy twórczej z wykorzysta-
niem takich form jak teatr, fotografia czy sztuki 
plastyczne. Projekt składał się z dziewięciu spo-
tkań, w których udział wzięło ponad 200 osób. 
Ostatnie zajęcia odbyły się 24 kwietnia. 

8 marca                          – W Opolu otwarto  wystawę czasową pt. „Wojna to 
męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krako-
wie w 12 odsłonach”, przygotowaną przez Fabrykę 
Emalii Oskara Schindlera – oddział Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa. 

14 marca                        – W Opolu odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
cyklu kulturalnego „Twarze Opola”, zatytułowane  
„Sztuka wobec absurdu. Historia budowy pewnego 
pomnika”. Jego bohaterem był Jerzy Beski, który 
opowiadał o okolicznościach budowy Pomnika Mar-
tyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. 

15 marca                        – Mieszkańcy gminy Łambinowice zebrali się, aby  
w ramach „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” 
podzielić się swoimi wspomnieniami na spotkaniu 
pt. „Miejsce mojej młodości. Łambinowice we wspo-
mnieniach mieszkańców”.  

18 marca                        – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
odbyły się obchody 68 rocznicy wyzwolenia Stalagu 
344 Lamsdorf, współorganizowane przez CMJW  
w Łambinowicach-Opolu oraz Urząd Gminy Łam-
binowice. W trakcie uroczystości odmówiono modli-
twę ekumeniczną, a przemówienia wygłosili dr Vio-
letta Rezler-Wasielewska – dyrektor muzeum oraz 
Janusz Wójcik – Pełnomocnik Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego do Spraw Kombatantów. Na za-
kończenie Ŝołnierze 91. Batalionu Logistycznego  
z Komprachcic oddali salwę honorową, a uczestni-
cy obchodów złoŜyli kwiaty przed Pomnikiem Mar-
tyrologii Jeńców Wojennych. W miejscu pamięci,  
a następnie w siedzibie placówki muzealnej głos 
zabrał takŜe Wiktor Natanson – powstaniec war-
szawski, jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, który opo-
wiedział zebranym o swoim pobycie w obozie i ewa-
kuacji w styczniu 1945 r. 
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20 marca                        – Ukazał się 35 tom „Łambinowickiego Rocznika 
Muzealnego”. Redaktorem tomu była dr J. Lusek – 
pracownik Działu Naukowo-Badawczego. 

21 marca                        – W Opolu miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum, 
która wyraziła uznanie dla dokonań placówki. Za-
twierdziła takŜe sprawozdanie z działalności mu-
zeum w 2012 r. i plan pracy na 2013 r. 

22 marca                        – W Opolu muzeum wraz ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu zorganizo-
wało finał VIII edycji Regionalnego Konkursu Wie-
dzy Historycznej pt. „Obozy w Lamsdorf/Łambino-
wicach (1870–1946). Historia i współczesność” pod 
patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Opolskiego. W finale uczestniczyło ośmiu uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych województwa. Jury uho-
norowało nagrodą I stopnia Tomasza Lenartowicza 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczy-
cach, nagrodą II stopnia Michała Sowę z Liceum 
Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, nagro-
dą III stopnia Jarosława Jarego z Zespołu Szkół 
Elektrycznych w Opolu oraz wyróŜnieniem Toma-
sza Tantałę z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Głubczycach. 

Kwiecień 

9 kwietnia                      – Rozpoczął się projekt edukacyjny pt. „Byśmy pa-
miętali i rozumieli – cykl spektakli teatralnych 
przygotowanych przez lokalną młodzieŜ”. W jego ra-
mach w Opolu i w Łambinowicach odbyło się dzie-
sięć spotkań z pracownikami muzeum oraz aktora-
mi: Małgorzatą Szczerbowską oraz Mirosławem 
Bednarkiem. Wzięło w nich udział stu uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woje-
wództwa opolskiego. Projekt trwał do 17 maja, kie-
dy to podczas 6 Nocy Muzeów zaprezentowano wy-
brane etiudy teatralne, przygotowane podczas 
warsztatów. 

12 kwietnia                    – W Łambinowicach odbył się finał wojewódzki XXI 
edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej  
„Nie traćmy pamięci”, zorganizowany we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW w Łam-
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binowicach-Opolu. Patronat honorowy nad przedsię-
wzięciem objął Marszałek Województwa Opolskiego. 
W konkursie uczestniczyło 77 uczniów z Opolszczy-
zny. Jury przyznało dziewięć nagród i trzy wyróŜ-
nienia. Nagrodzono: w kategorii szkoły podstawo-
we – Marcela Gisalę ze Szkoły Podstawowej (dalej: 
SP) nr 2 w Głubczycach (I nagroda), Karolinę Pod-
kanowicz z SP w Komprachcicach (II nagroda), Ja-
kuba Poliwodę z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Łubnianach (III nagroda), Daniela Kowalskiego 
ze SP w Prudniku (wyróŜnienie); w kategorii gim-
nazja – Annę Gondecką z Publicznego Gimnazjum 
(dalej: PG) nr 7 w Opolu (I nagroda), Dominikę 
Padewską z Zespołu Szkół  (dalej: ZS) w Łambino-
wicach (II nagroda), Julię Kwiecińską z ZS w Nie-
modlinie (III nagroda), Marię Czernik z PG nr 9  
w Opolu; w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – 
Aleksandrę Gabryel z Liceum Ogólnokształcącego 
(dalej: LO) Carolinum w Nysie (I nagroda), ElŜbietę 
Hrycaj z LO w Tułowicach (II nagroda), Karolinę 
Fidelus z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Do-
brodzieniu (III nagroda), Jeremiasza Kaczaniuka, 
reprezentującego Muzeum w Nysie (wyróŜnienie). 

19 kwietnia                    – W Łambinowicach odbyło się spotkanie z ElŜbietą  
i Mariuszem Woźniakami pt. „Pozostałości zabudo-
wy poligonowej w Łambinowicach” (w ramach cy-
klu kulturalnego „Łambinowickie Spotkania Mu-
zealne”). 

25 kwietnia                    – W Opolu zorganizowano spotkanie z Harrym Du-
dą – poetą i publicystą, zatytułowane „Zbrodnia 
katyńska w mojej twórczości”. Było to kolejne wy-
darzenie w ramach cyklu kulturalnego „Twarze 
Opola”. Prowadził je J. Wójcik, dyrektor Departa-
mentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Maj 

7–9 maja                         – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
odbywał się VIII Plener Plastyczny, w którym 
uczestniczyło 26 licealistów z Zespołu Państwo-
wych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana 
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Cybisa w Opolu. W jego trakcie uczniowie poznali 
historię obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, aby 
następnie połączyć elementy pejzaŜu z symboliką 
miejsca pamięci w technice rysunku lawowanego  
i pasteli.  

8 maja                             – Doktor V. Rezler-Wasielewska – dyrektor CMJW 
w Łambinowicach-Opolu została wyróŜniona Me-
dalem „Pro Patria”. 

17 maja                           – Wręczono nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 
2012. Wystawa stała pt. „W niewoli niemieckiej” 
uzyskała nominację w kategorii „Wystawy i inne 
przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej”. 

                                        – W Opolu otwarto wystawę czasową pt. „Twórczo 
dla praw człowieka”, przygotowaną przez Między-
narodowy Dom Spotkań MłodzieŜy w Oświęcimiu. 
Na ekspozycji znalazły się najlepsze prace IV Mię-
dzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Poli-
tycznego. Przedsięwzięciu towarzyszyła debata 
pt. „Plakat – wolność w słuŜbie publicznej”. 

                                        – W Łambinowicach miało miejsce kolejne przedsię-
wzięcie z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzeal-
ne”. Tym razem jego bohaterką była Stanisława 
Borzemska – wieloletni pracownik CMJW w Łam-
binowicach-Opolu, która opowiadała „O urokach 
tworzenia Muzeum”.  

                                        – W opolskiej siedzibie muzeum we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu zorganizowana została 6 Noc Muzeów 
w Opolu. Najmłodsi goście wzięli udział w warszta-
cie historyczno-plastycznym, poświęconym zagad-
nieniu praw człowieka przedstawionym na plaka-
cie, mieli takŜe okazję układać megapuzzle. W tym 
samym czasie młodzieŜ opolskich szkół prezentowa-
ła etiudy teatralne pt. Byśmy rozumieli i pamiętali, 
przygotowane pod opieką aktora Mirosława Bed-
narka. Dorośli zwiedzali wystawę stałą pt. „Miejsce 
Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzic-
two regionalne, narodowe, europejskie” oraz czaso-
wą pt. „Twórczo dla praw człowieka”, ponadto wy-
słuchali wykładu i oglądali prezentowane filmy.  
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23 maja                           – W Łambinowicach po raz dziewiąty odbyła się se-
sja edukacyjna pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Eduka-
cja w miejscach pamięci narodowej”, która tym ra-
zem była współorganizowana przez Muzeum Stut-
thof w Sztutowie. Jej tematem przewodnim było 
nauczanie w miejscach pamięci w kontekście nowej 
podstawy programowej w ramach takich przedmio-
tów jak: historia, historia i społeczeństwo, wiedza  
o społeczeństwie, wiedza o kulturze oraz edukacja 
dla bezpieczeństwa. 

                                        – Ogłoszono wyniki V edycji ogólnopolskiego konkur-
su na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za póź-
no”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem ob-
jęli dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz 
Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa oraz Józef Sebesta, Marszałek Województwa 
Opolskiego. 

26 maja                           – Muzeum uczestniczyło w XI Opolskim Festiwalu 
Nauki, zorganizowanym przez Uniwersytet Opol-
ski. Dla uczestników przygotowano zakończoną te-
stem z nagrodami prezentację pt. „Nauka za dru-
tami”, puzzle edukacyjne dla najmłodszych oraz 
publikacje CMJW w Łambinowicach-Opolu.  

28 maja                           – W Opolu odbyło się spotkanie pt. „Lwowski baciar. 
Wspomnienia o Wiesławie Malickim” w ramach cy-
klu „Twarze Opola”. O tym opolskim poecie i publi-
cyście opowiadała Teresa Nietyksza – prezes opol-
skiego oddziału Związku Literatów Polskich. 

Czerwiec 
3–4 czerwca                    – Odbyła się pierwsza edycja nowego projektu edu-

kacyjnego pt. „Lamsdorf – Auschwitz. Auschwitz – 
Lamsdorf”, zorganizowanego przez CMJW w Łam-
binowicach-Opolu wspólnie z Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Projekt skierowany został do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Jego celem stało się poznanie historii kompleksu 
obozów jenieckich w Lamsdorf i obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau w latach II wojny  
światowej i losów izolowanych w nich ludzi jako 
przykładów dwóch najliczniejszych rodzajów obo-
zów niemieckiego sytemu terroru. 
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 8 czerwca                       – Muzeum po raz kolejny wzięło udział w Nocy Kul-
tury w Opolu. Tym razem tematem przewodnim 
były prawa człowieka, którym poświęcono zajęcia 
dla najmłodszych, wystawę, prelekcje oraz filmy. 
Zwiedzający mogli m.in. obejrzeć wystawę plakatu 
społeczno-politycznego pt. „Twórczo dla praw czło-
wieka” oraz wysłuchać wykładu pt. „Wojna depcze 
prawa człowieka”. 

13 czerwca                      – W Opolu po raz drugi zorganizowano Dzień Otwar-
ty w Archiwum. Była to okazja do zapoznania się  
z niedostępnymi na co dzień dokumentami i foto-
grafiami, dotyczącymi jeńców wojennych. Ucznio-
wie zobaczyli takŜe, w jaki sposób przechowywane 
są archiwalia i zabezpieczane przed zniszczeniem 
poprzez konserwację i digitalizację. 

20 czerwca                      – Muzeum uruchomiło sklep internetowy, w którym 
stał się moŜliwy zakup muzealnych wydawnictw. 

21 czerwca                      – W Opolu odbyło się spotkanie zatytułowane „Pod 
prąd. Twórczość Zygmunta Moryty”, zorganizowa-
ne w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola”. 
Z malarzem i grafikiem, autorem m.in. grafik, do-
tyczących Miejsca Pamięci Narodowej w Łambino-
wicach, rozmawiali  Andrzej Sznejweis i Bolesław 
Polnar.  

21–22 czerwca                – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
został zorganizowany plener poetycki pt. „Nie trać-
my pamięci”, z udziałem członków Związku Litera-
tów Polskich Oddział w Opolu. 

27 czerwca                      – W Łambinowicach odbyło się spotkanie z Ŝołnie-
rzami z I Brzeskiego Pułku Saperów w Brzegu pt.  
„Uwaga! Niebezpieczeństwo!”, w ramach cyklu kul-
turalnego „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. 
Prowadził je kpt. Jacek Obierzyński. 

Lipiec 

1 lipca                             – W siedzibie muzeum w Opolu rozpoczęła się pre-
zentacja nowej wystawy czasowej pt. „Amerykanin 
w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 
1936–1974”, przygotowanej przez Dom Spotkań  
z Historią w Warszawie oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej. 
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21 lipca–4 sierpnia        – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
odbył się XVIII Międzynarodowy Obóz MłodzieŜowy, 
w którym udział wzięła młodzieŜ z Niemiec, Polski 
i Ukrainy. Pod hasłami „Porozumienie ponad gro-
bami” i „Praca dla pokoju” młodzi ludzie wspólnie 
porządkowali cmentarze wojenne. W ramach obozu 
30 lipca zorganizowano Święto Pamięci z udziałem 
przedstawicieli organizatorów obozu, tj. Kurato-
rium Oświaty w Opolu i Niemieckiego Ludowego 
Związku Opieki nad Grobami Wojennymi Nadre-
nii-Palatynatu oraz władz samorządowych woje-
wództwa opolskiego i Nadrenii-Palatynatu. 

Sierpień 

1 sierpnia                       – W 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeń-
ców Stalagu 344 Lamsdorf w Miejscu Pamięci Naro-
dowej w Łambinowicach złoŜono kwiaty i zapalono 
znicze. 

30 sierpnia                     – W Opolu odbyło się spotkanie z Tomaszem Stem-
powskim, pracownikiem Biura Udostępniania i Ar-
chiwizacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warsza-
wie i kuratorem wystawy pt. „Amerykanin w War-
szawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana  
1936–1974”. Przedstawił on sylwetkę i dokonania 
tego amerykańskiego podróŜnika, dokumentalisty, 
fotografa, filmowca i korespondenta wojennego. 

Wrzesień 

1 września                      – W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
miała miejsce uroczystość upamiętniająca 74 rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej, w której udział 
wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
władz samorządowych i słuŜb mundurowych, miesz-
kańcy regionu oraz młodzieŜ szkolna.  

2 września                      – W Łambinowicach zorganizowano finisaŜ wystawy 
czasowej pt. „Stutthof 1939–1945. Historia i jej 
Świadkowie”, przygotowanej przez Muzeum Stut-
thof w Sztutowie. Ekspozycję zaprezentował Mar-
cin Owsiński, kierownik Działu Edukacji Muzeum 
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Stutthof w Sztutowie, a jednocześnie autor scena-
riusza wystawy i jej kurator. 

13 września                    – W ramach cyklu „Łambinowickie Spotkania Muze-
alne” odbyło się kolejne pt. „Materia etyki”. Jego 
bohaterką była nyska rzeźbiarka, Agnieszka Koby-
łecka, która przekazała muzeum rzeźbę pt. Miseri-
cordia, odnoszącą się do zbrodni katyńskiej. Spo-
tkanie prowadził Robert Suchiński. 

20 września                    – Ukazał się 5 zeszyt Szkiców z dziejów obozów  
w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współcze-
sność, pod redakcją naukową dr. P. Stanka. Wy-
dawnictwo w całości poświęcono powstańcom war-
szawskim – jeńcom Stalagu 344 Lamsdorf. 

25, 26 września              – Najpierw w Opolu, a następnie w Łambinowicach 
promowano najnowsze wydawnictwo muzeum –  
5 zeszyt Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/
Łambinowicach. Historia i współczesność.  

26 września                    – W Opolu zorganizowano kolejne spotkanie z cyklu  
„Twarze Opola”, zatytułowane „Zdzisław Jaeschke 
i jego kulturalne pasje”, poświęcone Ŝołnierzowi 
Września i jeńcowi obozów Wehrmachtu, a takŜe 
uzdolnionemu rysownikowi, dziennikarzowi, wy-
dawcy i animatorowi kultury. Spotkanie prowadzili 
historyk sztuki, dr Joanna Filipczyk i syn bohate-
ra, Janusz Jaeschke. 

27 września                    – Wydano drukiem publikację pt. Geprüft. Ocenzuro-
wano. Filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu / Geprüft. Censored. The philately of the 
years 1939–1945 in the collections of the Central 
Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole. 
Wydawnictwo w opracowaniu Aleksandra Klaka  
i Krzysztofa Krupy jest kolejną pozycją serii wy-
dawniczej „Katalog Zbiorów”. 

30 września                    –  W siedzibie muzeum w Opolu odbyła się promocja 
publikacji pt. Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka 
z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu/Gep-
rüft. Censored. The philately of the years 1939–1945 
in the collections of the Central Museum of Priso-
ners-of-War in Łambinowice-Opole. 
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Październik 
2 października               –  Ukazała się drukiem publikacja pt. Nazajutrz. Po-

wstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór 
relacji i wspomnień. Jej współwydawcą była Fun-
dacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Wyboru re-
lacji ze strony muzeum dokonał dr P. Stanek – kie-
rownik Działu Naukowo-Badawczego. 

7 października               –  W obu siedzibach muzeum zorganizowano uroczy-
stości związane z 69 rocznicą przybycia I transportu 
powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lams-
dorf. W Opolu otwarto z tej okazji wystawę czaso-
wą pt. „Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy 
po 1 sierpnia 1944”, przygotowaną przez Funda-
cję „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W opolskich 
szkołach miały miejsce spotkania ze świadkami hi-
storii: Krystyną i Romualdem Malinowskimi, Hen-
rykiem Kasprzakiem, Andrzejem Pileckim i Jerzym 
Zakrzewskim. W Łambinowicach odbyła się uro-
czystość przed Pomnikiem Powstańców Warszaw-
skich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, w trakcie 
której głos zabrali: Jerzy Zakrzewski – powstaniec 
warszawski, dr Violetta Rezler-Wasielewska – dy-
rektor CMJW w Łambinowicach-Opolu, dr Jan 
Stanisław Ciechanowski – kierownik Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
który objął przedsięwzięcie swoim honorowym pa-
tronatem, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski 
oraz Barbara Kamińska – członek Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego. Następnie odczytano Apel 
Pamięci oraz złoŜono kwiaty. Uroczystość była tak-
Ŝe okazją do zaprezentowania dwóch najnowszych 
publikacji muzeum, poświęconych powstańcom war-
szawskim – jeńcom wojennym: Nazajutrz. Powstań-
cy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji  
i wspomnień (współwydanej przez Fundację „Pol- 
sko-Niemieckie Pojednanie”) oraz 5 zeszytu Szki-
ców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach.  
Historia i współczesność pod redakcją naukową  
dr. P. Stanka.  

10 października             –  W Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich 
Górach odbyła się konferencja naukowa pt. „Obozy  
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w dwóch reŜimach. Lasowice jako przykład nazi-
stowskiego i komunistycznego systemu obozowego 
na Górnym Śląsku”, której organizatorami było 
CMJW w Łambinowicach-Opolu, Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Katowicach, Muzeum w Tar-
nowskich Górach oraz Tarnogórskie Centrum Kul-
tury. Jednym z elementów konferencji było otwar-
cie wystawy pt. „Lasowice – obóz dwóch reŜimów, 
której współautorką była dr J. Lusek z Działu Na-
ukowo-Badawczego muzeum. 

11 października             – Doktor R. Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora CMJW 
w Łambinowicach-Opolu, została wyróŜniona Od-
znaką honorową „Za Zasługi dla Województwa  
Opolskiego”. 

18 października             – W ramach „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” 
M. Woźniak opowiadał zgromadzonym o „Kluczni-
ku – wsi utraconej”. 

24 października             – W Opolu odbyło się spotkanie pt. „Z Białych Ku-
jaw – w Opolu rozpisał swe Ŝycie. Rzecz o Zygmun-
cie Dmochowskim”, zorganizowane w cyklu „Twarze 
Opola”. Rozmowę o opolskim literacie i współpra-
cowniku muzeum prowadzili Harry Duda oraz  
dr Alfred Wolny.  

30 października             – W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu od-
była się sesja popularnonaukowa, upamiętniająca 
150 rocznicę utworzenia Czerwonego KrzyŜa. Była 
ona współorganizowana przez CMJW w Łambi- 
nowicach-Opolu, którego pracownicy wygłosili re- 
feraty.  

Listopad 
11 listopada                    – W dniu zakończenia działań wojennych na froncie 

bałkańskim muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej 
w Łambinowicach odwiedzili Mihailo Petkovski – 
Konsul Republiki Serbskiej w Polsce oraz Ranko 
Tomović – Konsul Honorowy Republiki Serbskiej  
z siedzibą w Czeladzi. Zwiedzili oni muzeum i tere-
ny poobozowe oraz złoŜyli kwiaty przed Pomnikiem 
Jeńców Serbskich na Starym Cmentarzu Jeniec-
kim. 

18 listopada                    – W Austriackim Forum Kultury w Warszawie odby-
ła się promocja ksiąŜki pt. Nazajutrz. Powstańcy 
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warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji  
i wspomnień, której współwydawcą była Fundacja  
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Ze strony CMJW 
w Łambinowicach-Opolu wyboru relacji dokonał  
dr P. Stanek. 

21 listopada                    –  „Janusz Korczak – król dzieci” – to tytuł wystawy, 
która została otwarta w Opolu. Ekspozycji przygo-
towanej przez Dom Spotkań z Historią towarzyszy-
ły zajęcia historyczno-plastyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 

26–29 listopada              –  W Łambinowicach trwały VIII Dni Otwarte, w trak-
cie których z oferty zatytułowanej „Geprüft! Ocen-
zurowano!” skorzystało blisko 300 osób.  

28 listopada                    –  W ramach cyklu „Twarze Opola” wystąpił Sławoj 
Dubiel – artysta fotograf, autor wystawy pt. „His-
toria naturalna”. Spotkanie prowadził Roman Hla-
wacz. 

28 listopada–1 grudnia  – najnowsze publikacje muzeum prezentowane były 
podczas Salonu KsiąŜki Muzealnej, zorganizowa-
nego podczas XXII Targów KsiąŜki Historycznej  
w Warszawie. 

29 listopada                    –  W Łambinowicach odbyło się spotkanie z dr. hab. 
Krzysztofem Szwagrzykiem pt. „Zapomniana mo-
giła k. Dworzyska. Ekshumacja ofiar terroru ko-
munistycznego”. Zorganizowano je w ramach cy-
klu „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. 

Grudzień 
2 grudnia                        –  „śydzi – Ŝołnierze Wojska Polskiego w niewoli nie-

mieckiej 1939–1945” – to tytuł konferencji, jaka 
odbyła się w opolskiej siedzibie muzeum. Jej orga-
nizatorami oprócz CMJW w Łambinowicach-Opolu 
był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, którego kierownik – dr Jan Stanisław 
Ciechanowski, objął przedsięwzięcie honorowym 
patronatem. Celem konferencji było najpierw usta-
lenie i prezentacja stanu badań, dotyczących losów 
śydów, którzy jako szeregowi polscy Ŝołnierze, pod-
oficerowie i oficerowie trafili w latach II wojny 
światowej do niewoli niemieckiej, a następnie wy-
tyczenie kierunków dalszych badań. W konferencji 
wzięli udział naukowcy z róŜnych instytucji, m.in. 

KALENDARIUM 



224 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, śy-
dowskiego Instytutu Historycznego, PIN-Instytu- 
tu Śląskiego w Opolu czy Państwowego Muzeum 
na Majdanku. Byli to: dr Maciej Borkowski, prof.  
dr hab. Tomasz Gąsowski, dr August Grabski,  
mgr Marta Grudzińska, mgr Hubert Kuberski,  
dr Violetta Rezler-Wasielewska, dr Piotr Stanek,  
dr hab. Aleksander Woźny. 

                                        – CMJW w Łambinowicach-Opolu otrzymało nagro-
dę „Mosty Dialogu 2013” w kategorii „Instytucje”. 
Jest to nagroda przyznawana w plebiscycie, które-
go celem jest uhonorowanie ludzi, instytucji oraz 
organizacji pozarządowych, pielęgnujących wielo-
kulturowe dziedzictwo województwa opolskiego. 

3 grudnia                        – W Łambinowicach otwarto wystawę stałą zatytuło-
waną „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach 
(1945–1946)”. Ekspozycja dotyczy historii obozu dla 
ludności niemieckiej i za taką uznanej, który funk-
cjonował w Łambinowicach w latach 1945–1946. 
Wydarzeniem towarzyszącym wernisaŜowi była 
debata naukowa pt. „II wojna światowa i jej skut-
ki. Łambinowice – trudne rozrachunki z przeszło-
ścią”, współorganizowana przez Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli Bogdan Zdrojewski – Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rüdiger 
von Fritsch – Ambasador Niemiec w Polsce. W de-
bacie udział wzięli wybitni naukowcy, znawcy  
II wojny światowej i okresu powojennego, tj. prof. 
dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (moderator), prof. 
dr hab. Stanisław Jankowiak, dr Bernard Linek, 
prof. dr hab. Paweł Machcewicz, prof. dr hab. Piotr 
Madajczyk oraz prof. dr hab. Edmund Nowak – 
konsultant naukowy wystawy. 

12 grudnia                      – W Opolu zorganizowano spotkanie w ramach cy-
klu „Twarze Opola”, zatytułowane „RóŜa Bed-
norz – dla innych”. Sylwetkę bohaterki spotkania, 
historyka, dziennikarki, animatorki kultury i wie-
loletniego pracownika muzeum przypomniały prof. 
dr hab. Dorota Simonides oraz prof. dr hab. Danu-
ta Kisielewicz. 
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13 grudnia                      –  „Porcelana Schlegelmilchów na poligonie Lams-
dorf” – to tytuł ostatniego spotkania, jakie odbyło 
się w ramach cyklu kulturalnego „Łambinowickie 
Spotkania Muzealne”. W jego trakcie Ryszard Witt-
ke, pasjonat lokalnej historii i kolekcjoner porcela-
ny z fabryki Schlegelmilchów, prezentując jej wy-
roby, opowiadał o związkach z poligonem i obozami 
jenieckimi. 

16 grudnia                      –  W Łambinowicach zorganizowano spotkanie świą-
teczno-noworoczne pracowników i emerytów mu-
zeum.  

20 grudnia                      –  Ukazała się drukiem publikacja pt. W Oflagu VII A 
Murnau. Dziennik polskiego oficera. Jest to opraco-
wany tekst oryginalnego dziennika, jaki Franci-
szek Brzeziński – jeniec oflagów VII B Eichstätt  
i VII A Murnau prowadził regularnie od przedednia 
wojny aŜ do pierwszych miesięcy po wyzwoleniu. 

  Od stycznia do grudnia 2013 r. w Łambinowicach prezentowano trzy wy-
stawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jenieckie w Lamsdorf 1870– 
–1945” oraz „W niewoli niemieckiej”, a od 3 grudnia takŜe nową wystawę 
stałą pt. „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)”. Ponadto 
eksponowano tam takŜe jedną wystawę czasową własną pt. „Wystawa foto-
grafii Sławoja Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «śyć za wszel-
ką cenę» w reŜyserii Andrzeja Czernika i wykonaniu Teatru Eko Studio” oraz 
jedną wystawę czasową obcą pt. „Stutthof 1939–1945. Historia i jej świadko-
wie”, przygotowaną przez Muzeum Stutthof w Sztutowie. W Opolu ekspono-
wano dwie wystawy stałe: „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – 
dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie” i „Opole, Minorytów 3” oraz 
jedną wystawę czasową własną pt. „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni  
w obozach Wehrmachtu”. Prezentowano tu ponadto pięć wystaw czasowych 
obcych: „Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w 12 od-
słonach” (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), „Twórczo dla praw czło-
wieka” (Międzynarodowy Dom Spotkań MłodzieŜy w Oświęcimiu), „Amery-
kanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 1936–1974” (Dom 
Spotkań z Historią w Warszawie), „Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy 
po 1 sierpnia 1944” (Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”) oraz „Janusz 
Korczak – król dzieci” (Dom Spotkań z Historią w Warszawie).  

Ponadto ekspozycje czasowe CMJW w Łambinowicach-Opolu prezentowane 
były w róŜnych ośrodkach i instytucjach na terenie Polski. Były to wystawy:  
„«Bóg się rodzi, moc truchleje...» Święta BoŜego Narodzenia w niewoli nie-
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mieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”, „Jeńcy wojenni – europej-
ska pamięć. Łambinowice – muzeum i miejsce pamięci / Kriegsgefangene – 
eine europäische Erinnerung. Łambinowice – Museum und Gedenkstätte”,  
„KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i kra-
jów okupowanych (1939–1945)”, „Malarstwo jeńców wojennych”, „Na nie-
ludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, „Polski teatr w obozach jenieckich 
Wehrmachtu (1939–1945)”, „Portrety jeńców”, „śycie sportowe Ŝołnierzy pol-
skich w niewoli niemieckiej (1939–1945)”, „Miejsce Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach w obiektywie”, „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obo-
zach Wehrmachtu”. 

W 2013 r. muzeum realizowało dwa projekty ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego program Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspie-
ranie działań muzealnych, wykonując zadania: 1) „Konserwacja unikatowej 
części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu”. Dzięki temu 
muzeum poddało konserwacji 205 jednostek archiwalnych z zespołu Wehr-
machtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (WASt), które 
stanowią najwaŜniejsze, a niejednokrotnie jedyne dostępne w Polsce, źródło 
informacji, dotyczące indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w cza-
sie II wojny światowej; 2) Wystawa stała pod roboczym tytułem „Obóz Pracy 
w Łambinowicach (1945–1946)”, która przedstawia system powojennych obo-
zów na Śląsku oraz ludzkie losy w skomplikowanej powojennej rzeczywisto-
ści; oraz z programu Kolekcje, priorytet Kolekcje muzealne zadanie „Zakup 
zbioru korespondencji Losy Polaków 1939–1945”, które wzbogaciło zbiory 
muzeum o 160 walorów filatelistyczno-historycznych. Wśród nich znajdują 
się oryginalne przesyłki z obiegu pocztowego, ściśle związane z losami Pola-
ków w okresie II wojny światowej. Ponadto muzeum realizuje zadanie dofi-
nansowane ze środków Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ 
Priorytet Digitalizacja: 1) zakończono pierwszy etap zadania pt. „Digitaliza-
cja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu” 
oraz 2) rozpoczęto drugi jego etap pt. „Digitalizacja unikatowego zasobu ar-
chiwalnego muzeum – edycja 2013/2014”. Dzięki dotacji muzeum ma moŜli-
wość digitalizacji najcenniejszych dokumentów z własnego zasobu archiwalne-
go oraz zakupiło sprzęt do masowego i bezpiecznego przechowywania danych 
cyfrowych. 
 

Magdalena Kruk-Kuchcińska 
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jennych w Łambinowicach-Opolu 

Małgorzata Klasicka                –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Renata Kobylarz                       –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Maciej Krotofil                          –  dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 

Magdalena Kruk-Kuchcińska  –  mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Marcin Kula                              –  prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski 

Joanna Lusek                           –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu / Muzeum Górno-
śląskie w Bytomiu 

Verena Moritz                           –  dr, Instytut Historii Uniwersytetu Wiedeń-
skiego 

Violetta Rezler-Wasielewska   –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Aleksander Smoliński              –  dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu  

Piotr Stanek                              –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

 Julia Walleczek-Fritz              –  dr, Instytut Badania Skutków Wojny  
                                                       im. L. Boltzmanna w Grazu 

Anna Wickiewicz                      –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 



Warunki przyjmowania prac do druku  
w ,,Łambinowickim Roczniku Muzealnym’’ 

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

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

dła, z których autor korzystał przy opracowaniu naleŜy zamieszczać w przypi-
sach na dole strony. 

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

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

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

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

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

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

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

10.  Redakcja gromadzi teksty przez cały rok. Wybór i kwalifikacja do kolejnego 
tomu odbywają się raz w roku, w końcu I półrocza. Prace wytypowane do dru-
ku są recenzowane. 

11.  Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
12.  Autorzy mają zagwarantowany jeden autorski egzemplarz rocznika. 
13.  Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązu-

jących w Wydawnictwie w zaleŜności od posiadanych środków.  
14.  Rocznik ukaŜe się w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
15.  Redakcja informuje, Ŝe przypadki ghostwriting, guest authorship są przeja-

wem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dema- 
skowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje 
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na-
ukowych itp.). 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

OFERUJE 

szerokiemu gronu Czytelników swoje publikacje: 

●  Maciej A leksandrowicz, Grzegorz Hebda, Violetta Rezler -Wasie lewska: 
Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, 
Opole 2006, 32 s. + il.  

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

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

●  Tadeusz D u b i c k i, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939–VI 1944). 
Seria „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesła-
wa Wawrzyniaka, Opole 1997, 128 s. + il.  

●  Dzieci-żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji nauko-
wej, Opole, 11 grudnia 2007,  pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2008, 119 s. + il. 

●  Kira G a ł c z y ń s k a: Konstanty Ildefons Gałczyński – Kriegsgefangener 5700, 
Opole 1993, 55 s. + il. 

●  Kira G a ł c z y ń s k a: Zbierz w sercu całą moc... (Hanka Ordonówna w latach woj-
ny), Opole 1996, 91 s. + il. 

●  Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu) ,  pod red. Czesława Wawrzyniaka, 
Opole 1999, 53 s. + il. 

●  Norbert H o n k a: Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radziec-
kiej podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s. + il. 

●  Małgorzata K l a s i c k a: Kobiety – powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej 
(1944–1945), Opole 2008, 216 s. + il.   

●  Renata Kobylarz, Krzysztof S z n o t a l a: Wykaz niemieckich obozów jenieckich 
1939–1945, Opole 2010, 108 s.  

●  Renata Kobylarz, Violetta Rezler -Wasie lewska, Jeńcy polscy w ZSRR (in-
formator wystawy stałej), Opole 2008, 24 s. + il.  

●  Magdalena K r u k - K u c h c i ń s k a, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Anna 
W i c k i e w i c z, W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu / 
In the Distorting Mirror. The Prisoners-of-War in the Wehrmachtu-run camps, 
Opole 2010, 64 s. + il. 

●  Roman Kwaśniewski: Roman Horoszkiewicz – życie i dzieło, Opole 2003, 74 s.+ il. 
●  Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946), wissenschaftliche Redaktion: Ed-

mund Nowak, Opole 2009, 318 s. + il. 
●  Malarstwo jeńców wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu) ,  wstęp i oprac.: Joanna Filipczyk, Beata Madej, Opole 
2007, 68 s. + il. 

●  Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyj-
nych, pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2010, 160 s. + il. 

●  Edmund N o w a k: Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy  
w Łambinowicach 1945–1946, Opole 1991, 200 s. + il.  

●  Edmund N o w a k: Lager im Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager 
in Polen (1945–1950). Geschichte und Implikationen, Opole 2003, 386 s. + il.  

●  Edmund N o w a k: Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów  
w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002, 414 s. + il. 



●  Edmund N o w a k, Lager in Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager in 
Polen (1945–1950). Geschichte und Iplikationen, Opole 2003, 386 s. + il.  

●  Edmund N o w a k, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Przewodnik po terenach 
poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf/ Führung durch das ehemalige Lager-
gelände in Łambinowice/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2003, 16 s. + il. 

●  Edmund N o w a k: Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der 
Geschichte des Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945–1946, wyd. 1: 
Opole 1994, wyd. 2: Opole 2005, 192 s. + il. 

●  Edmund N o w a k, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Przewodnik. Po terenach 
poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf/Guide to the Site of the Prison Camps 
at Łambinowic/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2005, s. 17. + il. 

●  Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka, Opo-
le 2006, 355 s.+ il. (miękka i twarda oprawa).  

●  Wojciech P ó ł c h ł o p e k: Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach 
jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.  

●  Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w oprac. Harry’ego Dudy, Opole 2001, 167 s. 
●  Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Działalność naukowo-oświatowa polskich jeń-

ców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, 
Opole 2001, 264 s. + il.    

●  Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomni-
ki / The Site of remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łam-
binowice. Denkmäler, wyd. 2: Opole 2006, 32 s. + il.  

●  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. 

●  Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), pod 
red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły, Piotra Stanka, Opole 2011,  
264 s. + il. 

●  Film edukacyjny Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsca pamięci, reŜ. Alicja 
S c h a t t o n, Opole 2011, 20 min. 

 

Ponadto w sprzedaży znajdują się: 
 

●  „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, którego wydano łącznie 35 tomów. 
●  Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf, autorstwa Edmunda 

N o w a k a  i Violetty R e z l e r - W a s i e l e w s k i e j, w wersjach językowych: polsko-angiel-
skiej i polsko-niemieckiej. 

●  Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu, autorstwa Iwony B i e g u n, Ryszardy M r z y g ł o c k i e j, Krzysztofa S z n o t a l i. 

●  Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Beaty M a d e j.  

●  Informator pt. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w wersjach: 
polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, oprac. Roman C i a s n o c h a. 

●  Województwo opolskie – mapa administracyjno-turystyczna. 
●  Informatory po wystawach, widokówki i inne. 
 

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA 
 

●   w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
    (takŜe za pobraniem pocztowym) 

     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 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

 
oferuje: 

 

•   zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Łambinowicach i w Opolu,  
•   zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 
•   projekcję filmu dokumentalno-oświatowego, 
•   wydawnictwa (publikacje naukowe i popularnonaukowe, katalogi, przewodniki 

i informatory oraz film), 
•   udostępnianie zbiorów muzealnych i bibliotecznych w celach naukowych 

i oświatowych, 
•   udział w konferencjach, sesjach i seminariach naukowych, 
•   usługi przewodnickie, 
•   pokoje gościnne w Łambinowicach (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 ścieŜki edukacyjne w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 
•   warsztaty historyczne i artystyczne w muzeum i miejscu pamięci,  
•   wypoŜyczanie wystaw czasowych. 

Wystawy są czynne: 

www.cmjw.pl 
Wstęp do muzeum bezpłatny 

Zapraszamy 

w Łambinowicach w Opolu 

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 

przez cały rok 
poniedziałek–piątek 8.00–15.00  



Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu 

Odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe 
Wiemy, że to, co dziedziczymy, jest majątkiem duchowym, mówi od razu co dzień, kim  
jesteśmy, uwrażliwia naszą estetykę, wzbogaca naszą osobowość indywidualną i zbiorową, 
a wcale nie tak rzadko ma bardzo wysoką wartość ekonomiczną. 

(Aleksander Gieysztor, historyk, długoletni dyrektor Zamku Królewskiego w War-
szawie, w latach 1939–1945 Ŝołnierz Armii Krajowej, jeniec Stalagu 344 Lamsdorf) 

Minął kolejny, dziewiąty juŜ rok, w którym nasze Stowarzyszenie starało się 
jak najlepiej wypełniać swoje cele statutowe, organizując lub współorganizując 
rozmaite przedsięwzięcia z zakresu kultury, nauki, edukacji i wspierać działal-
ność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.  

W 2013 r. skoncentrowaliśmy się na upowszechnianiu tematyki wojennej oraz 
jenieckiej wśród osób dorosłych, a takŜe młodzieŜy i dzieci, do których skierowane 
były trzy, współorganizowane przez Stowarzyszenie konkursy, popularyzujące 
wiedzę o losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej i dziejach obozów 
w Lamsdorf/Łambinowicach. Udało nam się równieŜ pozyskać środki na realizację  
6 Nocy Muzeów w Opolu, dzięki czemu w czterech opolskich muzeach odbyły się 
interesujące prezentacje i wykłady, wernisaŜe wystaw, zajęcia plastyczne z nie-
spodziankami dla dzieci i młodzieŜy, przedstawienia teatralne oraz projekcje fil-
mów. Z powodzeniem zabiegaliśmy teŜ o środki finansowe na organizację dwóch 
cykli kulturalnych „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, które 
posłuŜyły popularyzowaniu Muzeum i związanych z nim ludzi nauki, kultury. 

Podobnie jak rok wcześniej w centrum naszych zainteresowań było powiększanie 
zbiorów muzealnych. Przeznaczyliśmy spore środki na ich właściwe zabezpiecze-
nie. Z kolei przeświadczenie o konieczności zachowania cennych obiektów pamięci, 
spowodowało Ŝe Stowarzyszenie włączyło się w akcję pozyskiwania funduszy na 
prace konserwatorskie przy Pomniku Jeńców Serbskich na Starym Cmentarzu 
Jenieckim. Jej efekt to ponad 25 tys. zł, które pozwoliły na ich przeprowadzenie. 

W 2014 r. nadal wspieramy muzeum w realizacji działań edukacyjnych, a takŜe 
wystawienniczych i wydawniczych.   

Historia jeniectwa, w tym przede wszystkim skomplikowane dzieje Miejsca Pa-
mięci Narodowej w Łambinowicach nie są zamkniętą kartą, lecz wymagającą wie-
le wysiłku lekcją postaw patriotycznych i obywatelskich. Wsparcie, którego do-
tychczas Państwo udzielaliście Stowarzyszeniu i za które serdecznie dziękujemy, 
świadczy o tym, Ŝe w tej idei dostrzegacie własne wartości. Mamy nadzieję, Ŝe roz-
wój i promocja muzeum, będą wystarczającym powodem, abyście Państwo spośród 
rozmaitych organizacji poŜytku publicznego, które zabiegają o wsparcie, wybrali 
nasze Stowarzyszenie.  

Zostańcie Państwo mecenasem kultury. Wystarczy 1% podatku! 

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu  

ul. Minorytów 3, 45-017 Opole  
tel./fax: 77 453 78 72  

e-mail: stowarzyszenie@cmjw.pl  
KRS: 0000224452 



Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w 2013 roku 
wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są: 
 
● Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
● Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  
● Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  
● Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
● Mariusz Brzeziński 
● Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-

binowicach-Opolu 
● Wiktor Natanson i Hanna Kamler-Szymańska 
● Sejmik Województwa Opolskiego  
● Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu  
● Kuratorium Oświaty w Opolu 
● Urząd Gminy Łambinowice 
● Cementownia „Odra” S.A. 
● Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 
● Starostwo Powiatowe w Opolu  
● Starostwo Powiatowe w Nysie 
● Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu 
● Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu 
● Rada Miasta Opola 
● Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Invesdim” Sp. z o.o. 
● Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Opolski oddział wojewódzki 
● Wydawnictwo i Drukarnia Świętego KrzyŜa w Opolu 
● Pro-Media Sp. z o.o. 
● Urszula Jernajczyk 
● Danuta Gumińska 
● Zygmunt Moryto 
● Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu 
● Pizzeria Club „Maestro” w Opolu 
● ATOMSYSTEM S.C. 










