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Guido Hitze 
 
 

 

Pamięć narodowa  
i europejska kultura pamięci –  

przykład Lamsdorf/Łambinowic 
 
 
Badanie własnej, aczkolwiek nie tak dawnej przeszłości, nie jest tak bole-

sne i trudne dla prawie Ŝadnego europejskiego państwa jak Niemiec. Spuści-
zna nazizmu i II wojny światowej odcisnęła piętno i zaciąŜyła na definicji po-
jęcia „pamięć narodowa”. Niemcy to równieŜ jedyny kraj w Europie, czerpią-
cy z dwóch wyraźnie przeciwstawnych doświadczeń systemów totalitarnych 
dyktatur. Obydwa związane były historycznie, przynajmniej przez jakiś czas, 
z pewną częścią kraju. Stąd teŜ wytworzyły się konkurencyjne względem sie-
bie zapatrywania na kulturę pamięci, odnoszącą się do nazizmu i stalinizmu, 
względnie okresu państwa pod rządami Socjalistycznej Partii Jedności Nie-
miec (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). NaleŜy mieć na wzglę-
dzie nieprzerwanie toczące się dyskusje na temat rozrachunku z okresem  
narodowego socjalizmu, których początki sięgają lat sześćdziesiątych XX w., 
a które niewątpliwie stanowiły integralne ogniwo w rozwoju systemu demo-
kratycznego w Republice Federalnej Niemiec (dalej: RFN). Otwarte podejście 
do tego, jakŜe znaczącego, fragmentu niemieckiej historii wiąŜe się w zjedno-
czonych Niemczech z postawą konsensusu, prowadzącego do zgody wszyst-
kich sił i partii demokratycznych. Historyczna bezprecedensowość Holokau-
stu obecna w niemieckiej kulturze pamięci, nie jest kwestionowana, ani teŜ 
poddawana relatywizacji. Miejsca pamięci narodowej, w których zachowana  
i kultywowana jest pamięć o konsekwencjach nazizmu, są powszechnie ak-
ceptowane w społeczeństwie, obecnie bardziej niŜ kiedykolwiek wcześniej. 

Osiągnięty konsensus nie oznacza jednak w Ŝadnym przypadku końca 
dyskusji, zarówno w kontekście politycznym, jak teŜ historycznym. Konfron-
tacja z okresami narodowego socjalizmu, później równieŜ stalinizmu, na zaw-
sze pozostanie w świadomości jako przypomnienie, a zarazem przestroga dla 
kolejnych pokoleń. KaŜde miejsce pamięci, związane z narodowym socjali-
zmem, jak teŜ z historią systemu organizacji urzędu bezpieczeństwa Nie-
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mieckiej Republiki Demokratycznej przypomina dobitnie, Ŝe podstawowe 
normy prawa humanitarnego i cywilizacyjne mogą nie okazać się oczywiste. 
Wydarzenia z przeszłości powinny zatem skłonić kolejne pokolenia do racjo-
nalnej samokrytyki, która w konkretnych uwarunkowaniach historycznych 
wyznaczać ma podstawy ludzkiej koegzystencji. Ów konsensus dowodzi za-
tem, Ŝe nasuwające się wnioski muszą być przez kaŜde pokolenie poddane 
omówieniu i przekazane na nowo, w sposób komunikatywny. 

Proces ten nie odnosi się wszakŜe wyłącznie do edukowania młodego po- 
kolenia w kontekście obowiązującego kanonu pamięci. Historia RFN pokazuje, 
Ŝe proces ów ma charakter ustawiczny i społeczny. Tak pojmowana definicja 
pamięci wspomaga jednostkę w procesie poznania. Wskazuje na konsekwen-
cje, co moŜe się zdarzyć, kiedy godność człowieka jest zniewaŜana przez pań-
stwo, a jej unicestwienie staje się celem i treścią polityki. 

Społeczeństwo w Niemczech było przez dziesięciolecia naraŜone na nie-
ustanne transformacje i zmiany w kontekście „emancypacji pamięci kulturo-
wej” (Martin Sabrow)1, co niewątpliwie miało wpływ na wszystkie działania, 
podejmowane w zakresie edukacji historyczno-politycznej. W kaŜdym ze spo-
sobów modyfikowania przejawów pamięci kulturowej, zarówno w stylu, jak  
i treści, odzwierciedlenie znajdują emocjonalność i samopercepcja, definiowa-
na równieŜ jako samoświadomość oraz konkretne uwarunkowania czasowe. 
TakŜe dziś i właśnie dziś na kulturę pamięci i kształcenie historyczno-poli-
tyczne czekają nowe pytania i wyzwania. NaleŜą do nich np.: nieunikniona 
historyzacja narodowego socjalizmu po równie nieuniknionym wymieraniu 
pokolenia osób, które to przeŜyły; stosunek do ostatnich Ŝyjących jeszcze 
świadków tamtych czasów (ofiar, sprawców i obserwatorów); udostępnianie 
innych źródeł historycznych i form narracji; faworyzowanie rozbieŜności po-
między medialną wszechobecnością nazizmu, II wojny światowej i Holokaustu, 
a często selektywną, niespójną wiedzą historyczną pokolenia ludzi w wieku 
średnim i młodszych; mistyfikacja, mitologizacja i banalizacja wydarzeń histo-
rycznych, a takŜe tendencja do swoistej „europeizacji” narodowych lub etnicz-
nych ujęć historii. 

Z powyŜszych rozwaŜań wynikają istotne konsekwencje dla kształcenia  
w wymiarze polityczno-historycznym w ogóle, w szczególności zaś dla działań, 
podejmowanych w miejscach pamięci na terenie Niemiec. Te zaś są zoriento-
wane na nauczanie historii w kontekście historyczno-politycznym. W proce-
sie tym dalece waŜniejszy, aniŜeli tylko „pamięć” rozumiana wyłącznie jako 
czysta „formuła patosu”, jest wymiar refleksyjny. Nie chodzi przecieŜ tylko  

1 M. S a b r ow, Verletztes Gedächtnis: Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, 
Frankfurt am Main 2002; Zeitgeschichte als Streitgeschichte: große Kontroversen seit 1945, 
München 2003; Der Streit um die Erinnerung, Leipzig 2008; Leitbilder der Zeitgeschichte: wie 
Nationen ihre Vergangenheit denken, Leipzig 2010. 

—————————— 
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o „identyfikację” z własną historią. Pojęcia, takie jak upamiętnienie i pamięć, 
stanowią raczej „surowy materiał dla historiografii” (Volkhard Knigge)2. Do-
piero jednak ich prawidłowe uŜywanie umoŜliwia w pełni świadome i odpo-
wiedzialne podejście do historii i ich wpływ na teraźniejszość. 

To szczególne wyzwanie dla szeroko pojmowanej kultury pamięci w Niem-
czech powinno być jednak interpretowane równieŜ w kontekście procesu wza-
jemnego porozumienia i jednoczenia się Europy. Bezsprzeczny wydaje się fakt, 
Ŝe europejskie pojmowanie historii nie jest moŜliwe do przyjęcia w narracji 
linearnej. Niezmiernie waŜnym zadaniem w zakresie edukacji historyczno-
politycznej jest, aby w odniesieniu do aktualnie toczących się w Niemczech 
debat wokół problematyki historyczno-politycznej, potrafić otworzyć się na 
doświadczenia innych państw europejskich oraz perspektywy Ŝyjących w na-
szym otoczeniu imigrantów. Tym samym zaś w sposób krytyczny – w kontek-
ście historycznym – podejść do narosłych stereotypów i legend, motywując 
wszystkich zainteresowanych problematyką do konstruowania pytań i wysu-
wania hipotez, a tym samym umoŜliwiając konfrontację z częstokroć mylnie 
interpretowanymi materiałami historycznymi. Ta sama praktyka dotyczyć 
powinna równieŜ i drugiej strony, tj. sąsiadów Niemiec. 

Dotychczas jednak nie powiodła się w pełni sztuka zdefiniowania pojęcia 
europejskiej świadomości historycznej. Wątpliwe wydaje się, czy w sposób po-
równywalny do narodowej świadomości historycznej moŜe dokonać się rozwój 
jej ujednoliconego europejskiego odpowiednika. Tyle samo wątpliwości budzi 
to, czy w ogóle jest to proces poŜądany. Europa rozwija się dzięki swojej róŜ-
norodności. Być moŜe wystarczającym rozwiązaniem będzie, jeŜeli określone 
perspektywy o zabarwieniu narodowym będą kompatybilne z faktami histo-
rycznymi, a jednocześnie będą dopuszczać i akceptować inne, odmienne po-
glądy. 

Na kartach historii Europy ubiegłego wieku – poza zauwaŜalnym rozwo-
jem polityki, kultury, Ŝycia społecznego i technologii – piętno odcisnęły 
przede wszystkim ekspansywny nacjonalizm i komunizm, wojny ofensywne, 
dokonujące się poprzez prześladowania na tle politycznym, religijnym i raso-
wym, akty ludobójstwa, czystki etniczne i przymusowe przesiedlenia. Europa 
stała się areną niewyobraŜalnych wręcz zbrodni przeciwko ludzkości i nie-
sprawiedliwości systemowej, w szczególności w okresie nazizmu i stalinizmu. 

Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej na wschód nie słabną dysku-
sje, w których dokonuje się porównania dwóch największych totalitarnych re-
Ŝimów ubiegłego stulecia. Debaty, toczone przez konserwatystów w poszczegól-
nych krajach związkowych na terenie Niemiec na temat pamięci, tradycyjnie 

—————————— 
2 Arbeit am europäischen Gedächtnis: Diktaturerfahrung und Demokratieentwicklung,  

Hrsg. V. Knigge, H.-J. Veen, U. Mählert, Köln 2011. 
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akcentują przede wszystkim wyjątkowość Holokaustu. Z tego teŜ powodu 
wszelkie analizy komparatystyczne wydają się trudne do przeprowadzenia. 
Samo zaś porównywanie kojarzone jest często z podejrzeniem o nieuzasad-
nione, złe intencje. Jednak nie oznacza ono nigdy zrównania, lecz zestawie-
nie podobieństw i róŜnic. 

Owe zaleŜności doprowadziły do relatywizacji perspektyw narodowych  
i poszerzenia katalogu dotychczas zadawanych pytań. Wymiana poglądów, 
przedstawienie punktów widzenia i sformułowanie pytań na temat róŜnorod-
nych doświadczeń historii, moŜe uświadomić wspólne wartości, a tym samym 
wspierać budowę demokratycznej tradycji w Europie. Jest to niewątpliwie 
długofalowe, niezwykle waŜne zadanie w zakresie polityczno-historycznego 
przygotowania, realizowanego w miejscach pamięci, w trakcie zajęć szkol-
nych i rozmaitych pozaszkolnych formach kształcenia młodzieŜy oraz doro-
słych. Jego cięŜar spoczywa na odpowiedzialnych obywatelach, pokładając 
nadzieję w rezygnacji z tematów tabu, dzięki sile systemu demokratycznego 
oraz w pełni egalitarnej debacie w wolnej Europie. 

Początek historii, która wyznacza punkt odniesienia dla działań w zakre-
sie kultury pamięci w miejscach pamięci, stanowi niewątpliwie okres I wojny 
światowej. Cień tej europejskiej „najwcześniejszej katastrofy XX wieku” tkwi 
głęboko i nadal wywiera wpływ na naszą teraźniejszość. KaŜda historia ma 
bowiem swój początek, równieŜ narodowy socjalizm i dokonane w tym czasie 
zbrodnie. Wojna i przemoc wywołują jeszcze straszliwsze w skutkach wojny  
i jeszcze potworniejszą przemoc. Krwawy konflikt narodowy o charakterze 
wewnątrzpaństwowym dał początek śmiertelnej spirali zmagań ideologicz-
nych. Symbolicznie kreślona linia wiedzie z okopów na froncie zachodnim 
podczas I wojny światowej przez wolne korpusy (Freikorps), walki na terenie 
Zagłębia Ruhry, aŜ po okupację Europy w duchu ideologii nazistowskiej pod-
czas II wojny światowej. Dokonując analizy z punktu widzenia światopoglą-
du i mentalności uwarunkowanych historycznie, pomiędzy licznymi stacjami 
pośrednimi rodzą się powiązania z automatyzacją procederu zabijania na 
skalę masową pod Verdun oraz w niezwykle przemyślany sposób zorganizo-
wanym ludobójstwem w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Treblince,  
Sobiborze, Rydze, czy na Majdanku. Bez analizy tych konkretnych przypad-
ków nie moŜna byłoby mówić o tym zjawisku jako o fenomenie. Mając na uwa-
dze powyŜsze kwestie, coraz większa liczba historyków wypowiadając się na 
temat lat 1914–1990, określa je jako „krótki wiek XX” lub „stulecie skrajności”. 
Jego początek stanowi rok 1914 – naznaczony masową mobilizacją, dokony-
waniem mordów na skalę techniczno-przemysłową, wreszcie mając na myśli 
epokę walk ideologicznych, prowadzących do podziału Europy i świata, ludo-
bójstwa i zorganizowanych akcji wypędzeń, które pod innym co prawda 
sztandarem były nadal kontynuowane po 1945 r., w okresie zimnej wojny.  

GUIDO HITZE 
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Nadszedł czas, Ŝeby połączyć wysiłki tych, którzy zajmują się działaniami, 
mającymi na celu upamiętnienie oraz szeroko pojętą edukację historyczno-
polityczną. Nie chodzi tu jednak w Ŝadnym razie o relatywizowanie lub wy-
kluczanie, czy teŜ zaprzeczenie wyjątkowego charakteru Shoah. W przeded-
niu zbliŜającej się 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej, najwaŜniejszym 
zadaniem jest niewątpliwie wypracowanie wspólnej płaszczyzny dla zrozu-
mienia jej przyczyn, wyjaśnienie tego, co niezrozumiałe i uwypuklenie zgub-
nych konsekwencji, by zapobiegać tworzeniu się mitów. Problem ten naleŜy 
jasno sprecyzować w odniesieniu do historii powszechnej – historii całej Eu-
ropy. Powinien być on równieŜ punktem wyjścia w nawiązaniu do zadań edu-
kacji obywatelskiej, w kontekście działań na rzecz wolnej Europy i pokoju. 
Wewnętrzna rywalizacja między poszczególnymi formami upamiętnienia, tj. 
pomnikami, czy miejscami pamięci wydaje się dalece nieskuteczna, a wręcz 
destrukcyjna, tak samo jak konkurowanie ze sobą problematyki, odnoszącej 
się z jednej strony do narodowego socjalizmu i Holokaustu, z drugiej zaś do 
innych historycznych zjawisk, takich jak fenomen I wojny światowej, okres 
stalinizmu, masowe wypędzenia, czy zimna wojna. O wiele bardziej istotne 
wydaje się poszukiwanie powiązań i dokonywanie analiz porównawczych, 
wolnych od relatywizowania, czy bagatelizowania problemów szczegółowych. 

W momencie, w którym podmioty zaangaŜowane w działania na rzecz edu-
kacji historyczno-politycznej, jak równieŜ kultury pamięci, kierują uwagę na 
Wschód – w stronę sąsiadów z Polski, niemal nieunikniona wydaje się stron-
niczość tych drugich, przede wszystkim w kontekście nie tak dawnej historii. 
Na pamięci kulturowej obydwu narodów zbyt boleśnie i jednoznacznie ciąŜą 
wydarzenia II wojny światowej, okres niemieckiej okupacji i zbrodnie ludo-
bójstwa, dokonane na polskich ziemiach, wyznaczając tory bilateralnego dys-
kursu. Na tym polu definiowania niemieckiej kultury pamięci rodzi się  
potrzeba uwzględniania historycznego kontekstu i otwarcia na kolejne, bar-
dziej szczegółowe pytania. 

W Niemczech, jak wykazano powyŜej, mamy do czynienia ze wzrostem 
świadomości co do tego, Ŝe ludzkiego cierpienia – cierpienia niewinnych – nie 
moŜna podzielić, uzaleŜnić od narodowości, rasy, wyznania, czy teŜ płci ofiar. 
W kaŜdym z wymienionych przypadków terroru, zastosowanego przez pań-
stwo, przyjmującego formę aktów samowoli, prześladowań, czy ucisku, ludz-
kie Ŝycie poddane zostaje nieodwracalnej destrukcji, pod względem fizycz-
nym i psychicznym, a co najwaŜniejsze, pomijana jest niezbywalna godność 
człowieka. KaŜdy taki przypadek ponad wszelką wątpliwość podkreśla całko-
witą klęskę ludzkiej kultury. Dlatego teŜ ucieczki, wypędzenia i przymusowe 
przesiedlenia wpisują się w kanon współczesnej europejskiej pamięci kulturo-
wej, zwłaszcza Ŝe nie jest to wyłącznie problem niemiecki, ale równieŜ ogólno-
europejski. Wszystkie te elementy wydają się jednakowo waŜne, gdy chodzi  

PAMIĘĆ NARODOWA I EUROPEJSKA KULTURA PAMIĘCI... 
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o wypracowanie nowej pod względem jakościowym definicji „kultury pamię-
ci”, odpowiednich postaw i zachowań, a przynajmniej przekazania elemen-
tarnej wiedzy historycznej i kulturowej. Nie zmienia to wszakŜe fundamen-
talnego aksjomatu, Ŝe nazistowska dyktatura i II wojna światowa stanowią 
główny punkt odniesienia – Nucleus – dla współczesnej historii Niemiec, tak 
jak zbrodnie przeciwko ludzkości w Europie, dokonane w XX w. przed,  
w czasie i po wojnie. Winny one pozostać w centrum zainteresowania, w od-
niesieniu do zadań, które wyznaczają misję kultury pamięci w zakresie eduka-
cji historyczno-politycznej. Przykładowo – nie moŜna z całym przekonaniem 
twierdzić, Ŝe nieustannie powracająca problematyka niedoli wypędzonej lud-
ności niemieckiej, rozpoczyna się na przełomie lat 1944/1945. NaleŜy bowiem 
sięgnąć głębiej i szukać przyczyn tego zjawiska w wydarzeniach, rozgrywają-
cych się podczas I wojny światowej oraz w skomplikowanym w swej formie 
powojennym porządku w Europie, jak teŜ i w późniejszych akcjach wypędzeń 
Polaków i śydów, po agresji ze strony III Rzeszy w 1939 r. Znajomość prawdy 
historycznej wystarczy zatem, aby uniknąć nieuzasadnionego i jednostronne-
go określania mianem poszkodowanej wyłącznie ludności niemieckiej. 

Konflikty w relacjach polsko-niemieckich, związane przede wszystkim  
z europejskim Centrum przeciw Wypędzeniom (Zentrum gegen Vertreibun-
gen) pokazują jednak, jak bardzo określone poglądy o charakterze narodo-
wym – pomimo wysiłków, zmierzających do wytworzenia wspólnego europej-
skiego rozumienia historii – wciąŜ mogą być sprzeczne. Rządy poszczegól-
nych krajów, jak równieŜ organizacje zrzeszające ofiary, uchodźców i wysie-
dlonych, bardzo szybko napotykają na granice w zrozumieniu problematyki 
katastrof, będących udziałem historii europejskiej. Świadomość własnej do-
znanej krzywdy tkwi głęboko po jednej i po drugiej stronie. Uzmysłowienie, 
Ŝe historia Europy ubiegłego stulecia przyczyniła się, niestety takŜe w nega-
tywnym sensie, do wspólnego dziedzictwa i losów narodów w Europie, wyma-
ga niewątpliwie przebycia długiej drogi. 

Ukazując historyczne związki i przyczyny oraz wskazując na polityczne, 
społeczne i kulturalne wymiary tej problematyki w odniesieniu do całej Eu-
ropy, a takŜe jednocześnie umoŜliwiając wspólne opłakiwanie ofiar – wypro-
wadzamy właśnie ten kompleks wypędzeń ze sfery nostalgicznego szowini-
zmu, dotyczącego stron rodzinnych, narodowo-niemieckich dąŜeń rewizjoni-
stycznych, a nawet prawicowo-ekstermistycznej Ŝądzy rewanŜu i przybliŜa-
my tę problematykę całemu społeczeństwu, uwalniając ją jednocześnie z get-
ta, na które monopol posiadają organizacje związków wypędzonych. Z drugiej 
strony, ze względu na rezygnację z analizowania tematu, czy jego „pokony-
wanie” całkowicie ahistorycznym twierdzeniem nawiązującym do moralnej 
przyczynowości („Wypędzenie jest karą za Auschwitz”), zostaje stworzona 
szansa – zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia – dla wypracowania no-

GUIDO HITZE 
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wych, ponadnarodowych form europejskiego porozumienia i pojednania. Od-
wrotnie natomiast historyczna ignorancja komplikuje dialog i wzajemne po-
rozumienie między Niemcami i ich sąsiadami ze Wschodu. 

Przykładem zilustrowania powyŜszych rozwaŜań moŜe być niewątpliwie 
historia obozów internowania w Lamsdorf/Łambinowicach na Górnym Śląsku. 
Podczas wojny prusko-francuskiej (1870/1871), będącej pod wieloma wzglę-
dami zwiastunem kolejnych wojen masowych, jakie miały miejsce w XX w., 
utworzono w tym miejscu obóz dla francuskich jeńców wojennych. W czasie  
I wojny światowej przeszli przez Lamsdorf Ŝołnierze z Rosji, Rumunii, Włoch, 
Serbii, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Grecji. Prawie 7 tys. z nich nie 
przeŜyło niewoli w Lamsdorf i zostało tu pochowanych. W czasie II wojny 
światowej Lamsdorf był jednym z największych kompleksów jenieckich w Rze-
szy Niemieckiej – ponad 300 tys. Ŝołnierzy, z niemal wszystkich państw, bę-
dących w stanie konfliktu z Niemcami przeszło przez jego obozy, w tym 
znaczna liczba Ŝołnierzy ze Związku Radzieckiego. W rozumieniu nazistow-
skiej doktryny obozy jenieckie, szczególnie zaś w odniesieniu do Ŝołnierzy Ar-
mii Czerwonej (dalej: ACz), słuŜyć miały jako instrument fizycznego znisz-
czenia, o czym świadczy niezbicie wysoki, ok. 20% wskaźnik śmiertelności. 
Po wyzwoleniu kompleksu obozowego Lamsdorf przez ACz, w marcu 1945 r., 
utworzono w Łambinowicach jeden z wielu na Górnym Śląsku obozów interno-
wania dla ludności niemieckiej. Został przeznaczony takŜe do osadzenia w nim 
i wyselekcjonowania „wilkołaków” (partyzantki hitlerowskiej, członków Wer-
wolfu) i nazistowskiej administracji niemieckich obozów z lat 1939–1945.  
Funkcjonując w polskiej rzeczywistości pod nazwą Obóz Pracy w Łambino- 
wicach, stał się on na ponad rok synonimem despotyzmu, zemsty, przemocy  
i ucisku wobec ludności niemieckiej z pobliskich miejscowości, bez względu na 
wiek, płeć, stan zdrowia, czy teŜ jakąkolwiek osobistą odpowiedzialność wo-
bec ofiar. W obozie osadzono kilka tysięcy Ślązaków, których bez jakichkol-
wiek podstaw prawnych skierowano do pracy przymusowej. Szacuje się, Ŝe co 
czwarta osoba nie przetrwała prześladowań, głodu i sadystycznych tortur. 

Lamsdorf/Łambinowice to równieŜ przykład przezwycięŜania obciąŜeń  
w odniesieniu do pamięci kulturowej, a w szczególności w kontekście ambi-
walentnej narracji niemiecko-polskiej historii, w której brak niestety nadal 
miejsca na zwyczajne ujmowanie problemów natury moralnej według czarno-
białego schematu. Dla niemieckich wypędzonych ze stron rodzinnych typowe 
są opisy świadka tamtych czasów, Heinza Essera3, o Piekle Lamsdorf oraz je-
go mówienie o „polskim obozie zagłady” bez powiązania i relatywizacji tego 
terminu z nazistowską polityką okupacji Polski i liczbą ofiar. A w Polsce na 
temat tego mrocznego rozdziału historii zapadła zmowa milczenia i zapo-

PAMIĘĆ NARODOWA I EUROPEJSKA KULTURA PAMIĘCI... 

—————————— 
3 H. E s s e r, Die Hölle von Lamsdorf. Dokumentation über ein polnisches Vernichtungsla-

ger, Dülmen 2000. 
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mnienia aŜ do lat dziewięćdziesiątych XX w. Niemcy jako ofiary nie byli 
uwzględniani w polskiej narracji na temat przeszłości. Obecnie – w 2012 r. 
wiadomo o próbach zmierzenia się polskiego wymiaru sprawiedliwości z tymi 
wydarzeniami. Z pewnością jednak nie mogą być one porównywane z procesa-
mi, będącymi rozrachunkiem z okresem narodowego socjalizmu. Podejmowane 
działania świadczą jednak bezsprzecznie o rozpoczęciu procesu budowania 
podstaw dla międzynarodowego upamiętnienia. Niewątpliwie przyczyniły się 
do tego prace podjęte przez opolskiego historyka Edmunda Nowaka4. Przed-
stawiając historię Lamsdorf/Łambinowic, w kontekście brutalnych ekscesów, 
unaoczniających „krótki XX wiek”, mierzy się on z ofiarami wszystkich naro-
dowości i ras, konkludując, Ŝe poczucie zemsty powinno w miejscach pamięci 
ustąpić pojednaniu i właściwej edukacji. 

Bez względu na wszelkie nadal istniejące rozbieŜności w percepcji i brak 
zgodności, co do oceny wydarzeń, przedstawiciele świata nauki, społeczeń-
stwo obywatelskie, jak równieŜ inne kręgi w Polsce, otwierają się w coraz 
szerszym kontekście na zajmowanie się opisanymi wyŜej związkami przyczy-
nowymi. Na Mazurach, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śląsku prowadzi się 
obecnie wiele projektów badawczych, które w sposób całościowy zajmują się 
historią poszczególnych regionów w XX w., równieŜ w okresie państwowości 
niemieckiej oraz okolicznościami jej końca. Dokładnie w tym miejscu rozpo-
czyna się kontekstualizacja i europeizacja pamięci kulturowej w rozumieniu 
praktycznym. 

Uogólniając – przykłady zbrodni dokonanych na nowych, zachodnich zie-
miach Polski, które miały miejsce bezpośrednio po zakończeniu wojny, jawią 
się przez pryzmat róŜnych punktów widzenia, wynikających z odmiennych 
doświadczeń w Niemczech i w Polsce, jakie miały miejsce po 1945 r.: podczas 
gdy w Niemczech zbrodnie i wypędzenia stanowiły bezpośrednią konsekwen-
cję przegranej wojny, jak równieŜ niemieckiej polityki „przestrzeni Ŝyciowej”  
i eksterminacji w odniesieniu do terytorium Europy Wschodniej i Związku 
Radzieckiego, to w Polsce mnoŜą się głosy, łączące te wydarzenia z począt-
kiem okresu zimnej wojny lub nawet w sposób oczywisty zrzucają je na karb 
rachunków stalinizmu jako popełnione przez Ludowy Komisariat Spraw We-
wnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – NKWD) i ACz zbrod-
nie przeciwko ludzkości, niezaleŜnie od tego, czy dotyczą one ofiar po pol-
skiej, czy po niemieckiej stronie. Debata na ten temat dopiero się rozpoczyna, 
jednak niewątpliwie winna być kontynuowana. 

Po niemieckiej stronie zauwaŜalne jest natomiast ponadprzeciętne wyczu-
lenie. Nie oznacza to jednak ignorowania trudnych pytań i tematów, czy 
przemilczania ich. Wręcz przeciwnie. Znaczy to, Ŝe polska argumentacja, 

GUIDO HITZE 

—————————— 
4 E. Nowak, Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der Geschichte des 

Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945–1946, Opole 1994. 
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NATIONALES GEDENKEN UND EUROPÄISCHE ERINNERUNGSKULTUR – 
DAS BEISPIEL LAMSDORF/ŁAMBINOWICE 

(Zusammenfassung) 

Die europäische Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war – neben allen zu 
verzeichnenden politischen, kulturellen, sozialen und technologischen Fortschrit-
ten – vor allem auch gekennzeichnet durch Angriffskriege, durch politische, reli-
giöse und rassische Verfolgungen, Genozide, ethnischen Säuberungen und Vertrei-
bungen. Europa war der Schauplatz gigantischer Menschheitsverbrechen und Un-

NATIONAL REMEMBRANCE AND THE EUROPEAN CULTURE  
OF REMEMBRANCE – A CASE STUDY OF LAMSDORF/ŁAMBINOWICE 

(Summary) 

The pages of Europe’s history of the last century bear – apart from the notice-
able progress in many domains, like politics, culture, social and technological 
development – also the inglorious stamps of expansive nationalism and commu-
nism, offensive wars fought through political, religious and racial persecution, acts 
of holocaust, ethnic cleansing and forced displacements. Europe became an arena 
of not only unimaginable crimes against mankind, but also one of system injustice, 
especially with reference to the era of Nazism and Stalinism. Like in a micro-
cosmos, a large number of these aspects and phenomena found their reflection in 
the history of the camps based in Lamsdorf/Łambinowice. 

The Site of National Remembrance in Łambinowice – it is here where contem-
porary historical and civic education must be commenced. This does pose a parti-
cular challenge to the culture of remembrance not only in Germany, but in Poland 
as well, which should be interpreted in the categories of the European process of 
mutual understanding and uniting. Undoubtedly, Łambinowice is – in this re-
spect – an example that is worth following. 

 
 

PAMIĘĆ NARODOWA I EUROPEJSKA KULTURA PAMIĘCI... 

wnioski i punkt widzenia spotykają się z niezbędną w tym wypadku empa-
tią. Mechanizmy działające w drugą stronę, mają ten sam charakter. Nie-
wątpliwie Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach stanowi trafny 
przykład dla zobrazowania podejmowanych w Polsce prób kontekstualizacji 
w definiowaniu pojęcia kultury pamięci – osadzenia wydarzeń na tle „krót- 
kiego wieku XX”, mając na względzie wymiar treściowy, emocjonalny, geo- 
graficzny i czasowy. Miejsce Pamięci w Łambinowicach stanowi przykład po-
dejmowania transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy na polu kultury  
pamięci, stanowiąc wzór do naśladowania. 

 
Przekład z języka niemieckiego: Joanna Lusek 
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rechtsregime, insbesondere des Nationalsozialismus und des Stalinismus. Wie in 
einem Mikrokosmos verdichten sich viele dieser Aspekte und Phänomen in der Ge-
schichte der Lager Lamsdorf/Łambinowice in Oberschlesien.  

Die Nationale Gedenkstätte in Łambinowice – genau hier kann und muss zeit-
gemäße historisch-politische Bildung ansetzen und fortgeführt werden. Diese spe-
zielle Herausforderung für die Erinnerungskultur nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Polen, muss als Teil des europäischen Verständigungs- und Eini-
gungsprozesses interpretiert werden. Der Gedenkstätte Łambinowice kommt auch 
in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion zu.  

GUIDO HITZE 



1 Zob. np. Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945, 
Darmstadt 1968; W. L em i e s z, Praca przymusowa jeńców wojennych w Niemczech w latach  
II wojny światowej, Zielona Góra 1969; M. S p o e r e r, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. 
Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im be-
setzten Europa 1939–1945, Stuttgart–München 2001; R. K e l l e r, Sowjetische Kriegsgefangene 
im Deutschen Reich 1941/1942. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik 
und kriegswirtschaftlichen Erfordernissen, Göttingen 2011.  

2 G. K o z ł o w s k i, Niektóre dane do statystyki zatrudnienia jeńców wojennych w gospodar-
ce Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939–1942, „Zeszyty Muzeum Stutthof” 
1976, nr 1, s. 191–205.  

3 M.in. S. S e n f t, H. W i ę c e k, Obozy jenieckie na obszarze śląskiego Okręgu Wojskowego 
1939–1945, Wrocław 1972; G. B o j a r - F i j a ł k ow s k i, Losy jeńców wojennych na Pomorzu 
Zachodnim i w Meklemburgii 1939–1945, Warszawa 1979; Z. L i e t z, Obozy jenieckie w Pru-
sach Wschodnich 1939–1945, Warszawa 1982. 
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Wykorzystanie  
siły roboczej jeńców wojennych  

w XX Okręgu Wojskowym  
w latach II wojny światowej  

(zarys problemu) 
 
 
Dotychczasowa bibliografia, poświęcona pracy przymusowej jeńców wojen-

nych, przebywających w niewoli niemieckiej w latach II wojny światowej jest 
stosunkowo bogata1. Niemniej jednak wciąŜ, w szczególności w kontekście hi-
storii lat 1939–1945 obszarów współczesnej Polski, odczuwalny jest brak pogłę-
bionych studiów, poświęconych wykorzystaniu siły roboczej jeńców wojennych, 
ich roli w systemie niemieckiej gospodarki wojennej etc. W odniesieniu do Po-
morza Nadwiślańskiego i Kujaw w tej materii opublikowano do tej pory zaled-
wie jeden tekst, i to o charakterze raczej przyczynkarskim2. Problem ten do-
tyczy zresztą nie tylko kwestii wykorzystania siły roboczej jeńców, lecz sze-
rzej – w ogóle ich obecności na wspomnianym obszarze w latach II wojny 
światowej. Jeśli dla np. części Śląska, Pomorza Zachodniego czy Prus Wschod-
nich, dysponujemy nie tylko pracami o charakterze monograficznym3, ale 
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takŜe szeregiem artykułów4, o tyle dla Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw sy-
tuacja kształtuje się duŜo bardziej niekorzystnie – w istocie (poza wspomnia-
nym tekstem Gabriela Kozłowskiego) do dyspozycji badaczy pozostaje jeszcze 
jeden artykuł naukowy5, jeśli nie liczyć ogólnych wzmianek (często nieprecy-
zyjnych) w informatorach i wykazach niemieckich placówek jenieckich z lat 
1939–1945, czy teŜ tekstów popularnonaukowych6.   

Mając powyŜsze na uwadze, podjąłem próbę zaprezentowania częściowych 
wyników badań nad zasygnalizowanym w tytule artykułu zagadnieniem. Zo-
stały one oparte w przewaŜającym stopniu na zbiorach dwóch archiwów za-
granicznych7. NaleŜy jednak wyraźnie podkreślić, Ŝe w Ŝadnym wypadku nie 
pretenduje on do wyczerpania zagadnienia, a ma jedynie przedstawić nowe 
dane, które mogą posłuŜyć do przyszłych badań nad pracą przymusową jeń-
ców wojennych na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w okresie II wojny 
światowej, a więc terenów XX Okręgu Wojskowego (dalej: OW)8.   

JAN DANILUK 

—————————— 
4 Doskonałą ilustracją dysproporcji w stanie badań nad jeńcami wojennymi z lat II wojny 

światowej odnośnie do ziem współczesnej Polski jest bibliografia najwaŜniejszego polskiego 
periodyku naukowego, poświęconego jeńcom wojennym, tj. „Łambinowickiego Rocznika Mu-
zealnego. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej” (dalej: „ŁRM”). Na jego łamach do tej 
pory opublikowano z jednej strony szereg tekstów, poświęconych np. obozom jenieckim z VIII 
Okręgu Wojskowego (dalej: OW), ale nie pojawiło się ani jedno opracowanie całościowe któ-
rejkolwiek z placówek jenieckich z XX OW (jedynie wśród opublikowanych wspomnień i re- 
lacji byłych jeńców moŜemy odnaleźć tekst, dotyczący Stalagu XX B Marienburg – zob.  
J. M o s z k i n, Wspomnienia (fragmenty), „ŁRM” 1987, t. 10, s. 174–188).  

5 J. T y s z ew i c z, Stalag XX A obóz jeńców wojennych w Toruniu w latach 1939–1945, „Za-
piski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1976, t. XLI, z. 1, s. 51–80. 

6 W zarysie stan badań oraz zestawienie prac, poświęconych jeńcom wojennym w XX OW 
w latach 1939–1945 przedstawił autor m.in. w artykule pt. Sowieccy jeńcy wojenni na Pomo-
rzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach 1941–1944 (wybrane zagadnienia), który ukaŜe się  
w pracy zbiorowej pt. Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej pod 
red. J. Wojtkowiaka w 2013 r. W dalszej części tekstu, jeśli będą odwołania do przywołanego 
powyŜej tekstu, będą one odnosić się do maszynopisu w posiadaniu autora. 

7 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg im Breisgau (dalej: BA-MA) oraz Archives du 
Comité International de la Croix Rouge à Genève (dalej: ACICR). Autor składa serdeczne po-
dziękowania dr. Danielowi Palmieri z ACICR, dzięki którego Ŝyczliwości uzyskał uwierzytel-
nione kopie wybranych raportów, dotyczących obozów jenieckich, istniejących na Pomorzu 
Nadwiślańskim i Kujawach w latach 1939–1945. 

8 XX OW powstał 26 X 1939 r. z przekształcenia dotychczasowej jednostki administracji 
wojskowej, Zarządu Wojskowego Gdańsk-Prusy Zachodnie (Militärbezirk Danzig-Westpreus-
sen, dalej: Zarząd). Obszar nowego okręgu pokrywał się niemalŜe w całości z wyodrębnioną  
w tym samym czasie jednostką administracji cywilnej, Okręgiem Rzeszy Gdańsk-Prusy Za-
chodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen). XX OW obejmował swoim zasięgiem teren byłego 
Wolnego Miasta Gdańska (dalej: WMG), zdecydowaną większość przedwojennego woj. po-
morskiego (z wyłączeniem pow. nieszawskiego i włocławskiego), fragment dawnego woj. war-
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W artykule przedstawiono wybrane obozy i oddziały jenieckie, które funk-
cjonowały w latach II wojny światowej w XX OW, starając się wskazać na ich 
rolę w systemie wykorzystania siły roboczej jeńców wojennych. W tekście za-
prezentowane zostały równieŜ samodzielnie opracowane dane statystyczne, 
dotyczące liczby, rozmieszczenia i wykorzystania siły roboczej jeńców przeby-
wających w XX OW w wybranych latach II wojny światowej. Niekompletność 
przebadanej do tej pory bazy źródłowej ustaliła w istocie końcową cezurę ni-
niejszego artykułu (z nielicznymi wyjątkami) na styczeń 1944 r. 

W chwili obecnej nie jest znana dokładna liczba jeńców polskich, jacy tra-
fili do niewoli niemieckiej na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach we wrze-
śniu i październiku 1939 r. Pewien fragmentaryczny obraz w interesującej 
nas materii daje m.in. zachowana dokumentacja tzw. Korpusu Kaupischa, 
działającego w północnej części woj. pomorskiego oraz fragmentarycznie na 
obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska (dalej: WMG). Według oficjalnych 
danych (stan na 3 października 1939 r.) jednostki podległe korpusowi wzięły 
do niewoli w toku działań wojennych 18 491 jeńców polskich9.  

Większość z nich była obrońcami Gdyni, Kępy Oksywskiej i półwyspu Hel10. 
Tylko w trakcie walk i po kapitulacji tego ostatniego do niewoli niemieckiej 
trafiło ok. 4850 polskich Ŝołnierzy i podoficerów oraz ok. 250 oficerów. Poza 
grupą ok. 800 obrońców, których Niemcy pozostawili na półwyspie i przezna-
czyli do prac porządkowych11, zostali oni ulokowani w pierwszych dniach 

—————————— 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ JEŃCÓW WOJENNYCH W XX OKRĘGU WOJSKOWYM... 

szawskiego, a takŜe 6 powiatów (Kreise) prowincji Prusy Wschodnie (Ostpreussen). Z XX OW 
wyłączono jedynie Gdynię oraz część wschodnią przedwojennego pow. morskiego (gminy: Strzel-
no, Kosakowo, Puck i Rumia) – obszar ten podlegał od 26 X 1939 r. bezpośrednio zwierzchnic-
twu Marynarki Wojennej jako Marinefestungsbereich Gotenhafen – por. BA-MA, Rüstungsins-
pektion XX (Zoppot) (dalej: RüIn XX), RW 20–20/8, Geschichte der Rüstungsinspektion des 
Wehrkreises XX (1 IX) 1 XI 1939 bis 30 IX 1940, b.d., k. 5; ibidem, Wehrkreiskommando XX 
Danzig (dalej: WKdo XX), RH 53–20/14, Festungsbereich Gotenhafen 22 X 1939 r., k. 23;  
ibidem, RH 53–20/14, Errichtung des Wehrkreises XX, 23 X 1939 r., k. 27; ibidem, RH  
53–20/17, Unterbringung der Ers. Truppen im Bereich des Wehrkreises XX (Stand Ende De-
zember 1939) [mapa], k. 193; ibidem, RH 53–20/20, Wehrersatzdienststellen im Bereich des 
Wehrkreises XX (Stand: Ende Januar 1940) [mapa], k. 81; Die Ostgebiete des Deutschen  
Reiches und das Generalgouvernement der besetzten polnischen Gebiete in statistischen Anga-
ben, Berlin 1940, s. 5, 23–30. Szerzej na temat administracji wojskowej na okupowanym te-
renie Polski – m.in. H. Umb r e i t, Deutsche Militärverwaltungen 1938/1939. Die militärische 
Besetzung der Tschechoslowakei und Polen, Stuttgart 1977, s. 85 i n. W niniejszym artykule, 
upraszczając z powodów stylistycznych, obszar XX OW jest utoŜsamiany z terenem Pomorza 
Nadwiślańskiego i Kujaw.  

  9 BA-MA, LXXX. Armeekorps / LXXXI Höheres Kommando z.b.V. (dalej: LXXX AK),  
RH 24–80/3, Kriegstagebuch Nr. 1 Grenzschutz Abschnittkommando 1 (Korps Kaupisch)  
25 VIII [19]39 – 3 X [19]39, wpis z dn. 3 X 1939 r., k. 41–42. 

10 Por. ibidem, wpisy z dn. 4 IX–3 X 1939 r., k. 11–42. 
11 BA-MA, LXXX AK, RH 24–80/5, Befehl für die Übergabe von Hela, 1 X [19]39 r., k. 43.  
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października 1939 r. w tymczasowych obozach w Gdyni, Pucku i Wejherowie. 
W tym samym czasie (tj. 4–7 X) na teren Zarządu napłynęła niespodziewanie 
fala powracających po kapitulacji (zwolnionych z niewoli) z obszaru admini-
strowanego przez 8. Armię, Ŝołnierzy polskich, w liczbie łącznie aŜ ok. 17 tys. 
Ze względu na informacje o posiadaniu przez Polaków broni, zadecydowano  
o ich ponownym zatrzymaniu. Taki rozwój sytuacji zrodził z kolei szereg po-
waŜnych problemów natury organizacyjnej (naleŜało szybko przerzucić na 
południowe obszary Zarządu dodatkowe oddziały straŜnicze, zorganizować 
nowe, tymczasowe obozy itd.). Nie dziwi więc fakt, Ŝe niemieckie władze woj-
skowe po przeprowadzeniu weryfikacji Ŝołnierzy polskich, zdecydowały się 
szybko na odesłanie z terenu Zarządu kolejnej grupy jeńców do II OW12. 

Tym samym do 26 października 1939 r. na Pomorze Zachodnie odtrans-
portowano co najmniej ok. 9,6 tys. jeńców polskich (blisko 9,2 tys. Ŝołnierzy  
i podoficerów oraz ok. 410 oficerów). Według oficjalnych danych na obszarze 
Zarządu 25 października 1939 r. miało pozostać zaledwie ok. 4,5 tys. jeńców13. 
To oznacza, Ŝe z tego obszaru do końca października (poza wymienionymi  
ok. 9,6 tys. jeńcami) wywieziono takŜe dodatkowo kilka tysięcy Ŝołnierzy 
Wojska Polskiego (dalej: WP), będących w niewoli niemieckiej lub teŜ zmie-
niono ich status (na przymusowych pracowników cywilnych). 

Realna liczba jeńców wojennych w nowo utworzonym dzień później XX OW 
wynosiła prawdopodobnie ok. 14–15 tys. Rachunek ten wynika z sumy wspo-
mnianych ok. 4,5 tys. jeńców z liczbą tych (prawdopodobnie ok. 10 tys.)14, 
którzy przebywali na obszarze wschodniopruskich powiatów, naleŜących wcze-
śniej do I OW. Zdecydowana większość z nich była podzielona na niewielkie 
komanda i rozproszona przede wszystkim na gospodarstwach rolnych na te-
renach, gdzie dominowała ludność niemiecka, tj. w rejencji kwidzyńskiej15. 

—————————— 
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12 BA-MA, Wkdo XX, RH 53–20/14, Beiträge zum Kriegstagebuch (Anlage 16) – Betr.  
Kriegsgefangenenwesen, b.d. k. 51–52. 

13 Por. ibidem, k. 52; BA-MA, WKdo XX, RH 53-20/16, Kriegstagebuch  Nr. 1 Stellv. Ge-
neralkommandos XX A.K. (WKdo XX) 26 X–31 XII 1939 (dalej: KTB 1 26 X–31 XII 1939), 
wpis z dn. 27 XII 1939 r., b.p. 

14 Ibidem.  
15 Utworzony jednocześnie z XX OW wspomniany (zob. przyp. 8) Okręg Rzeszy Gdańsk–  

–Prusy Zachodnie dzielił się na trzy rejencje (Regierungsbezirke): gdańską (7,4 tys. km2), byd-
goską (7,5 tys. km2) i kwidzyńską (6,3 tys. km2). W ten sposób ukształtowany Okręg stanowił 
w istocie konglomerat dwóch obszarów charakteryzujących się diametralnie odmiennymi sto-
sunkami narodowościowymi: na ponad 81% obszaru nowego Okręgu (głównie rejencji byd- 
goskiej i północnej części rejencji gdańskiej) bezsprzecznie dominowali liczebnie Polacy, na 
pozostałym obszarze więcej było ludności niemieckiej – por. Die Ostgebiete des Deutschen  
Reiches, s. 5–6, 23–33; J. D a n i l u k, Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy  
Gdańsk–Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia), s. 3–4 (artykuł ukaŜe się w 2013 r. w pu-
blikacji pokonferencyjnej pt. InŜynieria społeczna w Europie Środkowej w XX wieku).    
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Formalna utrata kontroli 26 października 1939 r. przez Wehrmacht nad 
częścią dotychczasowych obozów internowania, które wykorzystywano do 
przetrzymywania jeńców wojennych, wymusiła na administracji XX OW za-
łoŜenie pierwszego, stałego obozu jenieckiego. Najpóźniej 7 listopada 1939 r. 
postanowiono utworzyć pierwszy obóz (Stalag XX A Thorn) w Toruniu16.  

Spośród wymienionych 4,5 tys. jeńców, blisko 3 tys. ze względu na zły 
stan zdrowia (głównie rany wojenne) nie była zdolna do pracy17. Z tego powo-
du  zapewne najpóźniej na początku grudnia 1939 r. do Stalagu XX A w Toru-
niu przybył transport nowych jeńców18, którzy mieli zostać przeznaczeni do 
pracy. Wśród najpilniejszych zadań znajdowała się m.in. adaptacja toruń-
skich fortów, które zostały przeznaczone na Stalag XX A19. 

W listopadzie i grudniu 1939 r. jeńcy wojenni, przebywający na terenie re-
jencji gdańskiej i bydgoskiej, wykorzystywani byli m.in. do robót zlecanych 
bezpośrednio przez komendanturę garnizonu gdańskiego, a takŜe do prac na 
cmentarzu w Rumi, gdzie pochowani byli niemieccy Ŝołnierze, polegli we 
wrześniu 1939 r.20. Dla odmiany jenieckie komanda w rejencji kwidzyńskiej 
funkcjonowały niemalŜe wyłącznie w rolnictwie. Ze względu na bardzo ogra-
niczone moŜliwości dozoru zadecydowano wkrótce o zmniejszeniu liczby jeń-
ców w tej rejencji – ok. 2 tys. z nich odesłano w listopadzie, bądź w pierwszej 
połowie grudnia 1939 r., do Stalagu I A w Prusach Wschodnich21. 

Tak nierównomierne rozmieszczenie jeńców zadecydowało o lokalizacji 
drugiego obozu jenieckiego na terenie Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw – 
Stalagu XX B, który pierwotnie od 16 do 20 grudnia 1939 r. funkcjonował  
w westfalskiej miejscowości Recklinghausen, a od 23 grudnia 1939 r. mieścił 
się w miejscowości Licze (Littschen) pod Kwidzynem (Marienwerder). Po kil-
ku tygodniach został on jednak przeniesiony do Wielbarka pod Malborkiem 
(Marienburg-Willenberg), gdzie funkcjonował od 1 lutego 1940 r.22 

—————————— 
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16 8 listopada toruński stalag rozpoczął formalną działalność (por. BA-MA, WKdo XX,  
53–20/17, Gliederung und Aufgaben der Landesschützenverbände, 7 XI 1939 r., 47; ibidem, 
RH 53–20/16, KTB 1 26 X–31 XII 1939, wpis z dn. 8 XI 1939 r., b.p.). W innym zachowanym 
dokumencie (ibidem, RH 53–20/8, Stammtafel des Stalag XX A, b.d., k. 70) podana została 
bardzo podobna data załoŜenia toruńskiego obozu – 7 XII 1939 r., co rodzi podejrzenie, Ŝe być 
moŜe nastąpił w tym drugim przypadku prosty błąd w zapisie samej daty (miesiąca).  

17 Ibidem, RH 53–20/16, KTB 1 26 X–31 XII 1939, wpis z dn. 27 XII 1939 r., b.p. 
18 Nie jest znana jego wielkość – ibidem, wpis z dn. 7 XII 1939 r., b.p. 
19 J. T y s z ew i c z, op. cit., s. 55. 
20 BA-MA, WKdo XX, RH 53-20/16, KTB 1 26 X–31 XII 1939, wpis z dn. 27 XII 1939 r., b.p. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, WKdo XX, RH 53-20/8, Stammtafel des Stalag XX B, b.d., k. 72. 
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Liczba jeńców w I kwartale 1940 r. uległa dalszej redukcji (np. w lutym 
1940 r. w rejencji kwidzyńskiej zatrudnionych było jedynie 6 tys. jeńców23). Mi-
mo to duŜym problemem pozostawała niedostateczna liczba wartowników, 
którzy mieli pilnować jeńców podczas ich prac. Postulowano m.in. łączenie 
mniejszych komand w większe. Ostatecznie pod koniec lutego 1940 r. zapa-
dła decyzja o wywiezieniu z XX OW wszystkich jeńców polskich w głąb Rze-
szy24, co było umotywowane nie tylko problemami organizacyjnymi czy wzglę-
dami natury ekonomicznej (rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą w ob-
szarach lepiej rozwiniętych przemysłowo), ale przede wszystkim względami 
bezpieczeństwa (od października 1939 r. do marca 1940 r. polscy jeńcy doko-
nali ponad 250 ucieczek25, wykorzystując słaby dozór wartowników oraz fakt, 
Ŝe mogli liczyć na pomoc części miejscowej ludności).   

W marcu 1940 r. w XX OW było ok. 10 tys. jeńców. Przebywali oni w trzech 
ośrodkach jenieckich (toruńskim Stalagu XX A, malborskim Stalagu XX B 
oraz obozie w Prabutach, przejętym od administracji I OW26), a takŜe w od-
działach roboczych. W drugiej połowie tego miesiąca odesłano do VI OW ok. 
2,3 tys., następnie (do początku kwietnia 1940 r.) kolejne ok. 3 tys. jeńców. 
Tym samym w kwietniu w XX OW przebywało juŜ jedynie ok. 3,6 tys. jeńców 
(w tej liczbie ok. 2350 w obozach) – liczba ta zawiera z jednej strony chorych  

23 Por. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/18, Kriegstagebuch Nr. 2 Stellv. Generalkomman- 
dos XX A.K. (WKdo XX) 1 I–30 VI 1940 (dalej: KTB 2 1 I–30 VI 1940), wpis z dn. 7 II 1940 r., 
k. 60.  

24 Ibidem, wpis z dn. 21 II 1940 r., k. 74. 
25 Do końca 1943 r. (według danych niemieckiej administracji wojskowej) na terenie XX 

OW doszło do 259 ucieczek jeńców radzieckich, 257 – polskich, 149 – francuskich, 99 – bry-
tyjskich, 4 – belgijskich oraz 2 ucieczek „internowanych Ŝołnierzy włoskich” – BA-MA, WKdo 
XX, RH 53–20/29, Tätigkeitsbericht des Stellv. Gen. Kdo. XX AK (Wehrkreiskdo. XX Danzig) 
(dalej: TTB WKdo XX) 1 VII–31 XII 1943, Dezember 1943, k. 43. Aby w pełni zrozumieć ska-
lę podejmowanych ucieczek przez poszczególne grupy narodowościowe naleŜy jednak zauwa-
Ŝyć, Ŝe polscy jeńcy przebywali w istocie w XX OW w największej liczbie właśnie do końca 
marca 1940 r., a więc jedynie ok. sześciu miesięcy, przy czym Brytyjczycy byli obecni na Po-
morzu Nadwiślańskim i Kujawach od maja 1940 r., a jeńcy radzieccy – od sierpnia 1941 r. 
Dla porównania naleŜy teŜ przypomnieć, Ŝe jeńców brytyjskich i radzieckich było bez porów-
nania więcej niŜ polskich (np. Brytyjczyków średnio 16–18 tys.).  

26 Dosłownie: Kriegsgefangenenunterkunft Riesenburg. Pierwotnie był to obóz przejściowy, 
istniejący początkowo w ramach I OW. W XX OW odgrywał on rolę głównej placówki medycz-
nej dla jeńców. Zimą 1940 r. przebywało w nim jeszcze niecałe 2 tys. jeńców, w kwietniu zale-
dwie tysiąc. Placówka została ostatecznie zlikwidowana 9 V 1940 r. – jeńców oraz personel  
skierowano do toruńskiego stalagu – por. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/19, Besichtigung 
Stalag XX B am 1 IV 1940, b.d., k. 161; ibidem, WKdo XX, RH 53–20/24, TTB WKdo XX 1 
IV–31 XII 1940, wpis z dn. 9 V 1940 r., b.p.; Z. L i e t z, op. cit., s. 68. 
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i rannych, z drugiej strony zatrudnionych w waŜnych strategicznie zakła-
dach oraz m.in. personel medyczny27.  

Miejsce odtransportowanych z XX OW Polaków juŜ w maju 1940 r. zajęli 
jeńcy z państw zachodniej Europy, jako pierwsi – Brytyjczycy28, którzy trafili 
do niewoli niemieckiej w Norwegii. W ślad za nimi (w związku z agresją  
III Rzeszy na państwa Beneluksu oraz na Francję) do XX OW przybyli w ciągu 
kolejnych miesięcy takŜe jeńcy belgijscy oraz francuscy. 14 czerwca 1940 r.  
w okręgu tym przebywało łącznie 12 364 jeńców wojennych, z których ponad 
połowa to Brytyjczycy (7263); oprócz nich było stosunkowo duŜo Francuzów 
(1891) oraz Polaków (1299). Grupa jeńców belgijskich (Flamandów i Walo-
nów) liczyła 621, niewiele mniej było Białorusinów (614) i Ukraińców (538); 
oprócz nich moŜna wymienić takŜe Litwinów (97) i śydów (41)29.  

Nowo przybyłych do Okręgu jeńców stosunkowo szybko kierowano do pra-
cy30, czy to w samym obozie, czy teŜ do oddziałów roboczych. I tak np. z łącz-
nie 11 730 jeńców31, którzy zostali tu przywiezieni tylko w czerwcu 1940 r., 
juŜ najdalej 10 lipca tego samego roku, pracował prawie co trzeci z nich (ok. 
3300)32.  

W przewaŜającym stopniu jeńcy w 1940 r. zatrudnieni byli w rolnictwie, 
głównie przy zbiorze owoców oraz przy wykopkach. Do tych zajęć zostali skie-
rowani niemalŜe wszyscy Francuzi i Walończycy, których podzielono na nie-
wielkie, kilkunastoosobowe zazwyczaj komanda. W rolnictwie pracowali takŜe 
Brytyjczycy, choć spośród tej grupy jeńców początkowo część została przezna-
czona do pracy w wydzielonych zespołach, budujących drogi, obiekty wojsko-
we i zajmujących się rozbiórką umocnień polowych. 

27 Por. ibidem, RH 53–20/18, KTB 2 1 I–30 VI 1940, wpis z dn 23 III 1940 r., k. 117; ibi-
dem, RH 53–20/20, Sprawozdanie ppłk. von Loebella ze sztabu XX OW nt. jeńców wojennych 
(dalej: Sprawozdanie ppłk. von Loebella), 14 VI 1940 r., k. 89. 

28 W zachowanej dokumentacji dość niekonsekwentnie nazywano ich „Anglikami” bądź 
(wymiennie) „Brytyjczykami”. To drugie określenie, jako szersze, będzie stosowane w dalszej 
części artykułu, bez rozstrzygania, czy w danym wypadku faktycznie dotyczy ono Anglików, 
czy teŜ moŜe przedstawicieli innych narodów (np. Szkotów), którzy wchodzili w skład Korony 
Brytyjskiej. 

29 BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/20, Sprawozdanie ppłk. von Loebella, 14 VI 1940 r.,  
k. 89–90. 

30 Jeńców brytyjskich kierowano do pracy tak szybko, jak to było moŜliwe – władze woj-
skowe wskazywały jednak na duŜe braki w dyscyplinie (Brytyjczycy sprawiali na niemieckich 
dowódcach wraŜenie dosłownie: wenig soldatich) – BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/24, TTB 2  
1 IV–31 XII 1940, wpis z dn. 3 VI 1940 r., b.p. 

31 8650 Brytyjczyków, 2470 Francuzów oraz 610 Belgów – BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/21, 
Kriegstagebuch Nr. 3 Stellv. Generalkommandos XX A.K. (Wehrkreiskommando XX) 1 VII– 
–31 XII 1940 (dalej: KTB 3), wpis z dn. 10 VII 1940 r., b.p. 

32 2300 Brytyjczyków, 900 Francuzów oraz 100 Belgów (dane szacunkowe) – ibidem. 

—————————— 
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Sytuacja przedstawicieli mniejszości narodowych w WP (przede wszystkim 
Białorusinów i Ukraińców), a takŜe Flamandów z wojska belgijskiego oraz 
Alzatczyków i Lotaryńczyków z armii francuskiej, była odmienna. Większość 
z nich w 1940 r. została zwolniona z niewoli. UmoŜliwiono im osiedlenie się  
i pracę w Rzeszy, powrót w rodzinne strony bądź zaciąg do niemieckich od-
działów (dotyczyło to w szczególności Flamandów). Polaków planowano skie-
rować do OW w głębi Rzeszy bądź nadać im status przymusowych robotni-
ków cywilnych33.  

Późną wiosną 1940 r. w XX OW nie było jednak jeszcze odpowiedniej licz-
by obiektów, które moŜna byłoby przeznaczyć na kwatery dla jeńców. Wska-
zywano takŜe na niekorzystne stosunki narodowościowe, panujące w Okręgu34 
przy tworzeniu nowych oddziałów roboczych w terenie. Tymczasem wciąŜ na-
pływały transporty nowych jeńców i aby zwolnić dla nich miejsce, naleŜało 
stale tworzyć kolejne komanda i kierować je do poszczególnych zadań. Było 
to wskazane, bowiem Krajowy Urząd Pracy (Landesarbeitsamt – dalej: LAA) 
zgłaszał zapotrzebowanie na co najmniej 4–6 tys. jeńców dla sektora cywilne-
go, a w związku z rozbudowującymi się strukturami administracji wojskowej, 
brakowało takŜe rąk do pracy przy budowie czy adaptacji obiektów wojsko-
wych35.  

Latem i jesienią 1940 r., mimo pewnych przeszkód, systematycznie wzra-
stała liczba przymusowo pracujących jeńców. Z początkiem sierpnia było ich 
w całym okręgu łącznie ok. 11,3 tys.36, miesiąc później juŜ ok. 16,6 tys.37,  
z dniem 1 października – ok. 18,3 tys.38, a na początku listopada – juŜ ok.  
21,9 tys. Spośród nich ponad 70% stanowili wtedy Brytyjczycy (ok. 15,5 tys.), 
niecałe 27% Francuzi (ok. 5,9 tys.), a resztę Belgowie (220), Polacy i inni 
(280)39. Według G. Kozłowskiego w grudniu 1940 r. w gospodarce XX OW było 
zatrudnionych łącznie 18,5 tys. jeńców wojennych oraz byłych jeńców o sta-
tusie przymusowego robotnika cywilnego40. Liczba ta jest jednak zaniŜona, 
bowiem uwzględnił on wyłącznie jeńców skierowanych do pracy przez LAA, 
natomiast pominął pracujących w obozach, bezpośrednio na potrzeby admini-

33 Por. ibidem; BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/20, Sprawozdanie ppłk. von Loebella,  
14 VI 1940 r., k. 89–90; ibidem, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940), wpis z dn. 5 VIII 1940 r., 
b.p.; ibidem, 1 IX 1940 r., b.p.; ibidem, 1 X 1940 r., b.p.; ibidem, 1 XI 1940 r., b.p.  

34 Dosłownie: Bevölkerungspolitische Schwierigkeiten. Zob. przyp. 15. 
35 BA-MA, WKdo XX, RH 53-20/20, (Sprawozdanie ppłk. von Loebella), 14 VI 1940 r.,  

k. 90–91. 
36 Ibidem, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940, wpis z dn. 5 VIII 1940 r., b.p. 
37 Ibidem, wpis z dn. 1 IX 1940 r., b.p.  
38 Ibidem, wpis z dn. 1 X 1940 r., b.p. 
39 Ibidem, wpis z dn. 1 XI 1940 r., b.p.  
40 G. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 198. 
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stracji wojskowej czy w ramach jenieckich batalionów budowlano-roboczych 
(Kriegsgefangenen Bau- und Arbeitsbataillone, dalej: BAB).  

31 grudnia na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w stalagach XX A  
i XX B (oraz podobozach i komandach) przebywało łącznie ok. 27,5 tys. jeń-
ców wojennych41. Do tego czasu niemal wszystkich tzw. jeńców wschodnich 
przetransportowano w głąb Rzeszy bądź zwolniono z niewoli. W 1941 r. pro-
ces ten ostatecznie sfinalizowano42.    

Latem i jesienią 1940 r. wykształciły się ramy systemu jenieckich obozów  
w XX OW, który w zasadniczym kształcie funkcjonował do początku 1945 r. 
Przede wszystkim odbudowano, a następnie powiększono, sieć komand pra-
cy. Konsekwencją ich ciągłego tworzenia był spadek liczby jeńców, pozostają-
cych na stałe w obozach macierzystych43. Ponadto rozwój liczebny komand 
spowodował, Ŝe 2 listopada 1940 r. ostatecznie rozdzielono obszar wpływów 
obu stalagów (tj. toruńskiego i malborskiego). Ten pierwszy od tej pory admi-
nistrował oddziały robocze w południowej części XX OW, natomiast Stalag 
XX B – w północnej44. Dodatkowo z dniem 30 listopada 1940 r. powstało wy-
dzielone stanowisko dowódcy ds. jenieckich w XX OW (Kommandeur der 
Kriegsgefangenen im XX Wehrkreis)45.    

41 31 XII 1940 r. na terenie XX OW przebywało łącznie 16 844 Brytyjczyków, 10 112 Fran-
cuzów,  342 Belgów (Walończyków) oraz 202 tzw. jeńców wschodnich (Ostkriegsgefangene) – 
zob. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940, wpis z dn. 31 XII 1940 r.,  
b.p. Pojęciem „jeńców wschodnich” niemiecka administracja wojskowa zbiorczo określała jeń-
ców wojennych, pochodzących z krajów Europy Wschodniej i Południowej. Po wybuchu wojny 
niemiecko-radzieckiej w 1941 r. termin ten był stosunkowo rzadko uŜywany, a jeśli juŜ, to  
z tej kategorii najczęściej wyłączano (dominujących liczebnie) jeńców radzieckich (Sowjet-
kriegsgefangene), a takŜe jugosłowiańskich (Serbów).   

42 1 X 1944 r. w całym XX OW przebywało zaledwie 10 polskich jeńców wojennych –  
S. G e c k, Das deutsche Kriegsgefangenenwesen 1939–1945 [praca dyplomowa obroniona na Uni-
wersytecie w Moguncji w 1998 r.], s. 39. Dane S. Geck przytoczył za: BA-MA, RW 6/276, k. 8. 

43 Jeśli w Stalagu XX A z końcem lipca 1940 r. na łączną liczbę 17 752 jeńców w komandach 
pracowało ok. 6,4 tys. (ok. 36%), to juŜ w lutym 1941 r. ok. 50–57% jeńców (z ogółu 12 119) – 
por. ACICR, Stalag XX A – raport z wizytacji 31 VII 1940 r.; ibidem, raport z dystrybucji prze-
syłek kierowanych do jeńców brytyjskich w obozie oraz jego komandach pracy, 3–16 II 1941 r. 

44 Uwzględniając faktyczny przebieg podziałów administracyjnych w Okręgu Rzeszy 
Gdańsk-Prusy Zachodnie, granica między obydwoma obszarami przebiegała prawdopodobnie 
wzdłuŜ południowej granicy powiatu suskiego, sztumskiego, tczewskiego, starogardzkiego 
oraz kościerskiego. Do lutego 1941 r. obszar powiatów tczewskiego i starogardzkiego przyna-
leŜał do Stalagu XX A, ale następnie został przejęty przez komendanturę malborskiego obo- 
zu jenieckiego – BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940, wpis. z dn.  
2 XI 1940 r., b.p. 

45 Ibidem, wpis z dn. 30 XI 1940 r., b.p. 
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W próbie szacowania liczby komand pracy moŜna oprzeć się w istocie je- 
dynie na raportach przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
KrzyŜa. Zgodnie z nimi Stalag XX A w październiku 1942 r. posiadał 187 ko-
mand, z których większość funkcjonowała w rolnictwie (168), a zaledwie 19 
w przemyśle46. Na początku 1944 r. liczba wszystkich komand Stalagu XX A 
była niewiele większa – 205 (198 brytyjskich i zaledwie 7 francuskich), z któ-
rych 48% pracowało w rolnictwie, natomiast zbliŜona liczba (46%) w prze- 
myśle47. 

Natomiast Stalag XX B jesienią 1940 r. posiadał ok. 400 komand pracy48, 
wczesną jesienią 1941 r. 650 (większość w rolnictwie), rok później 783 (z nich 
ponad 73% funkcjonowało w rolnictwie, niemal 16% w przemyśle)49, wiosną 
1943 r. 806 (w rolnictwie 64%, w przemyśle 21%)50, natomiast na początku 
stycznia 1944 r. 703 (468 złoŜonych wyłącznie z jeńców brytyjskich, 220 mie-
szanych, francusko-belgijskich, oraz zaledwie 15 serbskich)51. Prawdopodob-
nie jednak ogólna liczba komand była większa52. Ponadto sama ich wielkość 
była bardzo zróŜnicowana – np. w przypadku Stalagu XX B mogła wynosić 
zaledwie kilku, jak i kilkudziesięciu lub nawet kilkuset jeńców53.  

W 1940 r. załoŜono takŜe dwa podobozy (Zweiglager) malborskiego stala-
gu, oba zresztą w Gdańsku. Pierwszy funkcjonował na Biskupiej Górce 
(Stalag XX B/Z Bischofsberg) i istniał najpóźniej od lipca 1940 r.54, natomiast 

46 ACICR, Stalag XX A – raport z wizytacji 30 X 1942 r. 
47 Ibidem, Raport z wizytacji 23 I 1944 r. 
48 Ibidem, Stalag XX B – raport z wizytacji 22–23 XI 1940 r.  
49 Ibidem, Raport z wizytacji 25 X 1942 r. 
50 Ibidem, Raport z wizytacji 16 IV 1943 r.  
51 Ibidem, Raport z wizytacji 29 I 1944 r.  
52 Wskazuje na to pośrednio numeracja niektórych komand. W jednym z raportów przed-

stawicieli MKCK z lipca 1944 r., wśród wymienianych komand pracy, jest takŜe jedno ozna-
czone numerem porządkowym 762, a w raporcie przedstawiciela Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia MłodzieŜy Męskiej (Young Men’s Christian Association, YMCA) z wizytacji Stalagu XX B  
i jego komand z lipca 1943 r. wymienione jest m.in. komando 907 – por. ibidem, raport z wizyta-
cji 25 VII 1944 r.; BA-MA, Evangelisches Hilfswerk e.V.: Kriegsgefangenen-, Kriegsverurteil-
ten- und Interniertenbetreeung, MSg 194/65, Berichte über die von Sekretär Henry Sönder-
berg besuchten Krfg. Lager in den Wehrkreisen I und XX: M-Stammlager XX B und Arb. Kdo., 
2–3 VII 1943 r., b.p.; ibidem, MSg 194/66, Berichte über die von Sekretär Henry Sönderberg 
besuchten Krgf. Lager in den Wehrkreisen VIII und XX: Stalag XX B, 26–27 II 1944 r., b.p. 

53 We wrześniu 1941 r. komanda pracy Stalagu XX B liczyły od 5 do 250 jeńców. W lutym 
1944 r. największe komando Stalagu XX B było podobnej wielkości (272 jeńców). NaleŜy jed-
nak pamiętać, Ŝe w latach 1942–1943 funkcjonowały komanda, które liczyły nawet 2–3 razy 
więcej jeńców. Por. ibidem; ACICR, Stalag XX B – raport z wizytacji 19 IX 1941 r. 

54 BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/22, Standortverzeichnis (Truppen und Dienststellen) 
Wehrkreis XX, Stand am 1 VII 1940, s. 10. K. Ciechanowski z kolei wskazuje, Ŝe podobóz ist-
niał od wiosny 1940 r. i był bezpośrednią kontynuacją obozu przejściowego, który w kazama-
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drugi (Stalag XX B/Z Danzig-Oliva) został załoŜony najpóźniej do końca tego 
samego roku. 31 grudnia 1940 r. w pierwszym przebywało ok. 1200, nato-
miast w drugim ok. 950 jeńców, przede wszystkim francuskich i belgijskich55. 

Podobóz Stalagu XX B na Biskupiej Górce był przeznaczony przede 
wszystkim dla jeńców, którzy pracowali w porcie gdańskim, przy wznoszeniu 
nowych osiedli bądź w prywatnych zakładach. Z kolei wszyscy Ŝołnierze osa-
dzeni w oliwskim podobozie mieli być zatrudnieni przy budowie potęŜnego 
kompleksu szkoły wojennej niemieckich wojsk lądowych (Heeres-Kriegsschule), 
która miała stanąć na szczycie wzgórz morenowych w Gdańsku56. Decyzja  
o budowie zespołu zapadła jeszcze we wrześniu 1939 r., w pierwszej poło- 
wie 1940 r. ostatecznie dopracowano projekt57. Jednak ze względu na ogrom 
środków, zaplanowanych na jego realizację, ostatecznie został on zawieszo-
ny58. W 1941 r. dotychczasowych jeńców z państw zachodniej Europy zastąpi-
li jeńcy radzieccy. Pierwsi z nich trafili do podobozu najpóźniej we wrześniu 
1941 r.59  

W XX OW istniały teŜ jenieckie bataliony budowlano-robocze. Utworzono 
dwie tego typu jednostki – 20. BAB sformowano 31 sierpnia, natomiast 40. 
BAB 7 listopada 1940 r. O ile pierwszy batalion składał się zarówno z jeńców 
brytyjskich (400 ze Stalagu XX A) oraz francuskich (200 ze Stalagu XX B),  
o tyle drugi został sformowany wyłącznie z Brytyjczyków z toruńskiego obo-
zu60. 20. i 40. BAB funkcjonowały na obszarze Okręgu do marca 1942 r., po 
czym zostały skierowane do VIII OW61.  

tach Biskupiej Górki był utworzony we wrześniu 1939 r. – K. C i e c h a n ow s k i, Geneza obo-
zu Stutthof – obozy internowania na Pomorzu Gdańskim od września 1939 do marca 1940 roku. 
W: Stutthof – hitlerowski obóz koncentracyjny, pod red. D. Steyera, Warszawa 1988, s. 64–65. 

55 BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940, wpis z dn. 31 XII 1940 r., b.p.  
56 Cały kompleks miał powstać w rejonie współczesnych ul. M. Gomółki oraz K. Arciszew-

skiego – J. D a n i l u k, Sowieccy jeńcy..., s. 6.  
57 Ibidem. 
58 Według analizy danych zaczerpniętych z OBD Memoriał, przedstawionych przez Macie-

ja Flisa w obronionej jesienią 2012 r. pracy magisterskiej w Instytucie Historii na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego wynika, Ŝe jeszcze pod koniec 1941 r. niekiedy miej-
sce śmierci jeńców w Gdańsku-Oliwie określano jako Kriegsschule – zob. M. F l i s, Stalag XX 
B/Z – obóz jeniecki w Gdańsku-Oliwie, Gdańsk 2012, mps, s. 55–56.  

59 Pierwsi jeńcy radzieccy trafili do Oliwy najpóźniej 10 IX 1941 r. – ibidem, s. 49 i n. 
60 Por. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/21, KTB 3 1 VII–31 XII 1940, wpis z dn. 1 X 1940 r., 

b.p.; ibidem, wpis z dn. 7 XI 1940 r., b.p.; ibidem, RH 53-20/22, Aufstellung des Kriegsgef. 
Bau- u. Arbeits 20, 31 VIII [19]40 r., b.p.  

61 20. BAB opuścił XX OW 11 III 1942 r., natomiast 40. BAB dzień później – zob. ibidem, 
WKdo XX, RH 53–20/25, TTB WKdo XX 1–30 VI 1942, wpis z dn. 11 III 1942 r., b.p.; ibidem, 
wpis z dn. 12 III 1942 r., b.p. Renata Kobylarz i Krzysztof Sznotala podają przybliŜone dane, 
datując utworzenie 20. BAB na wrzesień 1940 r., a 40. BAB na listopad 1940 r., natomiast 
transport obu batalionów do VIII OW na luty 1942 r. – zob. R. K o b y l a r z, K. S z n o t a l a, 
Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–1945, Opole 2010, s. 57, 61.  
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Przez krótki okres (od kwietnia do połowy czerwca 1942 r.) przebywał na 
terenie XX OW takŜe 1. inŜynieryjny (Pioniere) BAB. 1. Batalion złoŜony był 
z 606 jeńców radzieckich, pochodzących z obozów z Lublina i Sanoka. Po-
wstanie oddziału powierzono z końcem marca 1942 r. dowódcy wojskowemu  
z Generalnego Gubernatorstwa, ale proces formowania jednostki ukończono 
juŜ w XX OW, dokąd została przysłana w pierwszych dniach kwietnia. Trafi-
ła wpierw do Torunia, a następnie do Grudziądza, gdzie stacjonowała przez 
kilka tygodni w tamtejszej cytadeli. Batalion został odtransportowany w głąb 
Rzeszy ostatecznie 13 czerwca 1942 r.62. 

Osobną kwestię stanowi sześć wydzielonych oddziałów (Kriegsgefangenen-
abteilungen) wojskowego więzienia w Grudziądzu (Wehrmachtgefängnis Grau-
denz). Placówka ta była jednym z dwóch podległych Wehrmachtowi ośrodków 
penitencjarnych przeznaczonych dla jeńców wojennych – drugim było więzie-
nie w Germersheim nad Renem. Do tej ostatniej placówki kierowano skaza-
nych przez sądy wojskowe tzw. jeńców wschodnich, natomiast do Grudziądza 
trafiali (oprócz niemieckich Ŝołnierzy wojsk zapasowych, którzy stanowili 
osobną kategorię osadzonych w więzieniu) jeńcy z zachodnich państw alianc-
kich (Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz USA). Według niektórych danych 
w grudziądzkim więzieniu przebywało jednorazowo 2–3,5 tys. jeńców, głów-
nie francuskich63. 

Wspomniane oddziały robocze więzienia działały w Grudziądzu, w Toru-
niu oraz w mniejszych miejscowościach XX OW64. Dysponujemy jedynie poje-
dynczymi informacjami o ok. 600-osobowym oddziale toruńskim – powstał on 
we wrześniu 1943 r. i stacjonował na południowym obrzeŜu miasta, na poli-
gonie wojskowym65. Przeznaczony był przede wszystkim do produkcji, naprawy 
i czyszczenia na duŜą skalę... obuwia i odzieŜy (prawdopodobnie wojskowej)66.  

62 Por. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/25, TTB WKdo XX 1 I–30 VI 1942, wpis z dn.  
25 III 1942 r., k. 47; ibidem, wpis z dn. 4 IV 1942 r., k. 52; ibidem, wpis z dn. 30 IV 1942 r., 
k. 65; ibidem, wpis z dn. 26 V 1942 r., k. 76; ibidem, wpis z dn. 13 VI 1942 r., k. 83. 

63 Por. R. A b s o l o n, Die Wehrmacht im Dritten Reich. Bd IV: 19. Dezember 1941 bis 9. Mai 
1945, Boppard am Rhein 1995, s. 572; BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/28, Durschnittliche  
Verpflegungsstärken nach dem Stande vom 28. Februar 1943, 5 III 1943 r., k. 81; ACICR, 
Stalag XX B –  raport z wizytacji 25 VII 1944 r.  

64 Oddziały funkcjonowały: w majątku Georgenhof, leŜącym w granicach miasta Dzierzgoń 
w pow. sztumskim, we wsi Gutowiec (Guttowitz) pod Czerskiem w pow. chojnickim (ten oddział 
istniał od końca kwietnia 1942 r.), w Królewie (Königsdorf) w pow. malborskim oraz w Mako-
wiskach (Steindorf) w pow. ziemskim Bydgoszczy – por. BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/25, 
TTB WKdo XX 1–30 VI 1942, wpis z dn. 30 IV 1942 r., k. 66; ibidem, RH 53–20/27, Aufstel-
lung der Kriegsgefangenen-Abteilung Guttowitz, 30 IV 1942 r., k. 11; ibidem, RH 53–20/28, 
Gliederung des Wehrkreises XX [graficzny wykaz z dn. 8 III 1943 r.], b.p.  

65 Ibidem, RH 53–20/29, Aufstellung der Kriegsgef. Abt. Thorn, 2 IX 1943 r., k. 89. 
66 Na takie przeznaczenie wskazuje pośrednio sprzęt i narzędzia, w jakie wyposaŜono no-

wy oddział – ibidem. 
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67 J. D a n i l u k, Sowieccy jeńcy..., s. 3–4.  
68 Ibidem, s. 4–5, 7.  
69 Ibidem, s. 5. 
70 O ile komendanturze Stalagu XX B podlegał główny obóz w Malborku oraz dwa jego  

podobozy w Gdańsku, o tyle komendanturze Stalagu XX A podporządkowany był właściwy 
Stalag XX A, Stalag XX C oraz Oflag XX A (Fort XI, w którym przetrzymywano najwyŜszych 
rangą oficerów francuskich oraz jednego generała norweskiego) – ibidem. 

71 Wskazuje na to pośrednio znaczny wzrost zatrudnienia jeńców w XX OW (z 15 699 do 
21 021), który odnotował dla sierpnia (w porównaniu do lipca) 1941 r. G. Kozłowski (zob.  
G. K o z ł o w s k i, op. cit., s. 199). Z całą pewnością pierwsi jeńcy radzieccy zostali skierowani do 
pracy poza obozem najpóźniej w październiku 1941 r. – J. D a n i l u k, Sowieccy jeńcy..., s. 12. 

72 Na 33 499 pracujących wówczas przymusowo jeńców było: 17 753 jeńców brytyjskich 
(53%), 9173 francuskich (27,4%), 5344 radzieckich (16%), 983 jugosłowiańskich (2,9%) oraz 
246 belgijskich (0,7%) – BA-MA, RüIn XX, RW 20–20/14, RüIn XX an OKW: Bericht über die 
wehrwirtschaftliche Lage der RüIn XX, 13 XII 1941 r., k. 17. 

Ostatnim obozem, który powstał na terenie XX OW, był Stalag XX C (312) 
Thorn (teŜ: Sowjetheide, Kopernikus Lager Thorn), który odgrywał rolę głów-
nego i największego zarazem obozu dla radzieckich jeńców wojennych w latach 
II wojny światowej na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach. Decyzja o jego 
utworzeniu zapadła pod koniec marca 1941 r. Miał powstać na obszernym te-
renie rozciągającym się od Torunia – Podgórza do wsi Glinki. Na początku 
kwietnia rozpoczęto formowanie jego komendantury, a miesiąc później do XX 
OW przybył wartowniczy batalion strzelców krajowych (Landesschützenba-
taillon), który był przeznaczony do obsadzenia nowego obozu67.  

Jako jeden z pierwszych do prac przy budowie obozu przeznaczono oddział 
roboczy, złoŜony z brytyjskich jeńców wojennych. Teren został wiosną 1940 r. 
jedynie ogrodzony drutem kolczastym. Zasadniczy etap budowy Stalagu XX C 
przypadł dopiero na lato i jesień 1941 r., a więc wówczas, kiedy przebywali 
juŜ w nim radzieccy jeńcy wojenni (pierwsi trafili tu na przełomie lipca  
i sierpnia). Prace te (z przerwami) były kontynuowane takŜe w późniejszym 
okresie68.  

Stalag XX C (312) Thorn stanowił odrębny obóz niewiele ponad rok. Decyzją 
naczelnych władz wojskowych 18 czerwca 1942 r. został podporządkowany for-
malnie komendanturze Stalagu XX A69. W kolejnych latach Stalag XX C (312) 
występował jako jeden z podobozów najstarszego obozu jenieckiego w XX OW, 
tj. Stalagu XX A70. 

Radzieccy jeńcy zostali niemal natychmiast skierowani do pracy takŜe po-
za toruńskim obozem – nastąpiło to prawdopodobnie juŜ w sierpniu 1941 r.71. 
Po czterech kolejnych miesiącach, w połowie grudnia 1941 r., w całym XX OW 
pracowało przymusowo łącznie 33 499 jeńców, spośród których czerwonoar-
miści (5344) stanowili juŜ trzecią grupę co do wielkości (po Brytyjczykach  
i Francuzach)72. Zdecydowana większość z nich zatrudniona była w rolnic-
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twie, stosunkowo duŜo takŜe przy robotach budowlanych oraz pracach melio-
racyjnych. 

Niemieckie władze wojskowe obawiały się skierowania czerwonoarmistów 
do pracy w zakładach produkujących na potrzeby Wehrmachtu. Jeńcy brytyj-
scy oraz francuscy byli tymczasem wykorzystywani juŜ w tym zakresie73. 
Jeszcze w połowie stycznia 1942 r. wskazywano, Ŝe skierowanie radzieckich 
jeńców do zakładów produkujących dla Wehrmachtu (w tym zakładów zbro-
jeniowych) jest obarczone zbyt duŜym ryzykiem. Ostatecznie jednak nad oba-
wami przewaŜyło zapotrzebowanie gospodarki niemieckiej – z początkiem lu-
tego 1942 r. pierwsi z nich zostali skierowani do Stoczni Schichaua w Elblą-
gu, a następnie do innych zakładów. Łącznie w pierwszym okresie zatrudnio-
no w zakładach produkujących na potrzeby Wehrmachtu lub przy ich budo-
wie ponad 2930 radzieckich jeńców74.  

Na obszarze XX OW problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby rąk do 
pracy pojawiały się juŜ w ciągu pierwszych kilku miesięcy wojny, co wynikało 
z jednej strony z gwałtownego przestawienia największych zakładów na pro-
dukcję zbrojeniową i podporządkowania poszczególnych segmentów gospo-
darki celom wojennym (a następnie rosnącego ciągle zapotrzebowania na siłę 
roboczą), z drugiej natomiast z niewielkiej liczebnie grupy (zdaniem władz 
okupacyjnych) ludności niemieckiej. 

W pierwszych 2–3 latach wojny udawało się sukcesywnie przesuwać na 
główne stanowiska wykwalifikowanych pracowników niemieckich z innych 
zakładów (mniej waŜnych z punktu widzenia gospodarki wojennej), zastępu-
jąc ich z jednej strony innymi (przeszkolonymi) przedstawicielami niemiec-
kiego społeczeństwa, z drugiej natomiast przymusowymi robotnikami cywil-
nymi bądź właśnie jeńcami wojennymi. Jednak stosunkowo szybko pojawiły 
się problemy z zapewnieniem stałego napływu nowych pracowników – i tak 
np. juŜ  późną wiosną 1941 r. władze wojskowe nie dysponowały jeńcami, któ-
rych moŜna byłoby skierować do pracy w zakładach na terenie XX OW75. 

Znaczne zwiększenie liczby jeńców (w II połowie 1941 r., następnie jesie-
nią 1943 r.) tylko w niewielkim stopniu w ówczesnej sytuacji było w stanie 
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73 Jednym z największych oddziałów roboczych, które funkcjonowały w XX OW w sekto-
rze wojskowym, było złoŜone aŜ z 1200 jeńców brytyjskich komando, pracujące w fabryce ma-
teriałów wybuchowych pod Bydgoszczą (Dynamit A. G. Bromberg-Brahnau). Co ciekawe, wio-
sną 1943 r. ze względu na rosnące ryzyko sabotaŜu ze strony Brytyjczyków, zastąpiono ich… 
analogiczną liczbą jeńców francuskich ze Stalagu XX B, którzy (najwyraźniej) w opinii nie-
mieckich wojskowych stanowili mniejsze niebezpieczeństwo – zob. BA-MA, WKdo XX, RH 
53–20/28, TTB WKdo XX 1 I–30 VI 1943, April 1943, k. 31. 

74 J. D a n i l u k, Sowieccy jeńcy..., s. 12–13. 
75 BA-MA, RüIn XX, RW 20–20/12, RüIn XX an OKW Wehrwirtschaftsamt: Bericht über 

die wehrwirtschaftliche Lage der RüIn XX, 13 VI 1941 r., k. 104. 
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wpłynąć istotnie na sytuację na rynku pracy. Ze względu na ograniczenia, 
związane ze statusem jeńca, jak i nastawieniem większości z nich, oraz nie-
bezpieczeństwem sabotaŜu, w istocie moŜliwości pełnego zastąpienia jeńcami 
wakatów po niemieckich robotnikach były ograniczone. Sytuację znacząco 
utrudniał takŜe ciągły drenaŜ kolejnych roczników przez pobór do wojska.  
O ile jeszcze w pierwszej połowie 1942 r. udawało się pokrywać z najwięk-
szym trudem rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników,  
o tyle od końca 1942 r. sytuacja zaczęła się juŜ dramatycznie pogarszać76. 

Niepełne dane dotyczące pracy przymusowej jeńców wojennych w XX OW 
dla wybranych miesięcy z lat 1942–1944 prezentują tabele. 

Ta b e l a  1 
 

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX OW 
(w pierwszym półroczu 1942 r.) 

Ź r ó d ł o:  Opracowanie własne na podstawie: BA-MA, WKdo XX, TTB WKdo XX 1 I–30 VI 1942, wpis  
z dn. 31 I 1942 r., k. 19; ibidem, wpis z dn. 28 II 1942 r., k. 34; ibidem, wpis z dn. 31 III 1942 r., 
k. 50; ibidem, wpis z dn. 30 IV 1942 r., k. 65; ibidem, wpis z dn. 31 V 1942 r., k. 79; ibidem, 
wpis z dn. 30 VI 1942 r., k. 89. 

Stan na: 
Ogólna liczba  

jeńców ogółem w procentach 

31 I 1942 r. 37 022 29 894 80,7 

28 II 1942 r. 36 817 30 059 81,6 

31 III 1942 r.  35 608 27 210 76,4 

30 IV 1942 r. 36 829 27 799 75,4 

31 V 1942 r. 36 611  31 874 87,0 

30 VI 1942 r. 36 152 31 411 86,0 

W tym pracujących 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ JEŃCÓW WOJENNYCH W XX OKRĘGU WOJSKOWYM... 

76 Por. ibidem, RW 20–20/10, Geschichte der Rüstungsinspektion XX des Reichsministers 
für Bewaffnung und Munition 1 I [19]41–31 V [19]42, 29 VII 1942 r., k. 10; ibidem, RW 20-20/2, 
Zusammenfassender Überblick über die gesamtrüstungswirtschaftliche Entwicklung (Pro-
bleme, Lösungen usw.) im ersten Vierteljahr 1943, b.d., k. 16; ibidem, Zusammender Über-
blick über die rüstungswirtschaftliche Entwicklung im 4. Viertelsjahr 1943, b.d., k. 12; ibi-
dem, RW 20–20/6, Zusammenfassender Überblick über die rüstungswirtschaftliche Entwic-
klung im 2. Vierteljahr 1944, b.d., k. 11.  

Stopień wykorzystania jeńców jako przymusowych robotników w latach 
1942–1943 był duŜy i zazwyczaj wahał się w granicach 75–88%. Widoczny 
spadek we wrześniu 1943 r. wynikał z pojawienia się w granicach XX OW 
kilkunastu tys. włoskich internowanych wojskowych (Italienische Militär-
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internierte, dalej: IMI), których dopiero w następnym miesiącu udało się 
skierować do poszczególnych oddziałów roboczych. 

W rozbiciu na poszczególne narodowości, procent jeńców, którzy w trakcie 
niewoli byli zmuszani do pracy (w ciągu 1943 r.), był najwyŜszy właśnie dla 
IMI (89%–92%) oraz dla jeńców radzieckich (84%–92%). Podobnie wysoki od-
setek moŜna zaobserwować wśród jeńców serbskich (79%–89%) oraz brytyj-
skich, choć w tym ostatnim wypadku rozpiętość była mniejsza (88%–91%). 
Mniej pracowało Francuzów – od 69% do 79%, a takŜe Belgów – w tym ostat-
nim przypadku do IV kwartału 1943 r. średnio zaledwie co drugi (52%) (od 
października ich odsetek wzrósł juŜ do poziomu ok. 70%). 

Ta b e l a  2 
 

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX OW  
z podziałem na sektor wojskowy, cywilny oraz jeńców pracujących w obozach 

(od stycznia 1943 r. do stycznia 1944 r.) 

Ź r ó d ł o:  Opracowanie własne na podstawie: BA-MA, WKdo XX, RH 53–20/28, TTB WKdo XX 1 I–30 VI 1943, Februar 
1943, k. 15–16; ibidem, März 1943, k. 22; ibidem, April 1943, k. 30–31; ibidem, Mai 1943, k. 36; ibidem, Juni 
1943, k. 43–44; ibidem, RH 53–20/29, TTB WKdo XX 1 VII–31 XII 1943, Juli 1943, k. 6; ibidem, August 1943,  
k. 12; ibidem, September 1943, k. 19; ibidem, Oktober 1943, k. 26–27; ibidem, November 1943, k. 32–33; ibidem, 
Dezember 1943, k. 42–43. 
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Stan na: 
Ogólna  
liczba  

jeńców ogółem 
w pro-

centach 
w samych 
obozach 

w sektorze 
wojskowym 

w sektorze 
cywilnym 

31 I 1943 r. 36 745 30 536 83,1 1 555 2 280 26 701 

31 III 1943 r. 35 388 30 514 86,2 1 527 2 644 26 343 

30 IV 1943 r.  34 238 30 135 88,0 1 525 2 453 26 157 

1 VI 1943 r. 34 811 29 110 83,6 1 570  2 349 25 191 

1 VII 1943 r. 33 196 29 023 87,4 1 638 2 788 24 597 

1 VIII 1943 r. 32 938 28 197 85,6 1 604 2 406 24 187 

1 IX 1943 r. 33 012 28 351 85,8 1 118 2 306 24 927 

1 X 1943 r. 52 273 29 893 57,1 1 119 2 549 26 225 

1 XI 1943 r. 45 609 39 007 85,5 1 175 3 501 32 929 

1 XII 1943 r. 45 354 37 767 83,2 1 204 3 248 33 315 

1 I 1944 r. 41 280 34 734 84,1 1 136 2 682 30 916 

W tym pracujących 
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Najliczniejszą grupą narodowościową wśród pracujących jeńców na Pomo-
rzu Nadwiślańskim i Kujawach (w latach 1940–1944) byli Brytyjczycy77, któ-
rzy teŜ w większości tworzyli zamknięte komanda pracy, w przeciwieństwie 
chociaŜby do Francuzów, Belgów czy Serbów, których łączono we wspólne od-

Ta b e l a  3 
 

Wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych w XX OW  
z podziałem na narodowości  

(od stycznia 1943 r. do stycznia 1944 r.) 

Ź r ó d ł o:  Jak w tabeli 2. 

Stan na: 
ogółem 

jeńcy 
brytyjscy 

jeńcy 
francuscy 

jeńcy 
serbscy 

jeńcy 
belgijscy 

jeńcy 
sowieccy 

IMI* 
jeńcy 
polscy 

31 I 1943 r. 30 536 14 396 8 162 948 251 6 774 – 5 

31 III 1943 r. 30 514 14 493 8 231 930 262 6 593 – 5 

30 IV 1943 r.  30 135 14 485 7 974 930 215 6 526 – 5 

1 VI 1943 r. 29 110 14 381 7 746 939 282 5 757 – 5 

1 VII 1943 r. 29 023 14 474 7 886 959 298 5 401 – 5 

1 VIII 1943 r. 28 197 14 474 7 669 265 311 5 473 – 5 

1 IX 1943 r. 28 351 13 860 7 551 289 317 6 329 – 5 

1 X 1943 r. 29 893 13 787 7 565 285 328 6 097 1 826 5 

1 XI 1943 r. 39 007 13 534 7 627 286 333 6 173 11 049 5 

1 XII 1943 r. 37 767 13 354 7 482 288 342 6 013 10 283 5 

1 I 1944 r. 34 734 13 249 5 423 277 362 5 882 7 536 5 

* Italienische Militärinternierte (IMI) – włoscy internowani wojskowi 

W tym pracujących 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ JEŃCÓW WOJENNYCH W XX OKRĘGU WOJSKOWYM... 

77 Przynajmniej do 1944 r. Między styczniem a październikiem tego roku ostatecznie licz-
ba jeńców brytyjskich wprawdzie nieznacznie zmalała (z 14 938 do 14 013), ale jednocześnie 
wzrosła liczba jeńców radzieckich, która na początku IV kwartału 1944 r. wynosiła juŜ 
15 872 – por. ibidem, WKdo XX, RH 53-20/29, TTB WKdo XX, 1 VII–31 XII 1943, Dezember 
1943, k. 42; S. G e c k, op. cit., s. 40. Zmiana ta była spowodowana napływem do XX OW ewa-
kuowanych z zagroŜonych działaniami wojennymi innych obozów jenieckich, w tym głównie 
czerwonoarmistów. 
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EXPLOITING THE LABOUR FORCES PRISONERS-OF-WAR  
IN XX MILITARY DISTRICT IN THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR 

(AN OUTLINE OF THE PROBLEM) 

(Summary) 

The paper is an attempt at presenting basic information about labour camps 
and units, which functioned within XX Military District in the years 1939–1945, 
with particular taking into account of exploiting prisoners-of-war as the source of 
labour force. Due to the accepted form, the paper ought to be treated, primarily, as 
a kind of starting point to conduct further, obviously, indispensable studies on the 
problem area signalled in the title. 

In the years of the Second World War, as regards XX Military District, there 
functioned three POW camps (stalags XX A Thorn, XX B Marienburg and 312/XX C 
Thorn-Süd), two sub-camps (stalags XX B/Z Danzig-Bischofsberg and XX B/Z 
Danzig-Oliva), a military prison in Grudziądz (Wehrmachtgefängnis Graudenz), 
where POWs of Western Europe served their terms, three POW construction-
labour battalions, as well as (dependent on the given period of time) from several 
hundred to over one thousand working units which – in their decisive majority – 
were directed to work in agriculture. 

działy robocze. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe na drugie miejsce wśród narodo-
wości pracujących jeńców wysunęli się na przełomie 1943 i 1944 r. jeńcy ra-
dzieccy, którym ustąpili Francuzi – i to mimo duŜego stopnia śmiertelności 
wśród tych pierwszych. 

Zdecydowana większość jeńców wojennych w XX OW była zatrudniona  
w rozsianych na całym Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach oddziałach ro-
boczych, przede wszystkim w sektorze cywilnym. O ile przez cały okres wojny 
co najmniej 3/4 funkcjonujących komand Stalagu XX B pracowało w rolnic-
twie (choć z biegiem lat udział jeńców pracujących w przemyśle wzrastał),  
o tyle odmiennie prezentowała się sytuacja dla toruńskiego obozu (Stalagu 
XX A), dla którego (przynajmniej w schyłkowym okresie wojny) procent ko-
mand zatrudnionych w rolnictwie i przemyśle był porównywalny. RóŜnica ta 
w pewnym stopniu wynikała z połoŜenia geograficznego obu stalagów (po-
działu administracyjnego komand) oraz stosunków narodowościowych, panu-
jących w XX OW. 

Ogólna liczba komand pracy, jakie funkcjonowały w XX OW jest trudna 
do ustalenia. OstroŜnie szacując moŜna określić, Ŝe w latach 1940–1941 (dla 
stalagów XX A Thorn i XX B Marienburg) wahała się prawdopodobnie w grani-
cach 500–800, w latach 1942–1943 wzrosła do ok. 900–1000 (przekraczając za-
pewne nieco tę ostatnią), aby nieznacznie ulec redukcji w 1944 r. do poziomu 
ok. 900. 

JAN DANILUK 
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ARBEITSEINSATZ VON KRIEGSGEFANGENEN IM XX WEHRKREIS  
WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES (UMRISS DES PROBLEMS) 

(Zusammenfassung) 

Der Artikel ist ein Versuch, die grundlegenden Informationen zu den Kriegsge-
fangenenlagern und Arbeitskommandos, die im XX. Wehrkreisgebiet in den Jah-
ren 1939–1945 betrieben wurden, als Quelle mit dem besonderen Schwerpunkt der 
Verwendung von Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte, zu präsentieren. Entspre-
chend der vorgegebenen Richtlinien soll der Text in erster Linie als Ausgangs-
punkt für weitere, sicherlich notwendige Forschungen zu dem im Titel angespro-
chenen Problem anregen.        

Während des Zweiten Weltkrieges gab es im XX. Militärbezirk drei Kriegsge-
fangenenlager (Stalag XX A Thorn, XX B Marienburg i 312/XX C Thorn-Süd), zwei 
Zweiglager (Stalag XX B/Z Danzig-Bischofsberg i XX B/Z Danzig-Oliva) und ein 
Militärgefängnis in Grudziądz (Wehrmachtsgefängnis Graudenz), in welchem Kriegs-
gefangene aus westeuropäischen Ländern bestraft wurden, außerdem drei aus 
Kriegsgefangenen bestehende Bau- und Arbeitsbataillone sowie (je nach Zeitraum) 
ein paar hundert bis über tausend Arbeitskommandos, die größtenteils der Arbeit 
in der Landwirtschaft zugeteilt wurden. 
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Kompleks obozów jenieckich  
w Spittalu nad Drawą  

w czasie II wojny światowej 
 
 
1.  XVIII Okręg Wojskowy – zasięg terytorialny 
 

XVIII Okręg Wojskowy (dalej: OW) obejmował południową Austrię, tj. 
Styrię, Karyntię, Tyrol i Salzburg. W 1941 r. jego granice poszerzono o tereny 
północnej Słowenii – Krainy, którą włączono administracyjnie do Karyntii. 
Komendanturę XVIII OW utworzono 1 kwietnia 1938 r., na siedzibę władz 
obierając Salzburg. Komenda rejonowa (Wehrbezirks-Kommando) tego okrę-
gu znajdowała się w Grazu. Podlegały jej mniejsze jednostki administracyjne 
(Wehrmeldebezirk/Wehrmeldeamt) z siedzibami w: Spittalu nad Drawą (Spit-
tal an der Drau), Villach i Hermagor. Komendanturze podporządkowane były 
tworzone w Spittalu nad Drawą obozy jenieckie, tj. Oflag (Offizierslager) 
XVIII C, Stalag (Mannschaftsstammlager) XVIII B, Stalag XVIII A/Z (filia 
Stalagu XVIII A Wolfsberg), Stalag 327 oraz obóz dla ludności cywilnej – Ilag 
(Internierungslager) XVIII, jak równieŜ lazaret rezerwy w Spittalu (Reserve-
lazarett). Głównodowodzącymi XVIII OW byli kolejno generałowie: Hubert 
Schaller-Kalide (26 VIII 1939–31 I 1943), Friedrich Materna (31 I 1943– 
–10 XII 1943), Franz Böhme (10 XII 1943–24 VI 1944) i Julius Ringel (od  
24 VI 1944 do końca wojny)1. 

2.  Oflag XVIII C Spittal an der Drau 

Oflag XVIII C Spittal został utworzony 15 października 1939 r. Funkcję 
komendanta powierzono ppłk. Bienbacherowi. Załoga obozowa składała się  
z 10 oficerów, 11 urzędników, 8 podoficerów oraz 31 Ŝołnierzy szeregowych. 
Pierwsi jeńcy wojenni – polscy oficerowie – przybyli do obozu 11 listopada 

1 S. W. M i t c h am, Niemieckie siły zbrojne 1939–1945. Wojska lądowe, Warszawa 2009,  
s. 40.  



38 

1939 r.2. Zasadniczy trzon osadzonych wówczas w Spittalu tworzyli oficero-
wie formacji, biorących udział m.in. w obronie Warszawy i WybrzeŜa, przenie-
sieni z Oflagu X B Nienburg, obozu przejściowego – Dulagu „J” (Durchgangs-
lager) w Kaisersteinbruch oraz podchorąŜowie przejęci z Węgier (łącznie 891 
jeńców). Warto wymienić chociaŜby kadm. Józefa Unruga (dowódcę obrony 
WybrzeŜa), kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego, kmdr. Włodzimierza Stey-
era, czy ppor. marynarki i komisarza rządu RP w Gdyni – Franciszka Sokoła. 
Oficerów transportowano na miejsce przeznaczenia w wagonach towarowych, 
przystosowanych do przewozu wojska. KaŜdy, wyposaŜony w ławki do siedze-
nia, mógł pomieścić ok. 40 osób3.  

Oflag zlokalizowano w południowej Austrii, w Karyntii, w dolinie rzeki 
Drawy, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Spittal. Na cele obozu zaadapto-
wano baraki pokoszarowe, w których stacjonowały wcześniej Batalion Strzel-
ców Alpejskich (Alpenjägerbataillon Nr. 1) oraz Batalion Pułku Górskiego  
(I. Bataillon des Gebirgsregiments Nr. 137). Obóz podzielono na dwie części, 
oddzielone stumetrowym pasem. W zachodniej znajdowało się sześć baraków. 
Starszym obozu mianowano ppłk. Mieczysława Wyrobka z Korpusu Sądow-
nictwa. We wschodniej części znajdowało się kolejnych siedem baraków. Były 
standardowe – drewniane i parterowe, zdolne pomieścić 80–90 jeńców. Po-
dzielono je na mniejsze pomieszczenia, o róŜnej wielkości, z przeznaczeniem 
dla starszego oficera lub kilku oficerów. W kaŜdym mogło być zakwaterowa-
nych 8–12 osób. Na wyposaŜenie baraków składały się początkowo drewnia-
ne, później metalowe prycze, dwa lub trzy stoliki, szafki oraz naroŜny piec. 
Na jeńca przypadały po dwa koce. Pośrodku kaŜdego baraku mieściła się 
umywalnia. Przy barakach zlokalizowano spacerniaki i ogródki. Oficerom 
przydzielono około 60-osobową kompanię Ŝołnierzy szeregowych – ordynan-
sów. Obsługiwali oni kuchnię i utrzymywali porządek w obejściu baraków. 
Grupa kilkunastu polskich podoficerów konfesji Ŝydowskiej została odizolo-
wana od reszty jeńców i zakwaterowana w osobnych pomieszczeniach4. 

2 H. S p e c k n e r, In der Gewalt des Feindes. Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark“ 1939 
bis 1945, Wien–München 2003, s. 296; G. M a t t i e l l o, W. V o g t, Deutsche Kriegsgefangenen- 
und Internierteneinrichtungen 1939–1945. Bd. 2, Koblenz–Milano 1987, s. 18. 

3 Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: 
ACMJW), Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 409, 533, 786, 952; ibidem, Środowisko 
PodchorąŜych byłych Jeńców Wojennych (dalej: ŚPbJW), sygn. 126, L. W a j s b r em, Dziwne 
rzeczy dzieją się na świecie. Historia siedmiu lat mojego Ŝycia (mps), k. 5–6; M. B o r ow i a k, 
Admirał Unrug (1884–1973), Warszawa 2009, s. 262; D. K i s i e l e w i c z, Oficerowie polscy  
w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998, s. 61. 

4 Archives du Comité International de la Croix Rouge à Genève (dalej: ACICR), Oflag 
XVIII C Spittal, 19 VIII 1940 r., k. 1–2; H. Spe ckne r, op. cit., s. 256; ACMJW, RiW, sygn. 952; 
M. Borowiak, op. cit. s. 259; H. Speckner, op. cit., s. 298; Geschichte Türk-Kaserne, www.uog- 
kaernten.at/zweigstellenuogk/tuerkkaserne/geschichtetuerkkaserne (on-line 17 VIII 2012 r.).  
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9 maja 1940 r. zapadła decyzja władz niemieckich o formalnym rozwiąza-
niu obozu. Jeńcy zostali przewiezieni koleją w dniach 30–31 maja do Oflagu 
II C Woldenberg (obecnie: Dobiegniew) na Pomorzu. Komendanturę równieŜ 
przeniesiono do Woldenbergu, z wyjątkiem oddziału Abwehry i komendanta. 
Grupa 79 podchorąŜych, przebywająca w obozie, została ze względów formal-
nych odtransportowana do Stalagu XVIII A Wolfsberg. 2 lipca 1940 r. ponow-
nie uruchomiono Oflag XVIII C Spittal. Osadzono w nim jeńców francuskich, 
którzy dotarli do obozu w dziesięciu transportach ze Stalagu XVII A Kaiser-
steinbruch i Oflagu XII B Mainz, między 9 lipca a 25 sierpnia 1940 r. Łącznie 
przybyło wówczas 1272 francuskich oficerów, w tym 12 śydów oraz 149 ordy-
nansów. 361 oficerów odtransportowano 17 sierpnia 1940 r. do Francji. W wy-
niku rotacji w grudniu 1940 r. stan osadzonych w oflagu wynosił 1172 oficerów 
oraz 151 ordynansów. W styczniu 1941 r., z uwagi na przygotowania do wojny 
z Jugosławią, internowani Francuzi zostali przeniesieni do innych obozów. Naj-
większe transporty skierowano do oflagów XVIII A Lienz i XVII A Edelbach5. 

Poza barakami mieszkalnymi na terenie obozu znajdowała się kuchnia  
i jadalnia, ta ostatnia pełniła takŜe funkcję świetlicy i kantyny. Posiłki skła-
dały się głównie z kapusty, ziemniaków oraz chleba, rzadziej z mięsa i tłusz-
czów. W kantynie wydawano jabłka i piwo, dostarczane z browaru w Villach. 
KaŜdy oficer miał prawo do 4 polskich papierosów dziennie (tabaka niemiec-
ka była towarem zabronionym) lub 25 g tabaki do fajki, w rozrachunku mie-
sięcznym6. 

Na terenie oflagu znajdowały się aparaty do dezynfekcji, której systema-
tycznie poddawano baraki. Kąpiel w ciepłej wodzie odbywała się raz w tygo-
dniu. Jeńcy mieli stały dostęp do bieŜącej zimnej wody. Na obrzeŜach obozu 
zlokalizowano izbę chorych. W oflagu pracowało 30 francuskich lekarzy-jeń-
ców. Podlegali oni administracyjnie lekarzowi niemieckiemu. Personel me-
dyczny dysponował nowoczesnym sprzętem i instrumentarium. Apteka obo-
zowa była na bieŜąco zaopatrywana w medykamenty. W sierpniu 1940 r. na 
leczeniu przebywali zaledwie dwaj jeńcy – jeden z objawami świerzbu, dru-
gi – rwy kulszowej7. 

W jednym z baraków przygotowano kaplicę. Początkowo naboŜeństwa od-
prawiał osadzony w obozie duchowny, w grudniu 1939 r. wywieziono go wraz 
z grupą weterynarzy Ŝydowskiego pochodzenia. W 1940 r. Niemcy wyrazili 
zgodę na odprawianie naboŜeństw dla kaŜdej z jego części naprzemiennie, co 
dwa tygodnie. Czynił to wówczas miejscowy ksiądz. Raz w miesiącu niemiec-

5 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg im Breisgau (dalej: BA-MA), Wehrkreiskommando 
XVIII, RH 53–18/16, Stammtafel Oflag XVIII C; ACICR, Oflag XVIII C Spittal, 19 VIII 1940 r., 
s. 1; H. S p e c k n e r, op. cit., s. 296. 

6 M. B o r ow i a k, op. cit., s. 260; ACMJW, RiW, sygn. 952. 
7 ACICR, Oflag XVIII C Spittal, 19 VIII 1940 r., k. 2–3. 

—————————— 
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  8 ACMJW, RiW, sygn. 952. 
  9 ACICR, Oflag XVIII C Spittal, 19 VIII 1940 r., k. 3; ACMJW, RiW, sygn. 393, 952; ibi-

dem, ŚPbJW, sygn. 126, k. 5; L. W e i s b r em, Czy wy wiecie? Wiersze, Londyn 1995, s. 82 
(Bridż w Oflagu (XVIII C). Ukryta satyra polityczna). 

10 ACICR, Oflag XVIII C Spittal, 19 VIII 1940 r., k. 4. 

—————————— 

ki pastor odprawiał naboŜeństwo w języku francuskim. W sierpniu 1940 r.  
w oflagu przebywało 13 księŜy, francuskich oficerów8. 

Na terenie obozu rozwijało się Ŝycie kulturalno-oświatowe. Profesor Poli-
techniki Warszawskiej – Józef Roliński – wygłaszał pogadanki nt. fizyki kwan-
towej, prowadził równieŜ kurs języka angielskiego. Komandor ppor. Romuald 
Gintowt-Dziewiałtowski wygłaszał pogadanki, związane z historią marynar-
ki wojennej i bitew morskich. W oflagu działał chór prowadzony przez dr. Je-
rzego Młodziejowskiego. Władze niemieckie umoŜliwiały ponadto zakup ksią-
Ŝek oraz pomocy naukowych. Większą część bibliotecznego zbioru stanowiły 
jednak woluminy, będące prywatną własnością oficerów, przywiezione w ba-
gaŜu podręcznym. Początkowo zarekwirowane przez władze niemieckie, po 
krótkim czasie zostały zwrócone. W obozie organizowano ponadto kursy na-
uki języków obcych i języka migowego. Jeńcom dostarczano sprzęt sporto-
wy – piłki lekarskie oraz do gry w siatkówkę, wraz z potrzebnym oprzyrządo-
waniem. Grali oni równieŜ w karty – popularną grą był brydŜ9. 

Jeńcom przekazywano Ŝołd bez dokonywania z niego potrąceń. Część tych 
pieniędzy oficerowie przeznaczali dla przetrzymywanych w obozie podchorą-
Ŝych. Większość osadzonych wysyłała pieniądze rodzinom, w obawie o ich sy-
tuację materialną. Jeńcy uskarŜali się na nieregularnie dostarczaną kore-
spondencję i paczki. Wielu pozostawało bez wieści o bliskich. Wysuwano 
przypuszczenia o celowym przechwytywaniu kartek i listów przez obozową 
cenzurę10.  

W protokole wizytacyjnym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy-
Ŝa (dalej: MKCK) nie wspomniano o próbach ucieczki jeńców francuskich. 
Przypadki takie zdarzały się jednak wśród Polaków. Podczas transportu  
z Oflagu X B Nienburg zbiegło trzech polskich oficerów. W kilka tygodni po 
przybyciu do oflagu grupa oficerów rozpoczęła przygotowania do zbiorowej 
ucieczki, zainicjowanej przez oficerów marynarki. Za namową kadm. J. Un-
ruga odstąpiono od przygotowań, ze względu na niekorzystne warunki at-
mosferyczne, panujące zimą. Kolejny przypadek ucieczki zanotowano w Nie-
dzielę Palmową – 17 marca 1940 r., zbiegło wówczas trzech oficerów. Ucieczka 
wyszła na jaw dopiero po kilku dniach. Komendant nakazał za karę wstrzy-
manie korespondencji i paczek na dwa tygodnie. W jednym z baraków drąŜo-
no równieŜ podkop, przeniesienie jeńców do oflagu w Woldenbergu udarem-
niło te plany ucieczki. Władze obozowe wprowadziły surową dyscyplinę. Dwa 
razy dziennie na korytarzu kaŜdego baraku odbywały się apele sprawdzają-
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ce. Gestapo przeprowadzało regularne kontrole na terenie obozu, konfisko-
wano przedmioty niebezpieczne, tj. brzytwy, klucze oraz ksiąŜki11. 

11 Ibidem, k. 5; ACMJW, RiW, sygn. 952; ibidem, ŚPbJW, sygn. 126, k. 5. 
12 Österreichisches Staatsarchiv Archiv der Republik (dalej: ÖSA). Militärische Evidenzen  

(1938–1945). Zentralle Suchkartei, Nachlaß Wittas, B/787, 10–15, k. 1138; G. M a t t i e l l o, 
W. V o g t, op. cit., Bd. 1, s. 26–27. 

13 S. K a r n e r, Die Steiermark im Dritten Reich. Aspekte ihrer politischen, wirtschaftlich-
sozialen und kulturellen Entwicklung, Graz 1986, s. 351; A. W a l z l, Zwangsarbeit in Kärnten 
im Zweiten Weltkrieg. Die Hintergründe eines politischen Phänomens im Alpen-Adria-Raum, 
Klagenfurt 2001, s. 26–27; H. S p e c k n e r, op. cit., s. 302. 

14 ÖSA, Militärische Evidenzen (1938–1945). Zentralle Suchkartei, Nachlaß Wittas, B/787, 
10–15, k. 1138. 
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Ta b e l a  1 
 

Liczba osadzonych jeńców francuskich w Oflagu XVIII C Spittal  
(wrzesień 1940–styczeń 1941)  

Ź r ó d ł o: ACMJW, Materiały i Dokumenty (dalej: MiD). Statystyka Genewska, sygn. 16. 

Data 10 IX 1940 25 X 1940 10 I 1941 31 I 1941 

Oficerowie 1 189 1 179 1 147 669 

Ordynansi 149 149 152 70 

3. Stalag XVIII B (A/Z, 327) Spittal an der Drau  

Z dniem 7 lutego 1941 r. Oflag XVIII C został przekształcony w Stalag 
XVIII B Spittal an der Drau i oficjalnie podporządkowany władzom XVIII OW. 
Komendantem obozu mianowano mjr. Martunga. Zgodnie z meldunkiem  
z 9 sierpnia 1941 r., komendantura obozu składała się z 24 oficerów, 35 urzęd-
ników, 21 kapitanów (Sonderführer), 35 podoficerów oraz 128 szeregowców. 
W sumie obóz obsługiwały 243 osoby12.  

Pierwsze transporty złoŜone z jeńców francuskich i belgijskich przybyły do 
Spittala 1 marca 1941 r., ze Stalagu XVII A Kaisersteinbruch, kolejne – ze 
stalagów XVII B Gneixendorf i XVII C Edelbach-Döllersheim. Od czerwca do 
października 1941 r. dołączali Ŝołnierze jugosłowiańscy (Serbowie). Zatrud-
niano ich w zakładach zbrojeniowych w okolicach Grazu, pomimo braku ofi-
cjalnego rozporządzenia władz w tym względzie13. Zgodnie z meldunkiem  
z 5 czerwca 1941 r., w obozie i w komandach pracy umieszczono 17,2 tys. jeń-
ców, w tym w obozie w Spittalu 3 tys. Z grupy 3,6 tys. Serbów – poza stala-
giem było ich 1,5 tys. Pracowała zdecydowana większość jeńców francu-
skich – 9,9 tys.14. Internowanych osadzono w siedmiu barakach w zachodniej 
części obozu. W kaŜdym pomieszczeniu znajdowało się odpowiednio ok. 3–30 
drewnianych dwupiętrowych prycz. W barakach przebywało średnio 170–250 
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jeńców. W październiku 1941 r. w obozie przetrzymywanych było 854 jeń- 
ców, w tym 12 oficerów i 252 podoficerów, 323 osoby w obozowym lazarecie  
i 2 w obozowej izbie chorych. Wśród internowanych znajdowało się 780 Fran-
cuzów, 29 Belgów, 11 Brytyjczyków oraz 356 Serbów. W 220 komandach pracy 
było 7689 osób, w większości Ŝołnierzy francuskich. Jeńców reprezentowali 
męŜowie zaufania: Francuzów – René Damiens (w obozie) i Roger Rouillard 
(w lazarecie obozowym), Belgów – Pierre Streissel oraz Serbów – dr Miodrag 
Kostić (kierujący zespołem lekarzy w lazarecie obozowym)15. 

W obozie funkcjonowała kantyna, biblioteka i fryzjer. Kantynę otwarto we 
wrześniu 1941 r. Sprzedawano w niej artykuły toaletowe oraz papierosy. Do-
chody z jej prowadzenia – 24 marki miesięcznie, przekazywano na zakup so-
li. Zbiór biblioteczny składał się z 2300 woluminów (1941 r.), spośród których 
ok. 1500 było regularnie w obiegu (wśród jeńców w komandach pracy). Mieli 
oni równieŜ do dyspozycji gry logiczne. Jedną z popularnych form spędzania 
czasu wolnego było uprawianie sportu – lekkoatletyki i gier zespołowych. Re-
gularnie odbywały się naboŜeństwa, odprawiane przez francuskich księŜy, 
którzy posługiwali równieŜ w lazarecie16. 

W październiku i listopadzie 1941 r., pod nadzorem nowego komendanta 
obozu – płk. Georga von Altena, przeprowadzono likwidację stalagu (Räu-
mungsaktion). Jeńcy francuscy, belgijscy i serbscy zostali przeniesieni do od-
dalonego o 90 km Stalagu XVIII C Markt Pongau, któremu podporządkowano 
ok. 220 komand pracy na obszarze Tyrolu, Vorlarlbergu i Arlbergu, podległych 
pierwotnie Stalagowi XVIII B Spittal an der Drau. W obozie pozostawiono  
wyłącznie lazaret, w którym przebywali niezdolni do pracy i chorzy jeńcy fran-
cuscy, belgijscy, serbscy i brytyjscy, z podległych stalagowi komand pracy. 
Celem akcji było przekształcenie Stalagu XVIII B od listopada 1941 r. w obóz 
dla jeńców radzieckich, czemu stanowczo, aczkolwiek nieskutecznie, sprzeci-
wiały się władze miejskie Spittala. Pierwsze transporty czerwonoarmistów 
przybyły do Spittala w listopadzie 1941 r., ze Stalagu XVIII C Markt Pongau 
(636 jeńców) i Stalagu 366 Siedlce (2001 jeńców). Ponad 10% z nich zmarło  
w wyniku fizycznego wycieńczenia17. 

W kolejnych miesiącach liczba jeńców radzieckich stale wzrastała. W sierp-
niu 1942 r. wynosiła ok. 11 tys. W pierwszych miesiącach pobytu w Spittalu 
—————————— 

15 Stadtarchiv Spittal, Fonds Amicale Nationale des Stalags XVIII, Historique des Sta-
lags XVIII B, mps (dalej: Fonds Amicale Nationale), s. 140; ACICR, Stalag XVIII B Spittal, 
21 X 1941 r., k. 1–2. 

16 Ibidem, k. 2. 
17 BA-MA, Wehrkreiskommando XVIII, RH 53–18/16, Stammtafel Stalag XVIII B; Stadt-

archiv Spittal, Fonds Amicale Nationale, s. 4; ACICR, Stalag XVIII B Spittal, 21 X 1941 r., s. 1; 
H. S p e c k n e r, op. cit., s. 292; A. E l s t e, Parteien und Imre politische Einflussnahme auf 
Markt und Stadt. W: Chronik. 800 Jahre Spittal (1191–1991), Hrsg. Stadtgemeinde Spittal an 
der Drau, Spittal an der Drau 1991, s. 235. 
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dziesiątkowała ich epidemia tyfusu plamistego. Tylko w mogiłach zbiorowych 
na dwóch cmentarzach jeńców radzieckich nieopodal Spittala pochowano po-
nad 6 tys. osób – w Aich ok. 2,4 tys., w Tangern ok. 3,6 tys. Kolejnych 54 spo-
czywa na cmentarzu Ŝołnierskim (Soldatenfriedhof) w Edling. Brak natomiast 
informacji o liczbie zgonów i miejsc pochówku, zatrudnionych w komandach 
pracy. Na cmentarzu komunalnym w Villach znajduje się obelisk, upamięt-
niający jeńców radzieckich i robotników przymusowych ze Wschodu. Wyryto 
na nim napis o następującej treści: Tu spoczywają żołnierze Armii Czerwonej 
i ludność cywilna, którzy stracili życie podczas Wojny Ojczyźnianej w latach 
1941–1945. Cześć ich pamięci18.  

W lipcu 1942 r. do Spittala skierowano 450 jeńców brytyjskich, ze stala-
gów XVIII D Marburg i XVIII A Wolfsberg. Zgodnie z raportem MKCK miesiąc 
później w obozie przebywało 828 Brytyjczyków (w tym 170 Australijczyków  
i 120 Nowozelandczyków). Wśród internowanych znajdowało się 33 jeńców, 
oczekujących na repatriację oraz 142 marynarzy, którzy mieli zostać przenie-
sieni do obozu dla marynarzy – Marlagu (Marinenkriegsgefangenenlager). 
Funkcję męŜów zaufania w obozie pełnili sierŜ. H. A. Kaplin oraz kpr. Graham 
Dickie. Wśród internowanych było 3 lekarzy z korpusu medycznego (mjr Geor-
ge W. Thomson, kpr. Andrea Mikellidis i kpr. Ian Steward), dentysta i 64 oso-
by medycznego personelu pomocniczego. Jeńcy brytyjscy zajęli 5 baraków w za-
chodniej części, wyposaŜonych w pojedyncze lub dwupiętrowe prycze. W kaŜ-
dym pomieszczeniu ulokowano przeciętnie 2–18 męŜczyzn. śaden z jeńców 
brytyjskich nie został skierowany do pracy19. 

1 sierpnia 1942 r. Stalagowi XVIII B Spittal an der Drau formalnie pod-
porządkowano oddalony od niego o 230 km Stalag XVIII D Marburg. Nadano 
mu oznaczenie XVIII B/Z (Zweiglager – filia). ZaleŜności administracyjnej nie 
utrzymano jednak długo. Filię w Mariborze (Marburg) zlikwidowano 15 listo-
pada 1942 r. Kolejne zmiany nastąpiły 3 października 1942 r. Stalag XVIII B 
Spittal an der Drau został rozwiązany i przeniesiony do Wagny, nieopodal Le-
ibnitz (Styria), a ten z kolei zgodnie z rozporządzeniem z 31 stycznia 1943 r., 
do Pupping w Górnej Austrii. 23 marca 1943 r. obóz przekształcono w Stalag 
398 Pupping i podporządkowano XVII OW20. 

Obóz w Spittal w części zachodniej miał początkowo charakter prowizo-
ryczny. Nie prowadzono kantyny, brakowało izby chorych. W razie konieczno-
—————————— 

18 Informacje pozyskane od: Gerd Ebner, Österreichisches Schwarzes Kreuz, Klagenfurt 
[e-mail: 2 VII 2012 r.]; Hans Haider, Verein Erinnern-Villach, Villach [e-mail: 16 i 17 VII  
2012 r.]; Österreichisches Schwarzes Kreuz. Landesstelle für Kärnten, mps, 7 III 1995; Elste, 
op. cit. s. 235. 

19 ACICR, Stalag XVIII B Spittal an der Drau, 4 VIII 1942 r., k. 1 i 5; H. S p e c k n e r,  
op. cit., s. 297. 

20 ACICR, Stalag XVIII B Spittal an der Drau (Marburg), 7 VIII 1942 r., k. 1; H. S p e c-
k n e r, op. cit., s. 297. 
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ści chorzy kierowani byli do sąsiadującego z obozem lazaretu. Spośród 14 wy-
kwalifikowanych pielęgniarzy 8 obsługiwało lazaret, a 6 pracowało w obozie. 
Dodatkowo chorych kolegów w obozie opieką otaczało 50 osób niewykwalifi-
kowanego medycznego personelu pomocniczego21.  

W stalagu działała grupa teatralna, regularnie wystawiano przedstawie-
nia. Prowadzono równieŜ orkiestrę, złoŜoną z 20 muzyków. Instrumenty po-
zyskano dzięki wsparciu Związku Chrześcijańskiej MłodzieŜy Męskiej (Young 
Men’s Christian Association, YMCA). Zbiór biblioteczny pozostawiono w Sta-
lagu XVIII D Marburg. Większość jeńców była w posiadaniu własnych ksią-
Ŝek, które wymieniali między sobą. Obóz dysponował nieduŜym terenem 
sportowym, jakim było boisko o wymiarach 30×10 m. Brakowało jednak 
sprzętu sportowego. śycie duchowe w znacznym stopniu ograniczono. Pastor 
anglikański – kpt. G. Rex Morgan (od 1943 r. – I. B. McIver), posługiwał w la-
zarecie i obozie. Władze niemieckie nie zezwalały mu na odwiedzanie jeńców 
w stalagu częściej niŜ raz w tygodniu. Przedstawiciele wyznania rzymskoka-
tolickiego, ok. 70 osób, nie mieli moŜliwości odbywania praktyk religijnych. 
Brakowało m.in. komunikantów i wina mszalnego22.  

Dzięki regularnym dostawom paczek z MKCK magazyn był dostatecznie 
wyposaŜony w produkty spoŜywcze, artykuły medyczne i odzieŜ wierzchnią. 
W obozie działał warsztat szewski, w którym pracowało przeciętnie 6 szew-
ców. Materiał do reperacji dostarczały władze niemieckie. Funkcjonował rów-
nieŜ warsztat krawiecki, w którym zatrudniano 2 jeńców. W kuchni obozowej 
pracowało 15 osób pod nadzorem kucharza niemieckiego23. 

W październiku 1942 r., po przeniesieniu Stalagu XVIII B do Wagny,  
w Spittalu utworzono filię oddalonego o 140 km Stalagu XVIII A Wolfsberg 
(Zweiglager Spittal/Drau des M.Stammlagers XVIII A). Funkcjonował do 
grudnia 1944 r. Internowano w nim jeńców państw alianckich. 20 baraków  
w zachodniej części przeznaczono na obóz repatriacyjny dla jeńców Stalagu 
XVIII D, zakwalifikowanych jako niezdolnych do pracy i odbywania słuŜby 
wojskowej. Budynki słuŜyły równieŜ jako obóz przejściowy, szczególnie dla 
jeńców transportowanych z obozu Fossoli di Carpi pod Modeną. Najstarsze 
murowane zabudowania, słuŜące jako pomieszczenia słuŜbowe i mieszkalne 
komendantury, stanowią obecnie fragment zabudowy koszar 26. Batalionu 
Strzeleckiego (26. Jägerbataillon). Na fundamentach baraków sektora wschod-
niego wzniesiono po wojnie osiedle (zbieg Fridtjof-Nansen-Straße i Lager- 
straße). W listopadzie 1942 r. w obozie przebywało 209 jeńców brytyjskich.  
W styczniu 1943 r. znajdowało się w nim ok. 600 osób, w tym ok. 200 w obo-

—————————— 
21 ACICR, Stalag XVIII B Spittal an der Drau, 4 VIII 1942 r., k. 3. 
22 Ibidem, k. 3 i 6. 
23 Ibidem, k. 2. 
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zie (z czego 100 transportowanych do innych obozów) oraz ok. 400 w koman-
dach pracy. W sierpniu 1943 r. w części zachodniej planowano pozostawienie 
wyłącznie lazaretu obozowego, a jeńców nieprzeznaczonych do zwolnienia i Ŝoł-
nierzy oczekujących na repatriację – łącznie 664 osób, zamierzano przenieść do 
baraków w części wschodniej. Plan zrealizowano tylko częściowo. W listopa-
dzie 1943 r. w sektorze wschodnim było 416 osadzonych, w tym włoscy inter- 
nowani wojskowi (Italienische Militärinternierte – IMI), w zachodniej – 312.  
W wydzielonych rewirach dla chorych umieszczono 138 jeńców. We wrześniu 
1943 r. w obozie przejściowo skomasowano ok. 4,2 tys. Brytyjczyków, wzię-
tych do niewoli we Włoszech. W czerwcu 1944 r. liczba osadzonych w Spitta-
lu zmniejszyła się do zaledwie 185, znaczna grupa została odtransportowana 
do Stalagu XVIII C Markt Pongau24.  

16 października 1942 r. utworzono wspomniany lazaret obozowy, admini-
stracyjnie podlegający lazaretowi Stalagu XVIII A Wolfsberg (Teillazarett 
Spittal/Drau des Lagerlazarettes XVIII A Wolfsberg). Obsługiwał odtąd sta-
lag w Wolfsbergu, obóz filialny XVIII A/Z Spittal oraz Stalag XVIII D. Jego za-
danie sprowadzało się do przywrócenia chorym zdolności do ponownego pod-
jęcia pracy. W listopadzie 1942 r. przebywało w nim 80, a w styczniu 1943 r. – 
100 jeńców. Lazaret zajmował wówczas 4 baraki podzielone na mniejsze po-
mieszczenia, kaŜde mieściło średnio 20–40 osób. Na potrzeby pacjentów do-
budowano 2 nowe baraki. Łącznie mógł pomieścić 750 jeńców. Wyznaczono 
ponadto rewiry dla chorych jeńców poszczególnych narodowości w obozie za-
chodnim (Krankenrevier). Na ten cel przeznaczono 3 baraki, które mogły  
pomieścić 450 męŜczyzn. W kolejnych 3 barakach, przeniesionych z części 
wschodniej wydzielono rewir dla ok. 450 chorych Ŝołnierzy radzieckich. Jeden  
z baraków przeznaczono na potrzeby punktu dentystycznego. W lazarecie pra-
cowało początkowo 12 lekarzy – 4 jeńców francuskich, 3 brytyjskich, 2 serb-
skich oraz 3 radzieckich, ponadto 2 dentystów brytyjskich i 1 francuski i 44 
osoby medycznego personelu pomocniczego. Po utworzeniu w styczniu 1943 r. 
lazaretu obozowego w Stalagu XVIII C Markt Pongau, w Spittalu odtąd byli 
umieszczani tylko ranni i najcięŜej chorzy. Lazaret zyskał charakter kom-
pleksu szpitalnego, z oddziałami: chirurgicznym, dermatologicznym i laryn-
gologiczno-okulistycznym. W celach profilaktycznych od listopada 1942 r. 
wykonywano, głównie wśród jeńców radzieckich, szczepienia ochronne prze-
ciwko durowi brzusznemu i plamistemu. We wrześniu 1943 r. w lazarecie 

—————————— 
24 BA-MA, Heeressanitätsinspekteur, H 20/1079, Unterlagen Wehrkreisarzt für Kriegs-

gefangene WK XVIII, Befehl Wehrkreisarzt XVIII (16 X 1942, 8 I 1943, 29 I 1943); ACICR, 
Stalag XVIII A/Z Spittal an der Drau, XI 1942–II 1945; Stadtarchiv Spittal, Fonds Amicale 
Nationale, s. 142; H. S p e c k n e r, op. cit., s. 301; Weg von der sowjetischen Front: Victor Knight, 
britischer Kriegsgefangeneer in der Oststeiermark. W: Zwangsarbeit in der Land- und Forst-
wirtschaft auf dem Gebiet Österreichs 1939–1945, Hrsg. S. Karner u.a., Wien 2002, s. 535–536. 
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obozowym przebywało 138 pacjentów, w czerwcu 1944 r. – 323, którymi opie-
kowało się 9 lekarzy i 23 pielęgniarzy. W październiku 1944 r. lazaret prze-
niesiono do zabudowań w pobliŜu stacji kolejowej w Spittalu. Było w nim 
wówczas 234 pacjentów, z których ok. 100 zakwalifikowano jako nieprzydat-
nych do słuŜby wojskowej. W lutym 1944 r. znajdowali się w nim jeńcy ame-
rykańscy przewiezieni z frontu włoskiego. Zajmował się nimi australijski le-
karz kpt. O.V.S. Kok. Naczelnym lekarzem sztabowym w lazarecie pozostał 
do końca wojny ginekolog dr H. Fasan. Przez cały okres funkcjonowania obo-
zu w Spittalu jeńcy z poszczególnych komand pracy, potrzebujący pomocy 
medycznej, przyjmowani byli do lazaretów rezerwy. Znajdowały się w: Hallein, 
Rankweit-Valduna, Landeck, Kufstein, Königswartha i Grazu (z oddziałem 
dla jeńców wojennych, Kriegsgefangenen-Abteilung)25. Pochówki osób zmar-
łych w obozowym lazarecie odbywały się na cmentarzu miejskim w Spittalu. 
Ciała Ŝołnierzy brytyjskich, francuskich i włoskich w większości przypadków 
ekshumowano po zakończeniu wojny26. 

W październiku 1942 r. komisja Działu Antropologicznego Muzeum Histo-
rii Naturalnej w Wiedniu, pod kierunkiem dr. Josefa Wastla, przeprowadziła 
w stalagu w Spittalu badania antropologiczne na tle rasowym. Sporządzano 
wówczas dokumentację fotograficzną (kilkadziesiąt tysięcy zdjęć) oraz pisem-
ną, zawierającą informacje o znakach szczególnych i kolorze skóry. Dokony-
wano pomiarów wzrostu, wagi ciała oraz czaszki, prowadzono badania dakty-
loskopijne, sporządzano dokumentację stomatologiczną27. 

W czasie II wojny światowej na terenie Karyntii utworzono 2,6 tys. ko-
mand pracy dla jeńców wojennych (10,4–13 tys. osób). Liczby tej nie moŜna 
jednak traktować jako ostateczną. Internowani w Spittalu pracowali m.in. 
przy budowie dróg lokalnych, kolejowych, autostrad, mostów i tuneli na ob-
szarze Dolnej Karyntii. Od marca 1941 r. zatrudniani byli przy budowie tu-
nelu Wolfsberg, od czerwca 1943 r. przy budowie tunelu na przełęczy Loiblpaß. 
Pracowali ponadto przy stawianiu elementów elektrowni Schwabegg (1939– 
–1943) i Lavamünd (od 1941 r., budowę zakończono juŜ po wojnie, w 1949 r.) 
na rzece Drawie. Przy pierwszym przedsięwzięciu zatrudniano przeciętnie 
1,2 tys. osób, przy drugim powyŜej 1,5 tys. jeńców wojennych i pracowników 
cywilnych. Obydwie elektrownie miały zaopatrywać w energię elektryczną 

—————————— 
25 BA-MA, Heeressanitätsinspekteur, H 20/1079, Befehl Wehrkreisarzt XVIII (16 X 1942, 

8 I 1943, 30 VIII 1944); ACICR, Stalag XVIII A/Z Spittal an der Drau, XI 1942–II 1945; The 
Camps, „The Prisoner of War” 1943, vol. 1, nr 12, s. 6. 

26 H. S p e c k n e r, op. cit., s. 301. 
27 M. T e s c h l e r - N i c o l a, M. B e r n e r, Die Anthropologische Abteilung 1 des Naturhisto-

rischen Museums in der NS-Zeit. Berichte und Dokumentation von Forschungs- und Sammlungs-
aktivitäten 1938–1945. W: Untersuchungen zur Anatomischen Wissenschaft in Wien 1938–1945, 
Wien 1998, s. 333–358. 
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28 Archiv des Gemeindeamtes in Mayrhofen, Mayrhofen (1941), 1 IV 1941; A. W a l z l,  
op. cit., s. 35–36 i 112; H. H a r z, Das Erlebnis der Reichsautobahn. Ein Bildwerk, München 
1944; S. B e e r, S. K a r n e r: Der Krieg aus der Luft. Kärnten 1941–1945, Graz 1992; R. G a t-
t e r b a u e r, Arbeitseinsatz und Behandlung der Kriegsgefangenen in der Ostmark während 
des Zweiten Weltkriegs, Salzburg 1975 (mps); S. K a r n e r, Kärntens Wirtschaft 1938–1945. 
Unter besonderer Berücksichtigung der Rüstungsindustrie, Klagenfurt 1976; Zwangsarbeit in 
der Land- und Forstwirtschaft auf dem Gebiet Österreichs 1939–1945, Hrsg. S. Karner u.a., 
Wien 2002, s. 46, 423–424, 543–544; S. G u g g e n b i c h l e r, J. Z a u s n i g, Für das Erinnern – 
gegen das Vergessen. Eine „Spurensicherung“. Rekonstruktion von Fremd-, Zwangs- und Kriegs-
gefangenenarbeit zwischen 1938–1945 am Beispiel von NS-Wirtschaftsprojekten, im südlichsten 
Gau des Deutschen Reiches, Klagenfurt 1998 (mps); Ch. N i e d e rma y e r, Der Wolfsbergtun-
nel und seine Geschichte 1939–1945, „Chronik Seeboden“, www.seeboden.at/fileadmin/datei 
en/Chronik/Der_Wolfsbergtunnel (on-line 22 VIII 2012 r.); Chronik des Blei- und Zinkberg-
baues in Bezug zur Bleiberger Bergwerks Union, www.bergbauverein-bad-bleiberg.at (on-
line 2 VIII 2012 r.).  

29 BA-MA, Heeressanitätsinspekteur, H 20/1079, Kgf. Lazarett und Krankenrevier Ilag 
XVIII (30 VIII 1944); G. M a t t i e l l o, W. V o g t, op. cit., Bd. 1, s. 173. Informacje na temat 
obozu dla internowanych w Spittalu zawierają akta: The National Archives and Records Ad-
ministration in Washington, RG 389/2144, Berichte der Schutzmachtkommission (6 XII 1944,  
3 V 1945); The National Archives in London, HO 215–123, k. I B i 3 B. 

—————————— 

Karyntię oraz zakłady przemysłowe na terenie Styrii i Wiednia. Od jesieni 
1942 r. jeńcy ze stalagu w Spittalu uczestniczyli w rozbudowie koszar w Len-
dorf pod Klagenfurtem. Byli takŜe zatrudniani w przemyśle zbrojeniowym. 
Podczas wojny do Karyntii, w rejon Klagenfurtu i Poitschach, przeniesiono 
produkcję m.in. elementów wyposaŜenia samolotów wojskowych z Wiener  
Neustädter Flugmotoren-Werke, tworząc Außenwerk der Messerschmidt-Flug-
zeugbestandteile-Fabrik. Jedna z hal fabrycznych znajdowała się równieŜ  
w Spittalu. Kierowano ich równieŜ do kopalni węgla brunatnego w Radent-
hein i Bleibergu. Komanda pracy utworzono ponadto w hucie Ŝelaza w Gai-
litz, zakładach chemicznych (Chemische Werke) w Weißenstein, zakładach 
produkcji narządzi ręcznych (Hammerwerk) w Himmelbergu, fabryce aku-
mulatorów (Akkumulatorenfabrik) w Feistritz, jak równieŜ w wielu mniej-
szych zakładach przemysłu tekstylnego i skórzanego oraz w leśnictwie, rol-
nictwie, sadownictwie i ogrodnictwie28. 

1 sierpnia 1944 r. władze niemieckie podjęły decyzję o utworzeniu w sek-
torze wschodnim obozu dla internowanych cywilów – Ilagu XVIII Spittal, z wy-
dzielonym samodzielnym rewirem dla chorych. Pierwsze transporty trafiły 
do Spittala 6 września 1944 r. Pod nadzorem władz w obozie i w komandach 
pracy pozostawało ok. 1 tys. pracowników cywilnych, m.in. z Wielkiej Bryta-
nii, Stanów Zjednoczonych, Słowenii i Związku Radzieckiego29.  

Wraz ze zbliŜającym się frontem wschodnim przenoszono na zachód rów-
nieŜ obozy przejściowe w strefie frontu (Frontstalag). W styczniu 1945 r. do 
Spittala przeniesiono Stalag 327, funkcjonujący wcześniej w Przemyślu, w gra-
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Ta b e l a  2 
 

Liczba osadzonych w Stalagu XVIII B Spittal  
(maj 1941–październik 1942) 

Ź r ó d ł o:  ACMJW, MiD. Statystyka Genewska, sygn. 1, 4 i 5; J. R a i n e r, Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkrie-
ges, vornehmlich im Wehrkreis XVIII (Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol/Vorarlberg. W: Kärnten Landesge-
schichte und Archivwissenschaft. Festschrift für Alfred Ogris zum 60. Geburtstag, Hrsg. W. Wadl, Klagenfurt 
2001, s. 503. 

Data Jeńcy  
polscy 

Jeńcy  
francuscy 

Jeńcy  
belgij-

scy 
Jeńcy  

serbscy 
Jeńcy  
brytyj-

scy 

Jeńcy  
radzieccy 

Jeńcy   
w komandach 

pracy 

1 V 1941 15 7 
13 109  

 (o) 
 (s) 

475 –  – – 12 695  
475 
15 

 F 
 B 
 P 

1 VI 1941 15 10 
13 113  

 (o) 
 (s) 

362 3 
3 585  

2 

 (o) 
 (s) 
 (c) 

– – 12 398 
326 
15 

365 

 F 
 B 
 P 
 S 

1 VII 1941 15 12 993  363 3 674  – – b.d.  

1 IX 1941 15 5 245  268 3 575  6 – 7 978  

1 XII 1941 – –  – –  – 2 393 b.d.  

1 I 1942 – –  – –  – 3 849 1 620  

1 II 1942 – –  – –  – 3 495 1 023  

1 IV 1942 – –  – –  – 6 613 2 554  

1 V 1942 – –  – –  – 8 533 4 928  

1 VI 1942 – –  – –  – 9 588 7 711  

1 VIII 1942 – –  – –  701 11 260 10 920  

1 IX 1942 – –  – –  772 5 323 5 052  

1 X 1942 – 330  – 1  216 411 140  

(o)  – oficerowie 
(s)  – podoficerowie i Ŝołnierze szeregowi 
(c)  – osoby cywilne 
F   – jeńcy francuscy 
B   – jeńcy belgijscy 
P   – jeńcy polscy 
S    – jeńcy serbscy  
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nicach Generalnego Gubernatorstwa. W lutym 1945 r. w obozowym lazarecie 
przebywało 235 jeńców z frontu włoskiego30. 

Ostatnia wizytacja obozu i lazaretu w Spittalu odbyła się 3 maja 1945 r. 
Tego dnia nadzór nad internowanymi przekazano brytyjskiemu oficerowi  
sanitarnemu lazaretu. Kwestie poddania miasta omówiono dzień wcześniej,  
w obecności starosty okręgu Spittal, burmistrza, lekarza sztabowego dr. H. Fa-
sana i brytyjskiego lekarza lazaretu obozowego dr. O.V.S. Koka. Koniec nie-
woli dla internowanych cywilów i jeńców wojennych nastąpił 9 maja 1945 r.  
o godzinie 12.30, wraz z wkroczeniem do miasta i obozu regimentu wojsk bry-
tyjskich księcia Louisa Kensingtona. Nad miastem regularnie krąŜyło 15 sa-
molotów, które zrzucały paczki z Ŝywnością dla internowanych. Po zakończe-
niu wojny Karyntia znalazła się w strefie okupacyjnej, kontrolowanej przez 
Brytyjczyków. Doktor H. Fasan, dzięki interwencji jeńców z lazaretu obozo-
wego, został zwolniony. Cywilni pracownicy przymusowi z Francji zostali od-
transportowani do obozu zbiorczego (Sammellager) we Włoszech, a następnie 
drogą wodną do portu w Marsylii. Jesienią 1945 r. w Treffling, nieopodal 
Spittala, zorganizowano obóz dla repatriantów (Flüchtlingslager), tj. cywilnych 
pracowników przymusowych ze Słowenii, Węgier i Związku Radzieckiego.  
W latach 1945–1948 przebywało w nim średnio 3–4,5 tys. osób. Dla chorych 
na gruźlicę repatriantów utworzono szpital w Seebach, w Styrii. W listopa-
dzie 1948 r. kontrola nad obozem została przekazana przedstawicielom Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych Austrii. Obóz dla uchodźców zamknięto ofi-
cjalnie w październiku 1952 r.31. 

 

—————————— 
30 G. M a t t i e l l o, W. V o g t, op. cit., Bd. 2, s. 41; H. S p e c k n e r, op. cit., s. 30 i 68. 
31 The National Archives in London, HO 215–123, k. 5 B; A. E l s t e, Spittal in der  

„NS-Zeit”. W: Spuren europäischer Geschichte. Spittal 800 (1191–1991). Ausstellungskatalog, 
Hrsg. Stadtgemeinde Spittal an der Drau, Spittal an der Drau 1991, s. 200; H. S p e c k n e r, 
op. cit., s. 304–305; G. S t i e b e r, Nachkriegsflüchtlinge in Kärnten und der Steiermark, Graz 
1997; e a d em, Flüchtlingsnot und Flüchtlingshilfe in Kärnten nach 1945, Klagenfurt 1999; 
eadem, Die Briten als Besatzungsmacht in Kärnten 1945–1955, Klagenfurt 2005; Ch. N i e d e r-
ma y e r, Das Trefflinger DP-Lager (1945–1952), „Chronik Seeboden“, www.seeboden.at/filead 
min/dateien/Chronik/Das_Trefflinger_DP_Lager/Das_Trefflinger_DP_Lager (on-line 18 IX 2012 r.). 

THE COMPLEX OF PRISONER-OF-WAR CAMPS IN SPITTAL  
ON THE DRAWA RIVER IN THE TIME OF THE SECOND WORLD WAR 

(Summary) 

The prisoner-of-war camp designed for officers in Spittal on the Drawa River – 
Oflag XVIII C Spittal an der Drau – was established on 15 October 1939. The first 
POWs – Polish soldiers – were brought to it still in the very same year, that is on 
11 November. On 9 May 1940, the camp was formally dissolved. On 2 July 1940, 

KOMPLEKS OBOZÓW JENIECKICH W SPITTALU NAD DRAWĄ W CZASIE II WOJNY... 



50 JOANNA LUSEK 

KRIEGSGEFANGENENLAGERKOMPLEX IN SPITTAL AN DER DRAU 
WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES 

(Zusammenfassung) 

Das Offizierslager XVIII C in Spittal an der Drau wurde am 15. Oktober 1939 
eingerichtet. Am 11. November desselben Jahres trafen die ersten Kriegsgefange-
nen – polnische Soldaten – im Lager ein. Am 9. Mai 1940 wurde das Lager aufge-
löst und am 2. Juni 1940 wurde Oflag XVIII C wieder errichtet. Im Lager wurden 
damals französische Soldaten interniert.              

Als Stichtag für die Umwandlung von Oflag XVIII C in das neu eingerichtete 
Stalag XVIII B Spittal an der Drau ist der 1. März 1941 vermerkt. Es wurde mit 
französischen, belgischen und serbischen Soldaten belegt. Aber schon am 17. Okto-
ber 1941 begann die Räumungsaktion, die Verlegung von Kriegsgefangenen ande-
rer Nationalitäten in anderen Lagern, nachdem es in ein Lager für sowjetische 
Kriegsgefangene umgewandelt worden war. 

Am 3. Oktober 1942 wurde Stalag XVIII B von Spittal an der Drau nach Wagna 
in der Steiermark verlegt. In der Folgezeit wurde das Lager in Spittal als Zweigla-
ger von Stalag XVIII A Wolfsberg und Lagerlazarett verwendet. Am 1. August 
1944 erfolgte seine Umwandlung in ein Internierungslager – Ilag XVIII Spittal an 
der Drau, welches für die Internierung von Zivilisten feindlicher Staaten benutzt 
wurde. 

Das Ende der Gefangenschaft kam am 9. Mai 1945 durch ein Kommando der 
britischen Armee. Die Repatriierung der ehemaligen Gefangenen erfolgte in den 
darauf folgenden Tagen. Wenige Tage nach dem Kriegsende wurde in Spittal ein 
Flüchtlingslager für Zivilarbeiter eingerichtet, das bis 1952 bestand.     

Oflag XVIII C was re-opened. At that time, it was French soldiers who were in-
terned in it. 

The transformation of Oflag XVIII C into Stalag XVIII B Spittal an der Drau 
followed on 1 March 1941. Then, it was French, Belgian and Serbian soldiers who 
were detained there. On 17 October 1941, following the transformation of the sta-
lag into a camp designed for Soviet POWs, the so-called cleansing action (Räum-
ungsaktion) was begun, i.e. transferring the POWs who still remained there to 
other camps. 

On 3 October 1942, Stalag XVIII B Spittal an der Drau was transferred to Wagna 
in Styria. The so far independent stalag in Spittal was transformed into a branch 
camp Stalag XVIII A Wolfsberg and a field hospital, and then – on 1 August 1944 – 
into an internment camp designed for civilians – Ilag XVIII Spittal. 

The end to the detained persons’ captivity in Spittal came on 9 May 1945, when 
the camp was liberated by a detachment of the British Army. Repatriation of 
former prisoners-of-war began on subsequent days. A few days after the end of the 
War a camp for exiles was set up in Spittal, designed primarily for civilians. The 
camp remained in operation until 1952. 
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Radzieccy Żydzi jako jeńcy wojenni – pierwsze 
ofiary Holokaustu 

 
 
Adolf Hitler doskonale zdawał sobie sprawę z tego, Ŝe podejmując grę poli-

tyczną, zmierzającą do wywołania konfliktu zbrojnego, naleŜy skonstruować 
prostą, aczkolwiek czytelną dla wszystkich hierarchię – hierarchię nienawi-
ści. W tej ideologicznej, uwarunkowanej rasowo, śydzi sytuowani byli na naj-
niŜszym poziomie. Definiowano ich w kontekście zagroŜenia i niebezpieczeń-
stwa dla Rzeszy. Podstawowym wyznacznikiem dla ustalonej hierarchii była 
postawa antagonistyczna przede wszystkim wobec Ŝydowsko-bolszewickiej 
inteligencji i komisarzy politycznych, jako przekazicieli ideologii komunistycz-
nej. Przyjęto równieŜ hierarchię, odnoszącą się do traktowania jeńców wojen-
nych. Najsurowiej obchodzono się z Ŝołnierzami Armii Czerwonej (dalej: ACz). 
Niniejszy artykuł poświęcony jest jeńcom radzieckim pochodzenia Ŝydowskie-
go – pierwszym i często zapomnianym ofiarom Holokaustu. 

1.  Żydzi w niewoli niemieckiej 

W wynikach badań opublikowanych przez Fiodora Swierdłowa1, w odniesie-
niu do statystyk z lat 1939–1945, ok. 1,3 mln śydów podejmowało słuŜbę w ar-
miach koalicji antyhitlerowskiej. śołnierze rekrutowali się ze Stanów Zjedno-
czonych (ok. 550 tys.), Związku Radzieckiego (dalej: ZSRR) (ok. 450 tys.), Pol-
ski (150 tys.), Wielkiej Brytanii (62 tys.), Francji (35 tys.), Palestyny (32 tys.), 
Kanady (17 tys.), Grecji (13 tys.), Republiki Południowej Afryki (10 tys.), 
Czechosłowacji (7 tys.), Holandii (7 tys.), Belgii (6 tys.), Jugosławii (5 tys.),  
Australii (4 tys.) i Nowej Zelandii (4 tys.)2. 

 1 Ф. Д. С в е р д л о в, Энциклопедия еврейского героизма, Москва 2002, s. 214. W publi-
kacji nie uwzględniono Ŝołnierzy, których, począwszy od września 1944 r., powoływano do 
słuŜby w armiach Rumunii i Bułgarii.  

2 Shmuel Krakowski podaje liczbę 550 tys., Mitchell Bard wymienia nawet 600 tys.  
(S. K r a k ow s k i, The fate of the Jewish POWs of the Soviet and Polish Armies. W: The Shoah 
and The War, red. A. Cohen, Y. Cochavi, Y. Gelber, Tel-Aviv 1992, s. 229; M. B a r d, Forgot-
ten Victims: The Abandonment of Americans in Hitler’s Camps, New York 1994, s. 131). 
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Moisej Marianowski podaje, Ŝe łączna liczba Ŝydowskich weteranów wo-
jennych II wojny światowej wynosi ok. 1,7 mln osób, w tym 500 tys. Ŝołnierzy 
ACz3. śydzi, Ŝołnierze ACz, stanowili 1,7% w siłach zbrojnych ZSRR. Na pod-
stawie tych wyliczeń liczbę śydów, którzy zginęli, moŜna oszacować na 205 tys. 
osób4. 131 śydów otrzymało zaszczytny tytuł „Bohatera Związku Radzieckie-
go”, w tym 45 pośmiertnie5. 

Opierając się na statystykach, zamieszczonych w Enzyklopädie des Holo-
caust (Encyklopedii Holokaustu) w latach II wojny światowej moŜna przyjąć, 
Ŝe w niewoli niemieckiej znalazło się ponad 200 tys. Ŝydowskich Ŝołnierzy. 
Represjom i dyskryminacji poddawano jednak przede wszystkim śydów, peł-
niących słuŜbę w szeregach Wojska Polskiego (dalej: WP) i ACz. śydów – Ŝoł-
nierzy wojsk zachodnich aliantów, tj. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Kanady, Australii, Jugosławii i wielu innych państw, traktowa-
no na równi z jeńcami róŜnych konfesji. Problem ten wymaga niewątpliwie 
krytycznej analizy i ponownej oceny – dyskryminacja śydów, nawet jeśli nie 
prowadziła do represji, a w konsekwencji do ludobójstwa, była zauwaŜalna6. 

NaleŜy równieŜ poddać analizie róŜnice w sposobach traktowania śydów –  
Ŝołnierzy WP i ACz. Wydają się one bowiem znaczące: wprawdzie Ŝołnierze 
obydwu armii skazani byli ostatecznie na śmierć, jednak w odniesieniu do 
śydów – Ŝołnierzy WP proceder ten przebiegał etapowo, głównie z uwagi na 
ratyfikowanie przez państwo polskie konwencji genewskiej7. śołnierzy ACz, 
będących śydami, pozbawiano Ŝycia na miejscu, natychmiastowo, bez ko-
nieczności baczenia na kwestie formalne8. 

—————————— 
3 М. Марьяновский, И. Соболь (Вместо предисловия), Книга памяти воинов евреев 

в боях с нацизмом. 1941–1945, t. IV, Москва 1997, s. 13 i 30. 
4 F. Swierdłow podaje liczbę – 150 tys. osób. Na 200 tys. szacuje straty osobowe, poniesio-

ne przez Ŝydowskich Ŝołnierzy w walce.  Por. Ф. Д. С в е р д л о в, op. cit, s. 214. 
5 М. М а р ь я н о в с к и й, И. С о б о л ь, op. cit., s. 14. Według zawartego w publikacji ze-

stawienia śydzi zajmowali siódme miejsce pod względem liczby ludności w ZSRR. Rüdiger 
Overmans w trakcie konferencji w Grazu w 2003 r. zauwaŜył, Ŝe niemiecka polityka wobec 
jeńców wojennych w czasie II wojny światowej była pod wieloma względami kontynuacją poli-
tyki, realizowanej podczas I wojny światowej. Całkowicie nowy komponent w tym kontekście 
stanowił problem jeńców pochodzenia Ŝydowskiego (R. O v e rma n s, „Lessons to be learned“ 
Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. W: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangen- 
nahme – Lagerleben – Rückkehr, Wien–München 2005, s. 48–60). 

6 Enzyklopädie des Holocaust: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Bd. 3, 
Hrsg. I. Gutman, E. Jäckel,  P. Longerich, Berlin 1993, s. 814. 

7 S. K r a k ow s k i, op. cit., s. 229–230.  
8 Por. R. O t t o, Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichs-

gebiet 1941/42, München 1998. 
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2.  Radzieccy Żydzi jako jeńcy wojenni a Holokaust 

Inicjatywa, mająca na celu „ostateczne rozwiązanie” kwestii Ŝydowskiej 
była decyzją najwyŜszych władz, w tym samego Führera. 21 stycznia 1939 r. 
A. Hitler, zwracając się do ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji – 
Františka Chvalovsky’ego powiedział: „Będziemy likwidować śydów”9. 30 stycz-
nia 1939 r. A. Hitler w przemówieniu w Reichstagu zagroził wyniszczeniem 
całego narodu Ŝydowskiego, oskarŜając go o „wywołanie nowej wojny”10. Krok 
po kroku – systematycznie realizował swoją koncepcję. Podczas konferencji  
w Wannsee powzięto zamysł „ostatecznego rozwiązania” kwestii Ŝydowskiej, 
określany później mianem Holokaustu. Przyjęta koncepcja deportacji śydów 
prowadzić miała do ich eliminacji. Termin deportacja rozumiany był w tym 
kontekście jako wstęp do koncentracji ofiar w sieci gett i obozów. 

Atak na Polskę 1 września 1939 r. był najwcześniejszą próbą realizacji 
przyjętego „projektu” w praktyce. Okupacja Polski, jak się okazało w kolej-
nych miesiącach, w zasadniczy sposób wpłynęła równieŜ na losy śydów nie-
mieckich. Początkowo przypadki aresztowań miały zasięg wewnątrzpaństwo-
wy. Deportacje, które rozpoczęły się 9 września 1939 r., dotknęły w pierwszej 
kolejności męŜczyzn, których sprowadzono z Gelsenkirchen do obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen. Oczywiście, jeszcze bardziej dramatyczne w skut-
kach okazało się połoŜenie śydów polskich. 21 września 1939 r. Reinhard 
Heydrich, wówczas kierownik Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei, Si-
po), wydał instrukcje dowódcom komand zadaniowych (Einsatzkommando) 
odnośnie do polityki koncentracji – de facto umieszczenia w gettach – śydów 
w Polsce. W Warszawie i w wielu innych miastach powstały odizolowane, 
wydzielone dzielnice Ŝydowskie. Kolejnym etapem były ruchy migracyjne śy-
dów niemieckich na tereny okupowanej Polski. 20 i 21 października 1939 r. 
rozpoczęto realizację eksperymentu o kryptonimie „Rezerwat dla śydów”, 
który zamierzano przeprowadzić w jednej z dzielnic Lublina, dokąd deporto-
wano śydów z Hamburga, Wiednia i Pragi. 

W tym momencie państwo polskie juŜ nie istniało, znalazło się pod okupa-
cją radziecką i niemiecką, podzieloną na Kraj Warty (Reichsgau Wartheland) 
i Generalne Gubernatorstwo. Kraj Warty miał stać się w zamyśle „rezerwa-
tem” dla ludności Ŝydowskiej. W rozkazie z 30 października 1939 r. Heinrich 
Himmler – Reichsführer SS, zapowiedział oczyszczenie z śydów, w przeciągu 
trzech miesięcy, wszystkich wiosek w zachodniej części okupowanej Polski. 

—————————— 
  9 И. А л ь т м а н, Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941–1945 гг., Mocква 2002,  

s. 193. 
10 Г. В. К л о к о в а, История Холокоста на территории СССР в годы Великой Оте-

чественной войны (1941–1945), Mocква 1995, s. 23. 
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Plan ten z powodzeniem wdroŜono w praktyce. W grudniu ok. 90 tys. śydów  
i Polaków deportowano z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa, z 12 
na 13 lutego 1940 r. równieŜ śydów z Lublina i Szczecina11. 

Z biegiem czasu polityka ta została rozszerzona na wszystkie kontrolowa-
ne przez Rzeszę obszary w Europie. 27 lutego 1940 r. deportowano m.in. 400 
śydów z Amsterdamu do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Maut-
hausen. Jednocześnie przenoszono śydów narodowości niemieckiej, przeby-
wających poza granicami państwa, w tym ok. 7,5 tys. z Badenii i Palatynatu, 
deportowanych wcześniej do Francji. NaleŜy tu wspomnieć takŜe o transporcie 
śydów do obozu koncentracyjnego w południowej Francji – w Gurs, 22 paź-
dziernika 1940 r. Na początku 1941 r. odbyły się deportacje i pogromy, a tak-
Ŝe próby przeprowadzania masowych zabójstw, których dopuszczano się nie 
tylko na terenie Niemiec. Pierwsze miały miejsce na terytorium Rumunii,  
z 22 i 23 stycznia 1941 r., z udziałem „śelaznej StraŜy” (Eiserne Garde). Anty-
semityzm krwawo rozprzestrzeniał się równieŜ na Półwyspie Bałkańskim12. 

Wraz z atakiem III Rzeszy na ZSRR „testowanie” funkcjonalności syste-
mu dobiegło końca. Miliony śydów uznano za niebezpiecznych wrogów Rze-
szy i tym samym teoretycznie odebrano im prawo do Ŝycia. Podstawowym ce-
lem kampanii wschodniej była izolacja i skomasowanie, a w rezultacie elimi-
nacja śydów radzieckich. Od pierwszych godzin wojny stali się oni obiektem 
szczególnej uwagi ze strony III Rzeszy. Ofiary wśród Ŝydowskiej ludności cy-
wilnej, na terenach zajętych przez Wehrmacht, pojawiły się juŜ w pierwszych 
dniach wojny – 23 i 24 czerwca 1941 r. – w miastach Kretynga i Połąga 
(obecnie: Litwa), w kolejnych dniach równieŜ w Kownie, Lwowie i Białym- 
stoku, a takŜe w wielu innych mniejszych miejscowościach. Kaci rekrutowali 
się z szeregów Sztafety Ochronnej (Schutzstaffeln der NSDAP, dalej: SS), Na- 
rodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, dalej: NSDAP) i Wehrmachtu, ale równieŜ z grona 
lokalnych litewskich i ukraińskich nacjonalistów, którzy działali z pełną apro-
batą ze strony niemieckiej13. 
—————————— 

11 Plan deportacji śydów nigdy nie doczekał się realizacji w praktyce. Ph. F r i e dma n, 
The Lublin Reservation and the Madagaskar Plan. Two aspects of Nazi Jewish Policy During 
the Second World War. W: The Nazi Holocaust. Historical Articles on the Destruction of Eu- 
ropean Jews. Issue. 3. The “Final Solution”: the Implementation of Mass Murder, Vol. 2, Ed.  
M. R. Marrus, London 1989, s. 703–729; J. M o s e r, Nisko. The First Experiment in Deporta-
tion. W: The Nazi Holocaust..., s. 730–759; L. N e s l a d k o v a, Eine Episode in der Geschichte 
des Dritten Reichs – Das Lager in Nisko und die Juden aus dem Ostrauer Gebiet, „Hefte von 
Auschwitz” 2002, Nr 22, s. 343–362.   

12 G. H i r s c h f e l d, The Policies of Genocide: Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi 
Germany, London 1986, s. 148–153. 

13 A. A n g r i c k, Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen 
Sowjetunion 1941–1943, Hamburg 2003, s. 131. 
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W pierwszych dniach wojny członkowie SS i Wehrmachtu dokonali takŜe 
aktów zabójstwa na radzieckich jeńcach wojennych pochodzenia Ŝydowskie-
go. Świadczy o tym raport por. Karla Ernsta von Bothe z 4. Grupy Pancernej 
(4. Panzer Gruppe). 10 lipca 1941 r., w sporządzonym dla przełoŜonych w Ar-
mii Północ (Heeresgruppe Nord) dokumencie, informował, Ŝe do 8 lipca wyko-
nano wyrok na 101 komisarzach politycznych. W raporcie z 22 lipca, za okres 
od 22 czerwca do 19 lipca, wzmiankował o takiej samej liczbie ofiar14. Zwycza-
jowo przyjmuje się, Ŝe polityczny plan ludobójstwa śydów sformułowano pod 
koniec stycznia 1942 r., podczas konferencji w Wannsee. Zatem początek Ho-
lokaustu naleŜałoby datować na luty 1942 r. MoŜna jednak zadać pytanie, 
dotyczące losów setek tysięcy radzieckich śydów, ludności cywilnej i Ŝołnie-
rzy, którzy pozbawieni zostali Ŝycia znacznie wcześniej. Czy nie są oni ofiara-
mi Holokaustu, lecz tylko ofiarami bezprawnych lub przypadkowo prowadzo-
nych działań? Z pewnością zasadne wydaje się stwierdzenie, Ŝe były to ofiary 
pierwszej fazy Holokaustu. Trudno sobie wyobrazić, Ŝe podczas narad z udzia-
łem A. Hitlera i jego najbliŜszego otoczenia nie omawiano szczegółowo kwe-
stii przygotowania i rozpoczęcia procederu systematycznego ludobójstwa15. 
Według Alfreda Streima, bezpośredni rozkaz, co do eksterminacji śydów wy-
dano na kilka dni przed atakiem III Rzeszy na ZSRR. W celu uniknięcia nie-
potrzebnego rozgłosu A. Hitler wydał go wyłącznie w formie ustnej H. Himmle-
rowi i R. Heydrichowi. Peter Longerich powołuje się na rozkaz R. Heydricha, 
który przed 22 czerwca równieŜ ustnie rozkazał zabić wszystkich Ŝydowskich 
urzędników komunistycznych oraz pełniących znaczące funkcje w struktu-
rach partii i państwa16. 

Tezy te oparte są w duŜej mierze na relacjach osób, które pełniły określo-
ne funkcje w strukturze dowodzenia i składanych przez nie zeznaniach, pod-
czas przygotowań do powojennych procesów zbrodniarzy nazistowskich. Wy-
brane przez oskarŜonych lub ich prawników relacje miały na celu zmianę 
kwalifikacji prawnej z aktów wskazanych jako przypadki ludobójstwa, na 
zwykłe wykonywanie poleceń wyŜszej instancji w warunkach wojny. Tylko 
niektórzy spośród oskarŜonych odnieśli się do tych relacji, które związane by-
ły z pierwszymi przypadkami mordów, dokonanych wcześniej aniŜeli wydanie 

—————————— 
14 J. F ö r s t e r, Der Komissar-Befehl. W: Der Angriff auf die Sowjetunion, Bd 4, Stuttgart 

1983, s. 434–440.  
15 И. А л ь т м а н, op. cit., s. 193. 
16 P. L o n g e r i c h, Der Rußlandkrieg als rassistischer Vernichtungskrieg, W: Der Mensch 

gegen den Menschen. Überlegungen und Forschungen zum deutschen Überfall auf die Sowjet- 
union 1941, Hrsg. H. H. Nolte, Hannover 1992, s. 85. 
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instrukcji w formie pisemnej17. Istnieje równieŜ wiele innych waŜnych i wia-
rygodnych źródeł, które dowodzą postawionej tezy. NaleŜą do nich w głównej 
mierze szczegółowe meldunki specjalne ZSRR (Ereignismeldungen USSR), 
jak równieŜ rozszyfrowane przez Brytyjczyków niemieckie raporty radiowe  
z czasów wojny18. 

Opierając się na analizie meldunków specjalnych, dokonanej przez P. Lon-
gericha, moŜna je podzielić na dwie grupy. Pierwsza zawiera sprawozdania  
z maja i czerwca 1941 r. Odnoszą się one do aktów pogromów ludności Ŝy-
dowskiej, inicjowanych przez grupy operacyjne (Einsatzgruppe), jednak bez 
bezpośredniego uczestnictwa władz niemieckich, tj. masowych rozstrzeliwań 
ludności cywilnej, zwłaszcza Ŝydowskich męŜczyzn, pełniących funkcje w struk-
turach administracji państwowej lub partyjnych. Druga grupa dokumentów, 
zgodnie z przyjętym podziałem, dotyczy okresu do końca sierpnia 1941 r., 
kiedy dokonywano mordów na Ŝydowskich kobietach i dzieciach19. 

W rzeczywistości wszystkie ofiary miały jedną cechę wspólną – przynaleŜ-
ność etniczną lub religijną. Biorąc ten fakt pod uwagę, moŜna załoŜyć, Ŝe po-
stanowienia co do eksterminacji śydów były realizowane znacznie wcześniej, 
tj. na mocy instrukcji ustnych, niŜ dyspozycje zawarte w Rozkazie o komisa-
rzach z 6 czerwca 1941 r. Początkowo jednak ograniczano je do Ŝydowskich 
męŜczyzn. Wyrok śmierci przewidywano zarówno dla ludności cywilnej po-
chodzenia Ŝydowskiego, jak teŜ dla śydów – Ŝołnierzy ACz. Eksterminacja 
była moŜliwa, bez udziału członków grup operacyjnych i pisemnego rozkazu 
R. Heydricha. Formalności powodować mogły tylko zwiększoną „biurokra-
tyzację”. Z całą stanowczością naleŜy jeszcze raz podkreślić, Ŝe śydzi – jeńcy 
radzieccy – równieŜ znaleźli się w grupie pierwszych ofiar Holokaustu. Fakt 
ten był jednak do tej pory ignorowany. Holokaust definiowany w kategoriach 
systemu eksterminacji narodu Ŝydowskiego ujmowany jest w ciągu koncep-
cyjno-chronologicznym, jako proceder zmierzający do systematycznego zabi-
jania śydów, co w równym stopniu odnosiło się równieŜ do Ŝołnierzy ACz. 

—————————— 
17 Por. A. S t r e im, Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im «Fall Barbarossa». 

Eine Dokumentation. Unter Berücksichtigung der Unterlagen deutschen Strafverfolgungsbehör- 
den und der Materialien der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 
von NS-Verbrechen, Heidelberg–Karlsruhe 1981; R. O g o r r e c k, Die Einsatzgruppen und 
die „Genesis der Endlösung“, Berlin 1996. 

18 Por. Die "Ereignismeldung UdSSR" 1941. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowje-
tunion I, Hrsg. K. M. Mallmann, A. Angrick, J. Matthäus, M. Cüppers, Darmstadt 2011.  

19 P. L o n g e r i c h, op. cit., s. 85–89. 
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3. Żydzi – radzieccy jeńcy wojenni  
a normatywne podstawy ich eliminacji 

 
W marcu 1941 r. przygotowania do ataku na ZSRR weszły w decydującą 

fazę. Początek personalnych konsultacji między Wilhelmem Keitlem z Na-
czelnego Dowództwa Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, OKW), 
Robertem Wagnerem z Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (Oberkom-
mando des Herres, dalej: OKH), H. Himmlerem z SS i R. Heydrichem ze 
SłuŜby Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, dalej: SD), 
odnośnie do podziału kompetencji na okupowanych terytoriach ZSRR, nastą-
pił 13 marca 1941 r. W wyniku wspólnej narady R. Wagner i R. Heydrich 
przygotowali projekt instrukcji precyzującej zadania Sipo oraz SD w siłach 
lądowych (26 marca 1941 r.). Projekt przewidywał szczegółowo sposoby po-
stępowania grup operacyjnych wobec lokalnej ludności, niezaleŜnie od metod 
przyjętych przez OKH20. 

Zgodnie z interpretacją Ralfa Ogorrecka, OKH podejmowało próby zdy-
stansowania się tak dalece jak było to moŜliwe, od działań realizowanych 
przez grupy operacyjne. Zasady postępowania OKH uregulowane zostały  
w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do zaplecza (Hinterland), gdzie dokonano 
szczegółowego rozróŜnienia między zapleczem wojskowym armii i zapleczem 
wojsk lądowych21. Obszar, jaki podlegał grupom operacyjnym obejmował tyły 
wojsk lądowych (piechoty). Zaplecze armii natomiast było zaleŜne od Sipo i SD 
oraz od tworzonych w tym celu komand specjalnych (Sonderkommando, SK)22. 

28 kwietnia 1941 r. projekt został podpisany przez naczelnego dowódcę 
niemieckich wojsk lądowych – feldmarszałka Walthera von Brauchitscha, 
bez dokonywania jakichkolwiek zmian w jego brzmieniu. De facto oznaczało 
to, Ŝe grupy operacyjne, podejmując akcje specjalne (Sonderaktion, Spezial- 
operation), miały prawo wkraczania na teren zajmowany przez jednostki ty-
łowe wojsk lądowych, jednak dopiero po przemieszczeniu się oddziałów wojsk 
lądowych do przodu. Fakt ten jest warty odnotowania, poniewaŜ załoŜono, Ŝe 
między działaniami grup operacyjnych a działaniami ofensywnymi Wehr-
machtu musi upłynąć określony czas, brano przy tym pod uwagę szybkość 
przemieszczania się wojsk, pod warunkiem oczywiście, Ŝe miało ono miejsce. 
Potwierdza to niezbicie, Ŝe działania grup operacyjnych na okupowanych te-
renach ZSRR następowały dopiero po utworzeniu się zaplecza wojsk lądo-
—————————— 

20 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg im Breisgau, Bestand RW 4/v., 575, Bl. 43–45  
R. O g o r r e c k, op. cit., s. 27. 

21 A. D a l l i n, Deutsche Herrschaft in Russland 1941–1945. Eine Studie über Besatzungs-
politik, Düsseldorf 1958, s. 106. 

22 Do zadań komand naleŜało gromadzenie dokumentacji przeciwko wrogo nastawionym 
względem III Rzeszy organizacjom oraz wyŜszym rangą funkcjonariuszom.  
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wych, ze znacznym opóźnieniem. Tylko z tego powodu nie jest moŜliwe wska-
zanie na członków grup operacyjnych, jako winnych mordów Ŝydowskich cy-
wilów w pierwszych dniach wojny. 

Wehrmacht przejął zatem większość zadań, związanych z eksterminacją 
wrogów Rzeszy, co dotyczyło równieŜ dokonywania selekcji w szeregach jeń-
ców wojennych23. Aktywny udział Wehrmachtu w likwidowaniu „bolszewic-
kich komisarzy i inteligencji komunistycznej”, był równieŜ odpowiedzią na 
Ŝądania A. Hitlera, zawarte w przemówieniu wygłoszonym do wyŜszych ofi-
cerów Wehrmachtu 30 marca 1941 r. W tym czasie zrodziła się koncepcja za-
warta w wydanym później rozkazie. 31 marca OKH otrzymało zadanie opra-
cowania projektu dyrektywy w sprawie postępowania wobec komisarzy poli-
tycznych, przebywających w niewoli. Na 12 maja datowany jest dokument  
z tekstem referatu, który został wygłoszony przez generała Waltera Warli-
monta w Berlinie. Dotyczył on zasad postępowania wobec osadzonych ra-
dzieckich urzędników politycznych i wojskowych, był niewątpliwie szczegóło-
wym rozwinięciem przygotowywanego projektu24. 

Komisarze polityczni nie byli uznani za jeńców wojennych. Projekt zakła-
dał ich fizyczną eliminację. Wydanie decyzji o rozstrzelaniu podejmować mie-
li wyłącznie oficerowie Wehrmachtu. KaŜdy jednostkowy przypadek wykaza-
nia przynaleŜności do struktur politycznych ACz stanowił wystarczającą 
przyczynę eliminacji. Jedynym kryterium, którego przestrzegano, było to, Ŝe-
by podejmowane działania nie miały negatywnego wpływu na skuteczność  
i celowość całej operacji. Decyzje o śmierci komisarzy politycznych wielokrotnie 
więc odraczano. Śmierć była ostatecznym etapem dla osadzonych w obozach 
przejściowych (Durchgangslager), nie przewidywano ich transportu w inne 
miejsca. Warto zauwaŜyć, Ŝe w tym czasie omawiany był równieŜ alternatyw-
ny projekt, według koncepcji szefa Ministerstwa Rzeszy do spraw Okupowa-
nych Terytoriów Wschodnich (Reichsministerium für die Besetzten Ostgebiete, 
RMO) Alfreda Rosenberga. Przewidywał on likwidację tylko wysokich i bar-
dziej wpływowych urzędników, niŜsi rangą mieli pozostać do dyspozycji, celem 
realizacji zamierzeń gospodarczych III Rzeszy. Walter Warlimont propono-
wał A. Hitlerowi dwa rozwiązania – natychmiastową eliminację komisarzy 
politycznych lub rezygnację z niej25. Był zdania, Ŝe sposób postępowania z nimi 
powinien być zaleŜny od ich postawy wobec władz okupacyjnych. Wrogo na-
stawieni, zgodnie z dekretem o jurysdykcji sądów wojskowych, mieli być auto-
matycznie uznawani za partyzantów i poddani eksterminacji, chętni do współ-
pracy mieli trafiać do komand specjalnych. KaŜdy przypadek powinien być 
—————————— 

23 P. L o n g e r i c h, op. cit., s. 296–351. 
24 R. O g o r r e c k, op. cit., s. 39. 
25 Zdaniem Alfreda Jodla – szefa sztabu OKH – naleŜało mieć na uwadze reakcje odweto-

we na niemieckich lotnikach.   
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rozpatrywany indywidualnie26. 3 kwietnia 1941 r. na polecenie dowództwa 
OKH komisarze polityczni zostali usunięci z list radzieckich jeńców wojen-
nych27. 

Wehrmacht, w przeciwieństwie do NSDAP, SS i Głównego Urzędu Bezpie-
czeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt, RSHA)28, ukrywał w protoko-
łach śmiercionośny antysemityzm pod eufemistycznymi sformułowaniami, tj.  
„specjalne działania w imieniu wodza”, czy „specjalne traktowanie, specjalne 
postępowanie”. Pierwsze pisemne adnotacje o charakterze stricte antysemic-
kim w sprawozdaniach Wehrmachtu pojawiały się dopiero w maju 1941 r.  
W dokumencie z 6 maja widnieje informacja o postępowaniu z wrogo nastawio-
nymi osobami na terenach okupowanych, poprzez bezwzględne tłumienie prze-
jawów „ideologii Ŝydowsko-bolszewickiej”29. Wyprzedził on rozkaz W. Keitla  
z 14 maja 1941 r., w sprawie zwolnienia członków Wehrmachtu z odpowie-
dzialności prawnej za działania, dokonywane na obszarze objętym Operacją 
Barbarossa. W ostatecznej wersji rozkazu pozostawiono termin „bolszewicki 
wpływ”, zrezygnowano z przymiotnika „Ŝydowski”. Jednak właśnie ten doku-
ment posłuŜył jako podstawa dla większości działań, podjętych przeciwko Ŝy-
dowskim jeńcom wojennym, a takŜe w stosunku do miejscowej ludności cy-
wilnej30. 

W kwestii śydów, niezaleŜnie od popierania przez nich lub nie ideologii 
bolszewickiej, wydano 4 czerwca 1941 r. rozporządzenie „Wytyczne co do za-
chowania się wojsk w Rosji” (Richtlinien für das Verhalten der Truppe in 
Russland), w którym napisano:  

„I.1. Bolszewizm jest śmiertelnym zagroŜeniem dla nazistowskiego narodu 
niemieckiego. Ta destrukcyjna ideologia i jej reprezentanci zasługują na walkę. 

—————————— 
26 „Umgang mit gefangen genommenen politischen und militärischen führenden russi-

schen Funktionären“ [Sposoby postępowania z pojmanymi wyŜszymi radzieckimi funkcjona-
riuszami politycznymi i wojskowymi], 12 V 1941 r. Por. Б. И. К а п т е л о в а, А. А. В аж е р-
к и н а, Советские военнопленные: бухгалтерия по-фашистски, „Военно-исторический  
журнал” 1991, nr 9, s. 30. 

27 R. O g o r r e c k, op. cit., s. 40–41. 
28 W skład RSHA wchodziła Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei, Gestapo), 

Policja Kryminalna (Kriminalpolizei, Kripo), Sipo i SD. Udział w ludobójstwie śydów miały 
równieŜ bataliony i bataliony zastępcze Policji Porządkowej (Ordnungspolizei). 

29 H.-A. J a c o b s e n, Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefange-
ner. W: Anatomie des SS-Staates. Bd. 2: Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945, 
München 1967, Hrsg. H. Buchheim, s. 175–176. Por. Ch. S t r e i t, Keine Kameraden. Die 
Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945, Bonn 1997; A. S t r e im, op. cit.; 
R. O t t o, Sowjetische Kriegsgefangene. Neue Quellen und Erkenntnisse. W: „Wir sind die Her-
ren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, 
Hrsg. B. Quinkert, Hamburg 2002, s. 124–135. 

30 H.-A. J a c o b s e n, op. cit., s. 181–184. 
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2. Walka wymaga bezwzględnych i stanowczych działań względem bolszewic-
kich agitatorów, partyzantów, sabotaŜystów, śydów oraz całkowitego wyelimi-
nowania jakiegokolwiek oporu czynnego lub biernego”31.  

W „Wytycznych o traktowaniu komisarzy politycznych” (Richtlinien für die 
Behandlung politischer Kommissare, Kommissarenbefehl) dodano:  

„W walce przeciw bolszewizmowi nie moŜna liczyć na zachowanie przez wro-
ga podstawowych reguł człowieczeństwa, czy teŜ prawa międzynarodowego. 
Szczególnie ze strony komisarzy politycznych, będących źródłem oporu, oczekuje 
się przepełnionego nienawiścią, okrutnego i nieludzkiego traktowania naszych 
uwięzionych. śołnierze muszą być świadomi: w tej walce ochrona i prawo mię-
dzynarodowe wykluczają się wzajemnie. [...] Tym samym, w walce lub podczas 
stawiania oporu naleŜy rozstrzygać natychmiastowo z uŜyciem broni”32. 

W tym czasie Rozkaz o komisarzach nie był jeszcze wykorzystywany  
w stosunku do ludności cywilnej, krąg ofiar ograniczał się w zasadzie wyłącz-
nie do Ŝołnierzy. Znamienny jest fakt, Ŝe śydzi nie zostali w nim wymienieni 
ani razu. Nie ma wątpliwości, Ŝe mając na uwadze kwestie wykonawcze, od 
samego początku komisarzy traktowano na równi z śydami. Niejasnym pozo-
staje jednak, czy sama interpretacja ograniczona była tylko do komisarzy po-
litycznych, Ŝołnierzy ACz, a jeśli tak, to do komisarzy w jakiej randze oraz 
czy od samego początku obowiązywała w odniesieniu do wszystkich radziec-
kich jeńców wojennych. Wskazówki w tej kwestii pojawiły się dopiero w roz-
kazie R. Heydricha z 17 lipca 1941 r. (Einsatzkampfbefehl Nr. 8) oraz w do-
kumencie z 8 czerwca 1941 r., stanowiącym uzupełnienie do Rozkazu o komi-
sarzach. Precyzował on, Ŝe nie wszyscy komisarze powinni być rozstrzelani 
ze skutkiem natychmiastowym, a tylko ci, którzy w sposób jednoznaczny i ce-
lowy wyraŜają wrogie zachowania wobec Wehrmachtu. Zmiana ta niewątpli-
wie uratowała Ŝycie wielu nieŜydowskim komisarzom politycznym, ale nie 
samym śydom33. 

Warty odnotowania wydaje się fakt, Ŝe w końcowym fragmencie wyda-
nych przez W. Keitla 8 czerwca „Dyspozycji o wykorzystaniu radzieckich jeń-
ców wojennych” (Anordnungen über den Einsatz russischer Kriegsgefangener) 

—————————— 
31 Ibidem, s. 187. 
32 Ibidem, s. 188–191. Prawną podstawą do podejmowania decyzji o rozstrzeliwaniu komi-

sarzy politycznych był rozkaz W. Keitla z 14 V 1941 r., dotyczący zwolnienia od odpowie-
dzialności prawnej na obszarze objętym Operacją Barbarossa. 

33 Kwestię przedstawił major SS, Kurt Lindow, ówczesny współpracownik referatu IV A I c 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, odpowiedzialny za sprawy jeńców wojennych. Por. H.-A. J a-
c o b s e n, op. cit., s. 223–225. 
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zapisano, Ŝe „w sposobach postępowania wobec jeńców wojennych poszczegól-
nych narodowości nie mają występować specjalne róŜnice”. Instrukcję moŜna 
zatem interpretować w dwojaki sposób: być moŜe przymiotnik „specjalne” 
miał ulec w najbliŜszej przyszłości przeformułowaniu, albo uwagę naleŜy 
skierować na tekst Rozkazu o komisarzach, wraz z późniejszymi zmianami 
lub teŜ inny nienazwany rozkaz, w którym kwestie te mogły zostać wyjaśnio-
ne. Fakt, Ŝe taki dokument mógł pozostać nieodnaleziony, nie świadczy by-
najmniej o jego nieistnieniu. Nie moŜna wykluczyć moŜliwości przekazania 
instrukcji w formie ustnej, poniewaŜ często korzystano z takiej praktyki34. 

JuŜ w pierwszych dniach wojny weszła w Ŝycie amnestia za dokonywanie 
mordów na ofiarach – radzieckich jeńcach wojennych, nie tylko śydach, rów-
nieŜ na dezerterach. Podstawy prawnej nie stanowił bynajmniej Rozkaz  
o komisarzach, ale Operacja Barbarossa. Tylko na terenach działań operacyj-
nych Grupy Armii „Środek” na Białorusi dokonano setek egzekucji na jeń-
cach radzieckich – oficerach i podoficerach, którzy nie stawiali najmniejszego 
oporu.  Ze strachu przed całkowitą utratą morale, oficerowie, w tym dowódca 
47. Korpusu Pancernego – Joachim Lemelsen, 25 czerwca 1941 r. wydali za-
kaz bezsensownego zabijania. Nie dotyczył on partyzantów i komisarzy35. 

Jeńcy radzieccy pochodzenia Ŝydowskiego podlegali egzekucjom na miej-
scu, bez wyjątku, niezaleŜnie od tego, czy w ich szeregach byli komisarze, czy 
nie. Praktykę taką stosowano od 17 lipca 1941 r., początkowo na niewielką 
skalę. Jeśli zgodnie z Rozkazem o komisarzach grupy operacyjne dokonywały 
odwetu na komisarzach na zapleczu wojsk lądowych, to Wehrmacht na fron-
cie zdecydowanie szybciej przyczyniał się do śmierci Ŝydowskich komisarzy  
i nie było to spowodowane wyłącznie tym, Ŝe w myśl Planu Barbarossa Ŝoł-
nierze nie bali się oskarŜenia. Analizując problem, biorąc pod uwagę uwa-
runkowania administracyjne i czasowe, moŜna wnioskować, Ŝe pierwszymi 
katami śydów podczas wojny niemiecko-radzieckiej byli właśnie członkowie 
Wehrmachtu i SS. W grupie pierwszych ofiar znaleźli się głównie radzieccy 
jeńcy wojenni pochodzenia Ŝydowskiego oraz Ŝydowscy komisarze polityczni.  

Reinhard Heydrich w rozkazie z 17 lipca 1941 r. po raz pierwszy określił 
śydów jako „grupę specjalną”, która miała podlegać eksterminacji. Dopusz-
czano likwidację wszystkich podejrzanych, w tym jeńców i osób cywilnych. 
Osadzonych w radzieckich obozach podzielono na pięć kategorii: 1. cywile,  
2. Ŝołnierze (w tym równieŜ ci, którzy nosili cywilne ubrania. Jeńcy o rysach 
europejskich zostali odizolowani od jeńców o rysach azjatyckich), 3. politycznie 
nieakceptowalne osoby z dwóch pierwszych grup, 4. osoby, które potencjalnie 
—————————— 

34 П. П о л я н, Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских 
военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине, Москва 2002, s. 59. 

35 Ch. Ge r la ch, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in 
Weißrußland 1941–1944, Hamburg 1999, s. 774. 
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—————————— 
36 Por. nieopublikowany dokument autorstwa R. Heydricha, dotyczący traktowania jeńców 

wojennych z 28 VI 1941 r. (Nürnberger Dokument PS–78) oraz rozkaz nr 8 z 17 VII 1941 r. 
(Rotarmisten in deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung und Rehabili-
tierung sowjetischer Soldaten des Zweiten Weltkrieges, Hrsg. R. Overmans, A. Hilger, P. Po-
lian in Zusammenarbeit mit R. Otto und C. Kretschmer, Padeborn–München–Wien–Zürich 
2012, s. 331–339). 

37 H.-A. J a c o b s e n, op. cit., s. 205–207. 
38 Odpowiedni okólnik z 2 VI 1941 r. wydał szef RSHA i SD. Selekcje, które w perspekty-

wie miały być przeprowadzane na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, miały opierać się 
na sprawdzonych juŜ praktykach, zastosowanych w odniesieniu do komisarzy politycznych. 
Por. H.-A. J a c o b s e n, op. cit., s. 229. 

nadawać się mogły do odbudowy terenów okupowanych, z dwóch pierwszych 
grup, 5. osoby narodowości niemieckiej z dwóch pierwszych grup36. 

Stosowanie rozkazu ograniczono początkowo do terytorium, zajmowanego 
przez OKH i podlegającego I Okręgowi Wojskowemu (Prusy Wschodnie).  
W rozkazie z 21 lipca 1941 r. (Einsatzkampfbefehl Nr. 9), rozszerzono zasięg 
jego obowiązywania na terytorium całej Rzeszy. Zastosowanie instrukcji wobec 
jeńców wojennych, jak równieŜ fakt, Ŝe kategorie były niejasno określone, za-
decydowało, Ŝe rozkazy nr 8 i 9 były de facto wyrokiem śmierci dla całego za-
plecza politycznego ACz i dla Ŝołnierzy pochodzenia Ŝydowskiego, niezaleŜnie 
od tego, czy pełnili oni funkcje polityczne, czy nie. Przeprowadzane czystki 
ukrywane były pod terminami takimi, jak: „segregacja” i „specjalne traktowa-
nie”. W myśl instrukcji, naleŜało zlikwidować komisarzy politycznych i śydów 
bezpośrednio podczas walki, gdzie nie obowiązywało rozróŜnienie według szarŜ 
wojskowych. JednakŜe w konkretnych przypadkach dokonywano dokładnego 
sprawdzenia lub prowadzono śledztwa wyjaśniające, celem określenia Ŝydow-
skiego pochodzenia podejrzanych o to Ŝołnierzy, tych mordowano później37. 

Ostatecznie los komisarzy politycznych i śydów przesądzono a priori, rów-
nieŜ w przypadku dodatkowego śledztwa, prowadzonego zazwyczaj w wydzie-
lonych miejscach, na terenie obozów lub baraków. Mogli oni zostać rozstrze-
lani, w zaleŜności od okoliczności, za dzień, dwa lub po upływie jednego mie-
siąca. JeŜeli egzekucje wykonywano w późniejszym terminie, jeńcy wojenni 
pochodzenia Ŝydowskiego byli oznaczani Gwiazdą Dawida lub innymi ade-
kwatnymi symbolami. WyŜsi rangą wojskowi podejmowali wiele prób, zmie-
rzających do uchylenia Rozkazu o komisarzach, m.in. dlatego, Ŝe wykonywa-
nie wyroków na oczach Ŝołnierzy mogło mieć na nich demoralizujący wpływ 
lub zadziałać niekorzystnie w procesie rekrutacji agentów w szeregach jeń-
ców wojennych. W czerwcu 1942 r. częściowo uchylono rozkaz. Zaprzestano 
wykonywania wyroków na Ŝołnierzach, naleŜących do struktur politycznych 
ACz, nie miało to jednak zastosowania w przypadku Ŝołnierzy pochodzenia 
Ŝydowskiego. Kategoria „rasowej toŜsamości” zdominowała kategorię wrogów 
politycznych38. 
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—————————— 
39 Ch. S t r e i t, op. cit., s. 32; A. S t r e im, op. cit., s. 72. 
40 Por. H. K r a u s n i c k, Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppe des Weltanschauungskrieges 

1938–1942, Frankfurt am Main 1989; A. K l e i n, Die Einsatztruppen in der besetzten Sowjet-
union 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, 
Berlin 1997. 

41 П. П о л я н, op. cit., s. 97. 

4.  Oprawcy 

W warunkach bojowych oraz w czasie pojmania do niewoli decyzje o roz-
strzelaniu na miejscu podejmowane były równieŜ na najniŜszym szczeblu, 
przez podoficerów, a nawet szeregowych. Szczegółowe dyspozycje zawierała  
Instrukcja dla organów specjalnych (Anweisung für die Sonderbehörden), ele-
ment Operacji Barbarossa. Na podstawie specjalnej umowy między dowódz-
twem OKH, SS i RSHA z 28 kwietnia 1941 r., uregulowano zakres kompe-
tencji między wojskami lądowymi a SS39. 

Zgodnie z powyŜszymi dyrektywami w maju 1941 r. w trzech miastach na 
terenie Saksonii, tj. w Pretzsch, Düben i Bad Schmiedeberg, utworzono spe-
cjalne grupy operacyjne. Ich zadaniem było wdroŜenie aktywnej polityki wy-
konawczej III Rzeszy w wojnie prowadzonej przeciw ZSRR. KaŜda z grup 
operacyjnych składała się z komand zadaniowych i komand specjalnych. Ko-
manda A, B i C były podporządkowane Grupom Armii Północ, Środek i Połu-
dnie (Heeresgruppe „Nord”, „Mitte” i „Süd”). 11 lipca 1941 r. grupy A i C prze-
kształcono w B, B zaś przemianowano na C. Liczyły one przeciętnie 500–800 
osób. Pojedyncze zespoły „szwadronów śmierci” (Todesschwadron) składały się 
ze współpracowników RSHA, SD, jak równieŜ członków rezerwowych batalio-
nów policji i batalionów SS40. 

Szwadrony śmierci zajmowały się eksterminacją tysięcy Ŝydowskich ko-
biet, dzieci i osób w podeszłym wieku na tyłach Wehrmachtu, który w podej-
mowanych działaniach nie pozostawał sam. Wysiłki tych profesjonalnych 
morderców nie byłyby tak skuteczne, gdyby nie wsparcie ze strony lokalnych 
katów – antysemitów, informatorów i policji obozowej. Uwzględniając wszyst-
kie elementy ludobójczej polityki, skierowanej przeciwko jeńcom radzieckim, 
a prowadzonej przez Wehrmacht, moŜna stwierdzić, Ŝe nie koncentrowała się 
ona bezpośrednio na jeńcach Ŝydowskiego pochodzenia. W początkowej fazie 
konfliktu wysiłki kierowano na unicestwienie jak największej liczby jeńców 
radzieckich w ogóle. Wyjątek stanowiły osoby uznane za „podobne rasowo  
i pochodzące z zaprzyjaźnionych narodów”– po rozpoczęciu wojny masowo je 
zwalniano z niewoli i przechodziły na status osób cywilnych41.   

Jeńcy wojenni przeznaczeni do zwolnienia z niewoli otrzymywali stosowne 
świadectwo (Entlassungsschein), które powinni mieć przy sobie, celem wyle-
gitymowania się nim w razie potrzeby. Podstawą do zwolnienia było: nieprze-
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—————————— 
42 W sprawie ucieczki dwóch jeńców z obozu 8 X 1942 r. zwrócono się formalnie do Depar-

tamentu Pracy Komisariatu dla obszaru Białorusi (Gebietskommissariat Weißruthenien) i bur-
mistrza rejonu kojdanowskiego (Национальный архив Республики Беларусь, F. 393, op. 3,  
d. 43, s. 25; ibidem, Белорусские восточные рабочие, Bd 1, s. 199). 

43 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w kręgach nazistowskich powszechna była opinia, Ŝe Ormianie są 
podobni do śydów – kupców z krajów Lewantu i w przeciwieństwie do Gruzinów nie są Aryj-
czykami, co ostatecznie doprowadziło do tego, Ŝe ormiańscy jeńcy byli znacznie gorzej trakto-
wani, aniŜeli jeńcy gruzińscy. Por. A. D a l l i n, op. cit. 

44 S. K r a k ow s k i, op. cit., s. 229; Y. A r a d, Soviet Jews in the War against Nazi Germa-
ny, „Yad Vashem Studies” 1993, vol. XXIII, s.125. 

45 И. А л ь т м а н, op. cit., s. 31. Y. Arad szacuje liczbę zabitych na 55 tys., (Y. A r a d,  
op. cit.), A. Shner na 80 tys. (A. Шн е е р, Плен, t. 2, Иерусалим 2003). 

46 R. H i l b e r g, Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Ausstellungska-
talog, Hamburg 1996, s. 357. 

jawianie wrogich zamiarów wobec narodu niemieckiego, tj. Wehrmachtu, je-
go sojuszników i narodów zaprzyjaźnionych; moŜliwe szybka, następująca 
najpóźniej w ciągu ośmiu dni, rejestracja w najbliŜszej niemieckiej komen-
danturze; zobowiązanie do zmiany miejsca zamieszkania za zgodą władz nie-
mieckich. Wielu z nich wysłano później do pracy przymusowej w III Rzeszy. 
Surowo karano tych, którzy „utracili zaufanie”, tj. uciekli z pracy lub przeszli 
do partyzantki42. 

Jest rzeczą oczywistą, Ŝe śydzi nie zaliczali się do grupy uprzywilejowa-
nych. Ze względu na znaczną liczbę grup etnicznych, zamieszkałych w ZSRR 
często dopuszczano się kardynalnych błędów, traktując np. Tatarów, Gruzi-
nów i Ormian jak śydów, a tym samym skazując ich na rozstrzelanie43. Jed-
nym z najbardziej znamiennych przykładów jest syn Stalina – Jakow DŜuga-
szwili, który omyłkowo uznany został za śyda, zdołał jednak zbiec przed wy-
konaniem wyroku. 

5. Ofiary i ocaleni 

Liczbę radzieckich Ŝołnierzy, wziętych do niewoli podczas II wojny świato-
wej szacuje się na ok. 5,7 mln, w tym ok. 80–85 tys. pochodzenia Ŝydowskie-
go44. Według niejednoznacznych danych naziści zlikwidowali ok. 55–80 tys. 
radzieckich jeńców Ŝydowskich45. Z raportu datowanego na 21 grudnia 1941 r., 
sporządzonego przez szefa Gestapo Heinricha Müllera, 22 tys. pojmanych 
czerwonoarmistów określono jako „niepewnych”. Z tej grupy śmierć poniosło 
16 tys., w tym ok. 90% śydów. Heinrich Müller wziął zatem na siebie odpo-
wiedzialność za wydanie rozkazu wymordowania ok. 14–15 tys. Ŝydowskich 
jeńców wojennych, na terenie znajdującym się w jurysdykcji Wehrmachtu46. 
Reinhard Otto szacuje, Ŝe w połowie 1942 r. liczba „niepewnych” jeńców ra-
dzieckich, przekazanych SS wynosiła ok. 40 tys., w tym ok. 25 tys. śydów. 
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47 R. O t t o, op. cit., s. 133. 
48 G. M. Zusmanowicz był zastępcą dowódcy 6. Armii na tyłach, pod dowództwem gen. Iwa-

na Muzyczenki). Jak wielu innych ukrył on pochodzenie Ŝydowskie, podając się za Ukraińca.  
Z Niemcami rozmawiał tylko po ukraińsku. Przebywał w obozach jenieckich w Chełmie, No-
rymberdze i Weißenburgu, gdzie zmarł jesienią 1944 r. (Ф. Д. С в е р д л о в, op. cit., s. 342– 
–344). 

49 И. M. Б р уж е с т а в и ц к ий, Война – плен – репатриация. Из записок директора 
музея. W: Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй миро-
вой войне. Воспоминания и документы, Ред. А. Шнеер, П. Полян, Москва 2006, s. 98–99. 

Liczba ofiar wśród Ŝołnierzy Ŝydowskiego pochodzenia mogła być jednak 
znacznie większa. Selekcje i egzekucje rozpoczęły się bowiem juŜ w dzień po 
ataku III Rzeszy na ZSRR47. 24 maja 1942 r. w Charkowie został ranny  
i wzięty do niewoli m.in. gen. Grigorij Moisejewicz Zusmanowicz48. 

Niemniej jednak wielu śydom udało się ujść z Ŝyciem na terytorium wro-
ga, ukrywając swoje pochodzenie i prawdziwe nazwisko. Ich liczbę szacuje się 
na 15–20 tys. Większość z nich nie stanowili jednak jeńcy wojenni, ale zali-
czający się do grupy pracowników przymusowych ze Wschodu (Ostarbeiter). 
śycie ze zmienioną toŜsamością, w ciągłej obawie przed zdemaskowaniem  
i denuncjacją, pozostawiło niezatarte wspomnienia. Izrael Moisejewicz Bru-
Ŝestawicki opisał je w następujący sposób:  

„Cierpiałem tak, jak moi towarzysze w niewoli. Do tego dochodził strach 
przed zdemaskowaniem mnie jako śyda i komisarza politycznego. Tych roz-
strzeliwano natychmiast. W mojej dywizji znało mnie wielu, bo często uczestni-
czyłem w naradach i występowałem publicznie. Jednak w tym pierwszym obozie 
nikt mnie nie wydał [...]. Zaskoczyło nas, Ŝe w pierwszym dniu pojawili się za-
usznicy Niemców – policjanci z pałkami w dłoniach, którzy nie wahali się wy-
mierzać razy. Wśród nich był komisarz połączonych batalionów. Miał wprawdzie 
na sobie polową bluzę Armii Czerwonej, ale pozbawioną gwiazdy komisarza. 
Ominął mnie tak, jakby mnie nie znał, nie wydał mnie Niemcom”49. 

Najczęściej praktykowaną procedurą przy rozpracowywaniu śydów była 
zdrada „własnego”, tzn. innego śyda. Kolejnym etapem było przeprowadzenie 
badań lekarskich w baraku lub podczas kontroli przy rejestracji. Sprawdzano 
nie tylko to, czy jeniec był obrzezany, ale równieŜ sposób wymowy. Gdyby nie 
pomoc „swoich”, z pewnością duŜo trudniej byłoby oszukać Niemców. Jak 
wspomina Orsztejn Semen: „swój nie był zdradzany, obcy nas nie obchodzili”. 
Przypadki zdemaskowania śyda lub komisarza politycznego w dulagach i sta-
lagach (Mannschaftsstammlager) były nagradzane dodatkową racją chleba,  
papierosami lub odzieniem rozstrzelanego. Agitacja prowadzona przez Rosyj-
ską Armię Wyzwoleńczą (Russkaja Oswoboditielnaja Armija, ROA) gen. An-
drieja Własowa trafiła na podatny grunt. 
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50 Pisemna relacja A. Prostermana w posiadaniu autora tekstu.  
51 D. B. Łomonosow pisał na temat moskiewskiego śyda Michała, który dostał się do nie-

woli w 1944 r. Nauczył się języka uzbeckiego i podczas rejestracji podał się za Michaiła Cho- 
dŜajewa, narodowości uzbeckiej. Z jeńcami przebywającymi wraz z nim w obozie rozmawiał 
po uzbecku, nie zdradzili go (Д. Б. Л о м о н о с о в, Исповедь узника гитлеровских лагерей,  
„Военно-исторический архив” 2002, nr 11, s. 68). 

52 Ze względu na słabą kondycję fizyczną S. A. Orsztejn został skierowany do pracy u rol-
nika Wernera Wenka. Pozostał u niego do wyzwolenia (C. О рш т е й н, „Свой не продаст – 
чужой не купит”. W: Обреченные погибнуть..., s. 339).  

53 A. S. Wigdorow wstąpił ochotniczo w szeregi Armii Czerwonej 3 VII 1941 r. Miał wów-
czas 18 lat, był początkującym studentem Instytutu Technologicznego w Leningradzie. Po od-
byciu przeszkolenia i złoŜeniu przysięgi wojskowej od 30 VII 1941 r. słuŜył jako Ŝołnierz  

Zdecydowana większość Ŝydowskich jeńców wojennych podjęła jednak de-
cyzję o zmianie imienia, nazwiska rodowego i nazwiska ojca. Niejednokrotnie 
zmieniali cały Ŝyciorys. Zwracano przy tym uwagę na fonetyczne podobień-
stwa w brzmieniu, między starą a nową formą nazwiska. Lew Jakowlewicz 
Prosterman tłumaczył ów zabieg w następujący sposób:  

„Zniszczyłem wszystkie dokumenty, a jako Ŝe nie stwierdzono u mnie Ŝad-
nych podejrzanych cech zewnętrznych, wpisałem się jako Rosjanin pod nazwi-
skiem Prostorow Aleksiej. Prostorow, bo brzmiało podobnie jak Prosterman. 
Gdyby jednak jeden z moich byłych towarzyszy z 899. pułku 248. Dywizji Strzel-
ców zawołał mnie po nazwisku, moŜliwe, Ŝe byłbym się odwrócił i zareagował. 
Wybrałem imię Aleksy, poniewaŜ chciałem zachować zdjęcia moich bliskich, któ-
re zostały podpisane «Lesja». Tak nazywano mnie w dzieciństwie”50. 

śydowscy jeńcy wojenni zmieniali swoją toŜsamość, podając się w wielu 
przypadkach za Ukraińców, Rosjan, Tatarów, a takŜe Białorusinów, Uzbe-
ków, Azerów, Ormian, Gruzinów, czy nawet Abchazów51. Starali się przy tym 
przyjmować toŜsamość osoby znanej, tak aby w tych niecodziennych okolicz-
nościach stać się kimś innym i spróbować się odnaleźć. Tak stało się w przy-
padku Sofji Anwajera, który przyjął nazwisko swojego kolegi Sofji AndŜapari-
dzego lub Semena Aleksiejewicza Orsztejna, który podczas rejestracji w Sta-
lagu VI F Bocholt podał jako własne nazwisko przyjaciela – Wasilija Kuzmi-
cza Siemieniuka. W rzeczywistości ten ostatni został cięŜko ranny na dwa 
dni przed wzięciem do niewoli S. A. Orsztejna52.   

Abram Sołomonowicz Wigdorow przeŜył nie dzięki zmianie nazwiska, lecz 
dzięki lekarzom. 19 września 1941 r. podczas działań wojennych pod Lenin-
gradem, w Kołpino, odniósł rany postrzałowe w obydwie nogi. Po tym jak do-
stał się do niewoli, spędził tydzień w szpitalu w Ljuban, a następnie w gipsie 
przeniesiono go do Stalagu 350 w Jełgawie (Jelgava) na Łotwie. Lekarze zad-
bali nie tylko o jego zdrowie, ale i o Ŝycie, dokonując zmian w jego imieniu, 
nazwisku ojca i nazwisku rodowym, na: Aleksiej Siemionowicz Wiktorow53. 
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w 1. pułku strzelców, z 3. Dywizji Frunzego (A. Вигдоров, „Военнопленным по закону не по-
ложено”. W: Обреченные погибнуть..., s. 304–314).  

54 Pisemna relacja B. Iwanowicza w posiadaniu autora tekstu. 
55 П. П о л я н, Советские военнопленные-евреи – первые жертвы Холокоста в СССР. 

W: Обреченные погибнуть..., s. 48–49. 
56 Ibidem, s. 49–50. 
57 Беглецы из плена. Воспоминания танкиста Владимира Тутова и морского артилле-

риста Александра Малофеева. Составление: Н.Поболь, П. Полян. Предисловие: П. По-
лян. W: Российская политическая энциклопедия, Москва 2010, s. 42. 

Podporucznik Borys Iljicz Bielikow, 39-letni śyd z Jałty, został pojmany 
do niewoli w pobliŜu Charkowa. Dokonał zmiany nazwiska ojca z Iljicz na 
Iwanowicz. Ocalał. Przebywał w obozie dla oficerów we Włodzimierzu Wołyń-
skim, jak teŜ w komandzie pracy w Kielcach. Nie spotkał jednak osób, które 
mogły go rozpoznać i zadenuncjować54. 

MoŜna podać jeszcze wiele innych przykładów jednostkowych losów ra-
dzieckich jeńców wojennych – śydów, związanych np. z przejściem do getta. 
Aleksandr Josifowicz Szpilman z Charkowa został z powodu obrzezania roz-
poznany jako śyd, a następnie przeniesiony ze Stalagu 336 Kowno do Stala-
gu 352 Mińsk. Ostatecznie nie trafił do obozu, ale do getta, z którego udało 
mu się uciec. Później wstąpił do partyzantki. PrzeŜył wojnę55.  

Wielu spośród radzieckich jeńców wojennych pochodzenia Ŝydowskiego, 
posiadających status pracowników cywilnych, zostało wywiezionych do pracy 
przymusowej na terenach III Rzeszy. W wielu przypadkach zdołali dzięki te-
mu ocalić Ŝycie, jednak na własnej skórze odczuli przepisy, dotyczące pracy  
i zapędów rasistowskich56. 

W wielu przypadkach pochodzenie Ŝydowskie nie stanowiło Ŝadnej tajem-
nicy dla innych jeńców. Nie zostali oni jednak zdradzeni przez kolegów i wraz  
z nimi doczekali wyzwolenia. Aleksandr Małofiejew pisze w swoich wspo-
mnieniach ze Stalagu IX Ziegenhain: „Był wśród nas Leonid Portnow – śyd  
z Odessy, którego strzegliśmy i ochranialiśmy przed Niemcami”57. 

Przebywając w niewoli na terytorium wroga, pod fałszywym nazwiskiem, 
niektórzy Ŝydowscy działacze brali udział w aktywnym organizowaniu oporu, 
nierzadko równieŜ kierując nim. Do grona tego naleŜeli m.in.: Aleksandr Pe-
czerski, Josif Feldman (Georgy Fesenko), Borys Grojsman (Władimir Mojsie-
jew), Michaił Zinger, M. P. Szichert (Josif Charitonowicz Alberdowski), Josif 
Chonowicz Alperowicz, Izrael Weselnicki, Aleksandr Mojsiejewicz Fajnbra 
(Chamadan lub Michajłow), którzy zostali wymienieni w księdze pamiątko-
wej, dedykowanej Ŝołnierzom Ŝydowskiego pochodzenia, poległym w walce  
z nazizmem (Книга памяти воинов евреев в боях с нацизмом). Podpułkow-
nik Jakob Tales, który dostał się do niewoli pod koniec czerwca 1941 r., zdo-
łał uciec z obozu w pobliŜu miasta Humań, następnie kierował ruchem oporu 
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SOVIET JEWS AS PRISONERS-OF-WAR – THE FIRST VICTIMS  
OF THE HOLOCAUST 

(Summary) 

In the time of World War 2, Jews were treated as a threat and danger to the 
Reich. Elimination procedures were applied in the first place towards Jewish-
Bolshevik intelligentsia and political commissioners. The Jews who served in the 
ranks of the Red Army were also subjected to repressions and discrimination. In 
the majority of cases they were killed on the spot, at once, without the necessity of 
heeding the formal questions. In the years of WW2, Jews – soldiers of the Red 
Army made 1.7% of the armed forces of the USSR. Altogether, the number of 
Soviet soldiers taken prisoners is assessed at 5.7 million, including about 80–85 
—————————— 

58 М. М а р ь я н о в с к и й, И. С о б о л ь, op. cit., s. 30. 
59 Д. И в а н ц о в, Во власти безумия. Воспоминания, Новозыбков 1980, s. 53, 57 i 60; 

В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца, Ред. Я. Ай-
зенштадт, Иерусалим 1999.  

w getcie w Beszad (obecnie Ukraina, obwód winnicki), był równieŜ jednym  
z liderów grupy partyzantów58. 

Ostatnim, którego naleŜy wspomnieć był z całą pewnością moskwianin 
Maks Grigoriewicz Minc, który dostał się do niewoli pod Kijowem. W 1942 r. 
znalazł się w Niemczech, gdzie stał się jednym z najaktywniejszych członków 
konspiracyjnego „Komitetu” w Stalagu XI B Fallingbostel. O nim samym  
i o jego działaniach moŜna dowiedzieć się ze wspomnień, które opublikował 
Dmitrij Iwancow59. 

*  *  * 
śydzi traktowani byli w czasie II wojny światowej jako zagroŜenie i nie-

bezpieczeństwo dla Rzeszy. Procedury eliminacji zastosowano w pierwszej ko-
lejności wobec Ŝydowsko-bolszewickiej inteligencji i komisarzy politycznych. 
Represjom i dyskryminacji poddawano równieŜ śydów, pełniących słuŜbę w sze-
regach ACz. W większości pozbawiano ich Ŝycia na miejscu, natychmiastowo, 
bez konieczności baczenia na kwestie formalne. W latach II wojny światowej 
śydzi stanowili 1,7% Ŝołnierzy ACz. Łącznie liczbę radzieckich Ŝołnierzy wzię-
tych do niewoli szacuje się na ok. 5,7 mln, w tym ok. 80–85 tys. pochodzenia 
Ŝydowskiego. Ocenia się, Ŝe zmarło ok. 50–80 tys. spośród nich. Po wojnie do 
ojczyzny powróciło z niewoli zaledwie ok. 5 tys. Koniec wojny nie oznaczał 
jednak dla nich zakończenia represji. Weterani wojenni – Ŝołnierze ACz po-
chodzenia Ŝydowskiego poddani zostali procesowi rehabilitacji dopiero na po-
czątku XXI w.  

 
Przekład z języka niemieckiego: Joanna Lusek 
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SOWJETISCHE JUDEN ALS KRIEGSGEFANGENE – DIE ERSTEN OPFER 
DES HOLOCAUST 

(Zusammenfassung) 

Die Juden wurden während des Zweiten Weltkriegs als eine Bedrohung und 
Gefahr für das Reich behandelt. Die Eliminationsprozesse wurden in erster Linie 
gegen die jüdisch-bolschewistische Intelligenz und politischen Kommissare einge-
setzt. Der Repression und Diskriminierung waren auch Juden, die in der Roten Ar-
mee dienten, ausgesetzt. Großteils verloren sie sofort ihr Leben, ohne ordentliche 
Rechtsverfahren. Während des Zweiten Weltkrieges stellten die jüdischen Sol- 
daten 1,7% der Streitkräfte der Sowjetunion. Die in Gefangenschaft geratenen 
schätzt man auf rd. 5,7 Millionen. Darunter waren ca. 80–85.000 jüdischer Her-
kunft, von denen schätzungsweise 50.000 bis 80.000 starben.  

Nach dem Krieg kehrten nur etwa 5.000 aus der Gefangenschaft in ihre Heimat 
zurück. Das Ende des Krieges bedeutete für sie kein Ende der Repressionen. Die 
Kriegsveteranen der Roten Armee jüdischer Herkunft wurden erst zu Beginn des 
21. Jahrhunderts rehabilitiert.  

thousand ones of Jewish origin, out of whom – as it is estimated – about 50–80 
thousand were exterminated. After the War merely about 5 thousand managed to 
return home from the captivity. However, the end of the War did not mean the end 
of repressions against them. War veterans – soldiers of the Red Army of Jewish 
origin were not subjected to the process of rehabilitation until the beginning of the 
21st century. 
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1. Kijów-Bykownia – IV cmentarz katyński 

Dominika Siemińska 
 
 
 

W ciągłym poszukiwaniu prawdy  
o zbrodni katyńskiej.  

Rezultaty badań archeologicznych  
i ekshumacji w Bykowni  

w latach 2001–2012 
 
 
21 września 2012 r. w podkijowskiej Bykowni na Ukrainie został otwarty 

IV cmentarz katyński (fot. 1). Działania, związane z wyjaśnianiem okoliczno-
ści zbrodni katyńskiej, zostały podjęte w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, a badania archeologiczne i ekshumacje były jednym z ich waŜnych ele-
mentów. Dzięki staraniom pracowników Biura Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa (dalej: ROPWiM), a zwłaszcza zaangaŜowaniu jej Sekretarzy 
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Generalnych, pana Andrzeja Przewoźnika, następnie od 2010 r. pana prof. An-
drzeja K. Kunerta, najpierw w 2001 r., a potem w latach 2006–2007 oraz  
2011–2012, zespół badaczy pod kierownictwem prof. Andrzeja Koli mógł uczest-
niczyć w pracach ekshumacyjnych i archeologicznych na terenie cmentarza  
w Bykowni.  

Nekropolia w Bykowni powstała w 1937 r. i pełniła funkcję tajnego cmen-
tarza kijowskiego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj 
Komissariat Wnutriennich Dieł, dalej: NKWD) do 1941 r.1. Obszar cmenta-
rza, o powierzchni ok. 5 ha, wydzielony był z części lasu darnickiego, leŜącego 
15 km na wschód od centrum miasta (fot. 2). Otaczał go wysoki na 3 m drew-
niany parkan. W części północno-zachodniej znajdowała się brama wjazdowa 
i niewielki budynek wartowni. Wewnątrz biegła dookolna droga, którą dowo-
Ŝono ciała osób zamordowanych na terenie więzień kijowskiego NKWD do 
miejsc pochowania w bezimiennych zbiorowych dołach2. Cmentarz był pod 
całkowitą ochroną NKWD do momentu wkroczenia Niemców w 1941 r.  
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1 J. A d am s k a, A. P r z ew o ź n i k, Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010,  
s. 534. 

2 Były to dwa więzienia – łukianowskie oraz więzienie, mieszczące się w siedzibie dawnego 
Instytutu Panien Szlachetnie Urodzonych (А. І. Ам о н с, Биківнянська трагедія: Докумен-
ти й матеріали, Київ 2006, s. 63–68). 

2. Obszar cmentarza, w tle widoczny pomnik wybudowany w 1988 r. 
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3 J. A d am s k a, A. P r z ew o ź n i k, op. cit., s. 538–539. 
4 А. І. Ам о н с, op. cit.  2006, s. 121, 127. 
5 M. Góra, W. Nowosz, Bykownia – tajny cmentarz ofiar NKWD  z lat 1937–1941. Sowiec-

ka zbrodnia w świetle najnowszych źródeł ukraińskich, mps udostępniony przez autorów. 
6 М. Л и с е н к о, Биківня: злочин без каяття, Київ 1996, s. 27. 

—————————— 

Po zajęciu Kijowa w 1941 r. Niemcy ujawnili istnienie cmentarza, kilka-
krotnie rozkopywali mogiły i dokumentowali odkryte znaleziska. Pozwalali 
teŜ mieszkańcom na poszukiwanie wśród odkopanych szczątków bliskich. Po 
wyzwoleniu Kijowa w 1943 r. płot cmentarza rozebrano i zasadzono tam drze-
wa. Cmentarz pozostał na wiele lat bez dozoru, co doprowadziło do zniszcze-
nia mogił i profanacji szczątków przez rabunkowe rozkopywanie i poszukiwa-
nia kosztowności. Zniszczeniu uległy teŜ liczne świadectwa i dowody, które 
pozwoliłyby ustalić toŜsamość ofiar. Po II wojnie światowej władze radziec-
kie, starając się zacierać ślady swoich zbrodni, winą za mord katyński obar-
czyły Niemców3.  

Liczne interwencje okolicznych mieszkańców i miejscowej prasy doprowa-
dziły w 1971 r. do powołania Nadzwyczajnej Komisji Rządowej dla zbadania 
zbrodni, dokonanych przez faszystowskich okupantów w latach 1941–1943, 
która miała zająć się sprawą cmentarza w Bykowni4. Przeprowadzono wów-
czas prace ekshumacyjne oraz „porządkowe” na terenie cmentarza. Z raportu 
z tych prac wynika, Ŝe z 207 grobów ekshumowano szczątki 3804 osób oraz 
znaleziono duŜo drobnych przedmiotów. Odnalezione szczątki złoŜono w 29 
skrzyniach i zakopano we wspólnej mogile. Z zachowanego protokołu z tych 
prac wynika, Ŝe przedmioty wydobyte z grobów przekazano Komitetowi Bez-
pieczeństwa Państwowego, do ekspertyzy (fot. 3). Natomiast odnalezione do-
kumenty, m.in. paszporty, skierowano do dyspozycji milicji, a ta z kolei odda-
ła je do spalenia5. Oficjalnie ogłoszone wyniki ekshumacji mówiły o tym, Ŝe 
Bykownia to miejsce pochowania ofiar niemieckich represji z okresu Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej6. Po zakończeniu tych prac teren cmentarza nadal był 
plądrowany, szczątki profanowane, a wiele śladów, dotyczących toŜsamości 
ofiar zostało zniszczonych bezpowrotnie. Sytuacja taka trwała do 1987 r., 
kiedy przystąpiono do kolejnej ekshumacji. Fragmenty szczątków i przedmio-
tów pozbierano i zakopano w pobliŜu tych z 1971 r. W miejscu złoŜenia 
szczątków wybudowano pomnik, na którym umieszczono napis: „Wieczna pa-
mięć. Tu pochowano 6329 żołnierzy radzieckich, partyzantów, konspiratorów, 
spokojnych obywateli, zakatowanych przez faszystowskich okupantów w latach 
1941–1943”. Na cały teren cmentarza nawieziono warstwę piasku i świeŜej 
próchnicy. Miało to zapewne utrudnić dalsze rozkopywanie grobów.  

Celem pierwszej i drugiej ekshumacji, które objęły cały cmentarz, było do-
wiedzenie, Ŝe mordu dokonali hitlerowcy. Dopiero po trzeciej, przeprowadzo-
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7 Franciszek Paszkiel – imię i nazwisko odczytane z dokumentu – „Pozwolenie ... na prowa-
dzenie wszelkich pojazdów ... Panu Franciszkowi Paszkielowi ...” – odkrytego w 1971 r. (nr li-
sty – 066/1) – A. K o l a, Czy w Bykowni pod Kijowem i we Włodzimierzu Wołyńskim spoczywają 
ofiary zbrodni katyńskiej z tzw. listy ukraińskiej?, „Zeszyty Katyńskie” 1999, nr 10: W przed-
dzień zbrodni katyńskiej. Agresja sowiecka 17 września 1939 roku, pod red. M. Tarczyńskiego, 
s. 89. 

8 Staszewski .... – nazwisko odczytane z polskich dokumentów – Kwit Nr 282, z dnia 11/XI 
(brak dalszego zapisu)..., „WIĘZIENIE NKWD m. LWÓW..., na Staszewskiego ...” – odkrytych 
podczas prac prowadzonych w 1989 r., nr listy – 043/1 – А. І. Ам о н с,  op. cit. 2006, s. 180. 

—————————— 

nej w 1989 r., kiedy poddano badaniu kilka kolejnych mogił, w raporcie 
otwarcie stwierdzono, Ŝe egzekucji dokonało NKWD. W ówczesnej eksperty-
zie wskazano, Ŝe wśród odkrytych szczątków znaleziono równieŜ przedmioty 
pochodzenia polskiego, w tym polskie monety, guziki wojskowe oraz kilka  
dokumentów. Najbardziej istotnymi okazały się, odnalezione w 1971 r., po-
zwolenie na prowadzenie pojazdów na drogach publicznych, naleŜące do figu-
rującego na ukraińskiej liście katyńskiej Franciszka Paszkiela7 oraz kwit  
z więzienia NKWD we Lwowie, wystawiony na nazwisko Staszewski8, odkry-
ty w 1989 r.  

3. Przedmioty wydobyte z grobów polskich ofiar 
podczas tajnej ekshumacji prowadzonej w Bykow-
ni w 1971 r.  
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  9 J. A d am s k a, A. P r z ew o ź n i k, op. cit., s. 541. 
10 Archiwum Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dalej: Archiwum ROPWiM),  

A. Kola, Archeologiczne badania sondaŜowe i prace ekshumacyjne w Bykowni pod Kijowem 
(Ukraina) w 2001 r., mps; ibidem, M. Góra, Dziennik badań ekspedycji archeologicznej  
(14.10–04.11.2001 r.).  

11 Przekazane plany z prac, prowadzonych w latach 1987–1988 były niedokładne i na ich 
podstawie niemoŜliwe było zlokalizowanie grobów. 

—————————— 

Cmentarz w Bykowni był jednym z istotnych punktów w prowadzonych od 
drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. intensywnych działaniach, mają-
cych na celu wyjaśnienie i odtajnienie prawdy o zbrodni katyńskiej. Badania 
dokumentów, udostępnionych przez stronę ukraińską, wyniki prac z Bykowni, 
zeznania świadków, zarówno współwięźniów ofiar z 1940 r., jak równieŜ osób 
pracujących przy ekshumacjach, a takŜe tych, którzy rozkopywali i rabowali 
groby, wskazywały, Ŝe na tym cmentarzu zostały pochowane ofiary zbrodni 
katyńskiej9. Potwierdzenie mogło przynieść dokładne przebadanie obszaru 
cmentarza przez zespół, w którym znaleźliby się polscy specjaliści, tak jak to 
miało miejsce w przypadku badań w Katyniu, Miednoje i Charkowie. 

Badania archeologiczne na terenie cmentarza w Bykowni przebiegały  
w dwóch etapach. Pierwszy, w 2001 r., był wstępnym rekonesansem. Jego za-
łoŜeniem stało się potwierdzenie przesłanek, Ŝe jest to miejsce pochówku 
ofiar z ukraińskiej listy katyńskiej, wywiezionych w 1940 r. z więzień za-
chodniej Ukrainy do więzienia NKWD w Kijowie i tam zamordowanych. Od 
wyników ówczesnych prac zaleŜały ewentualne dalsze prace ekshumacyjne. 

W 2001 r., dzięki kilkuletnim staraniom ROPWiM, dokonano trwającego 
trzy tygodnie rekonesansu na cmentarzu w Bykowni10. Porośnięty intensywną 
roślinnością obszar wskazany jako cmentarz, stanowił bardzo duŜe wyzwanie 
dla archeologów. Brak szczegółowych danych kartograficznych i precyzyjnej 
lokalizacji11 całego cmentarza oraz poszczególnych grobów wymagał sporzą-
dzenia mapy zasadniczej. Badania rozpoczęto od wyznaczenia siatki hekta- 
rowej na domniemanym obszarze, naniesienia punktów reperowych i trwałego 
zabezpieczenia punktów pomocniczych w terenie. Następnie, w obrębie hek-
tarów, wytyczono siatkę dwumetrową, na węzłach której wykonywano sondaŜe 
wiertnicze. Do tego celu uŜyto ręcznych świdrów geologicznych. Na podstawie 
odczytów profili glebowych, uzyskanych w sondaŜach, wyznaczono 41 gro-
bów. Wyeksplorowano łącznie dziewięć wykopów archeologicznych. W ośmiu 
z nich, zlokalizowanych we wschodniej części cmentarza, odnaleziono groby 
ofiar czystek stalinowskich z lat 1937–1938. Wskazywały na to znalezione  
w grobach przedmioty – fragmenty odzieŜy, obuwia, rzeczy osobiste, na któ-
rych moŜna było odczytać napisy w języku rosyjskim (fot. 4). Ponadto w gro-
bach znajdowały się szczątki ludzkie, które były silnie przemieszane i zalega-
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12 Archiwum ROPWiM, A. Kola, Archeologiczne badania sondaŜowe... 
—————————— 

ły bez układu anatomicznego. Tylko w jednym z grobów, na jego dnie znale-
ziono szczątki kilku osób, spoczywające w układzie anatomicznym. Wszyst-
kie groby miały czytelne ślady wcześniejszych ingerencji. 

Ostatni z wykopów załoŜono w części północnej cmentarza. Odkryto w nim 
jamę depozytową, w której znajdowały się tylko przedmioty – wyłącznie pol-
skie, zarówno cywilne jak i wojskowe. W przebadanej do głębokości 230 cm 
warstwie, stanowiącej wypełnisko obiektu, znaleziono: 259 butów skórzanych, 
w tym 100 sztuk kompletnych, wysokich butów oficerskich, 103 zdekomple-
towane buty oficerskie (w tym 48 cholew), 15 sztuk butów wojskowych sznu-
rowanych, 41 sztuk obuwia cywilnego, a takŜe 6 toreb skórzanych oraz frag-
menty odzieŜy skórzanej i duŜo przepalonych fragmentów tekstyliów (fot. 5). 
Poza tym w wypełnisku jamy 1/2001 odkryto szereg przedmiotów osobistych, 
z których część zidentyfikowano jako polskie, w tym fragmenty notatnika  
z napisami w języku polskim, dwie monety polskie, guziki metalowe z orłem  
i napisem PKP, 6 plastikowych guzików z napisem POLAND, opakowanie po 
kremie do golenia z napisem MAJDE WARSZAWA, szczoteczkę do zębów z na-
pisem FKC NON – PLUS – ULTRA, buteleczkę apteczną z napisem PATENT 
4253, okładkę skórzaną z wytłoczonym orłem w koronie i pieczątką STANI-
SŁAWOW ... SZK, portfel skórzany z wytłoczonym i złoconym napisem 
MIEJSCE PIASTOWE, wykonaną z metalu odznakę strzelecką z umieszczo-
nym na awersie wizerunkiem Ŝołnierza polskiego z pistoletem w dłoni i napi-
sem MIEJSCE III GARN. MODLIN 193412.  

4. Przedmioty wydobyte z grobu nr 179B – naleŜące do ofiar czystek stalinowskich 
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13 A. K o l a, Archeologia zbrodni, Toruń 2005, s. 329–330. 
—————————— 

Odkrycie to potwierdziło pochówek ofiar zbrodni katyńskiej w Bykowni  
i w pełni uzasadniało podjęcie prac badawczych. 

Następny etap prac – systematyczne badania archeologiczne i ekshumacje 
udało się podjąć dopiero w 2006 r. Nie zostały one jednak zakończone, a kon-
tynuowane były w 2007 r., a potem w 2011 i 2012 r. Ich celem stało się, przy 
wykorzystaniu aparatu archeologicznego, pozyskanie jak największej liczby 
danych, dotyczących cmentarza i pochowanych na nim ofiar, ich ekshumacja 
oraz ponowny godny pochówek.  

Członkowie ekspedycji mieli kolejne zadania do wykonania oraz nowe pyta-
nia, na które szukano odpowiedzi. Wielu informacji dostarczyły odnalezione 
przedmioty. Pozwoliły w znacznym stopniu określić pochodzenie ofiar pocho-
wanych w poszczególnych mogiłach oraz potwierdzić, Ŝe w części z nich znaj-
dują się szczątki osób, figurujących na ukraińskiej liście katyńskiej. DuŜym 
utrudnieniem dla prowadzenia prac oraz prób identyfikacji osób pochowa-
nych w Bykowni były wspomniane zniszczenia mogił, dokonane przez rabu-
siów, a takŜe ekshumacje dokonane przez władze radzieckie w 1971 r. oraz na-
stępne w 1987 i 1989 r.13. Ich skutki polska ekspedycja mogła stwierdzić juŜ 

5. Obuwie znalezione w jamie nr 1/2001 podczas badań archeologicznych, prowadzonych  
w 2001 r.  
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podczas eksploracji pierwszych mogił w 2001 r. i kolejnych etapów badań. 
Wszystkie groby ekshumowane w ramach badań były zniszczone, niektóre 
wielokrotnie rozkopywane. Ślady ingerencji były bardzo dobrze czytelne pod-
czas eksploracji jam grobowych, które prowadzono zgodnie z zasadami meto-
dyki archeologicznej. Wkopy pierwotnych jam grobowych miały nieregularne, 
zniszczone krawędzie. W niektórych przypadkach czytelne były kilkukrotne 
ślady wtórnego przekopywania grobów (fot. 6). Wypełniska jam grobowych 
równieŜ świadczyły o wielokrotnej ingerencji w ich struktury. Warstwy pia-
sków, wypełniające groby, były silnie przemieszane, podobnie jak odkrywane 
szczątki i przedmioty, które równieŜ uległy zniszczeniu. Tylko w trzech gro-
bach natrafiono na szczątki ludzkie, spoczywające w układzie anatomicznym 
(fot. 7). Były to szczątki, które leŜały albo na samym dnie, albo przy ścianie 
grobu i zostały pominięte w czasie wcześniejszych prac i działań o charakte-
rze rabunkowym. Części stropowe tych grobów były równieŜ zniszczone. 

W ciągu 10 miesięcy prac wykonano ponad 5 tys. sondaŜy wiertniczych, 
na podstawie których wyznaczono obszar cmentarza oraz zasięgi jam grobo-
wych. Wytyczono i wyeksplorowano 204 wykopy, a w nich 221 obiektów.  
Z łącznej liczby 217 grobów eksplorowanych w trakcie dotychczasowych ba-

6. Grób nr 21/2001 – widoczne ślady ingerencji wtórnej w wypełnisko grobu oraz warstwę piasku 
i próchnicy, którą zasypano teren cmentarza w 1988 r.  
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8. Grób nr 152/2006 – przedmioty wydobyte z grobu – polskie guziki wojskowe, fragmenty mun-
durów, polskie monety, medaliki i przedmioty osobiste z napisami  w języku polskim 

7. Grób nr 152/2006 – odkryte na dnie grobu szczątki w układzie anatomicznym 
 

W CIĄGŁYM POSZUKIWANIU PRAWDY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ... 



80 

14 Archiwum ROPWiM, A. Kola, D. Siemińska, Kijów–Bykownia, cmentarzysko ofiar zbrod-
ni stalinowskich. Sprawozdanie wstępne z prac archeologiczno-ekshumacyjnych 2012 r., mps. 

15 „41/1,78, /2033/NAGLIK Józef s. Karola i Berty ur. 18.11.1899 w Giewartowcach, st. 
sierŜ., komendant straŜnicy, KOP «Skałat», aresztowany przez UNKWD rej. Skałackiego 
«jako antysowiecki element» – wg relacji rodziny aresztowanie nastąpiło w straŜnicy; śledztwo 
wszczęto 9.12.1939, więziony w Odessie”. – cyt. za: Śladem zbrodni katyńskiej, red. i oprac. 
naukowe Z. Gajowniczek, Warszawa 1998, s. 51. 

—————————— 

dań na cmentarzysku NKWD w Bykowni, 70 uznano za polskie14. O pocho-
waniu w nich Polaków jednoznacznie świadczyły odkryte tam liczne przed-
mioty. Były to fragmenty polskich mundurów wojskowych, guziki munduro-
we wg wzorów z lat 1918–1936, buty wojskowe, polskie monety, medaliki, 
krzyŜyki, plakietki, przedmioty osobiste (grzebienie, szczoteczki, okulary, 
kubki metalowe) z nazwami polskich firm, itp. napisanymi alfabetem łaciń-
skim (fot. 8). Wśród nich znaleziono przedmioty, na których odczytano na-
zwiska polskich ofiar z ukraińskiej listy katyńskiej. Wyselekcjonowano 3970 
tych, których stan zachowania na to pozwalał, do ekspertyzy. Przedmioty te 
całkowicie i bezsprzecznie potwierdzają tezę o odkryciu na terenie komplek-
su leśnego w Bykowni grobów ofiar zbrodni katyńskiej. 

Do najwaŜniejszych artefaktów, odkrytych na terenie cmentarza w By-
kowni, naleŜy znaleziony w grobie nr 174A/06 wojskowy znak toŜsamości, na 
którym wybito nazwisko st. sierŜ. Józefa Naglika (fot. 9). Osoba ta figuruje na 
ukraińskiej liście katyńskiej15. Następnych nazwisk ofiar z tej listy dostar-

9. Wojskowy znak toŜsamości, naleŜący do 
st. sierŜ. Józefa Naglika 

DOMINIKA SIEMIŃSKA 



81 

16 „043/3, 38. /2847/ STRZELECKI Franciszek s. Teofila i Heleny ur. 11.11.1899 w Stani-
sławowie, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej we Włodzimierzu Wołyńskim, areszto-
wany 6.10.1939 r., do końca kwietnia 1940 r. więziony we Włodzimierzu, wywieziony do Kijo-
wa; ostatnia wiadomość 8.5.1940 r. z więzienia w Kijowie”. – cyt. za: ibidem, s. 174. 

17 „055/3, 32. /858/ DWORZAK Ludwik Franciszek s. Józefa i Marii ur. 9.10.1900 w Sko-
lem, ppor. art., 5 pal, doc. dr na UJK, sędzia Sądu Okręgowego we Lwowie, aresztowany 
przez grupę operacyjną NKWD USRR w 1940 r.  – wg relacji rodziny w 1939 r., ostatnia wia-
domość w 1941 r. z Czernichowa”. – cyt. za: ibidem, s. 198; Ludwika Dworzaka wymienia 
równieŜ Maria Magdalena Blombergowa w swoim artykule, poświęconym przedstawicielom 
polskiej inteligencji – ofiarom zbrodni katyńskiej (M. M. B l omb e r g owa, Reprezentanci na-
uki polskiej – ofiarami zbrodni katyńskiej. W: Charków, Katyń, Twer. W sześćdziesiątą rocznicę 
zbrodni, pod red. A. Koli, J. Szilinga, Toruń 2001, s. 99. 

18 „067/1, 92. /781/ GRONOWSKI Władysław s. Augusta i Antoniny ur. 1884 w Jabłonowie, 
s. post. PP z woj. Stanisławowskiego”. – cyt. za: Śladem zbrodni katyńskiej..., s. 398; /779/ 
GRANKOWSKI Michał s. Michała, ur. 1895 42–253 lub /780/ GRANKOWSKI Stanisław s. Eu-
stachego, ur. 1899 72/2–1 – A. D r ą Ŝ k ow s k a, M. G r u p a, Uwagi o konserwacji przedmiotów 
znalezionych w grobach oficerów polskich w Katyniu i Charkowie, „Zeszyty Katyńskie” 1994, 
nr 4: Listy katyńskiej ciąg dalszy, straceni na Ukrainie, pod red. M. Tarczyńskiego, s. 29. 

19 „055/5, 3. /3293/ SZCZYRADŁOWSKI Bronisław Mikołaj s. Stanisława i Józefy ur.  
5.12.1887 w Mikulińcach, ppłk piech. st. sp., zastępca dowódcy obrony Lwowa, aresztowany 
10.12.1939 r. we Lwowie, więziony w Brygidkach, w kwietniu 1940 r. wywieziony do Kijo-
wa”. – cyt. za: Śladem zbrodni katyńskiej..., s. 472. 

20 „18/1716/ ŁOBAZA  Józef  s. Iwana ur. 1909 Łobaza Józef, s. Jana i Anieli ur. 14.3.1909  
w Golcowej woj. rzeszowskie, ppor. piech. rez., pracownik urzędu skarbowego w Gródku Ja-
giellońskim, aresztowany 1939, do 3.1940 więziony w Brygidkach, wywieziony do Kijowa”. – 
cyt. za: ibidem, s. 196. 

21 3128. Cholewa Mikołaj, s. Wojciecha ur. 1895 43/1-32 – cyt. za: „Zeszyty Katyńskie” 1994, 
nr 4: Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie, s. 13. 

—————————— 

czył znaleziony w grobie nr 146/06 grzebień (fot. 10). Zostały na nim wydra-
pane ostrym narzędziem nazwiska: Fr. Strzelecki16, Ludw. Dworzak17, kpt. 
Gronowski (lub Grankowski)18, Szczyrad... – (dalej nieczytelne)... Bajki 2719. 
Ponadto na grzebieniu znajduje się równieŜ kilkanaście dat dziennych ze 
skrótowo opisanymi imionami patronów i świąt, przypadających w owe dni.  

Kolejnym przedmiotem, który pozwolił zidentyfikować ofiarę zbrodni ka-
tyńskiej była znaleziona w grobie nr 144/06 szczoteczka do zębów. Na ze-
wnętrznej stronie jej trzonka wyryto ostrym narzędziem nazwisko Łobaza  
i inicjał imienia J 20.  

W 2011 r., w grobie nr 151/2006 znaleziono odznakę Polskiej Policji Pań-
stwowej o numerze 1293/VII. NaleŜała ona do posterunkowego Mikołaja Cho-
lewy21. Według relacji rodziny został on zatrzymany w Horochowie i trafił do 
więzienia w Kowlu, stamtąd wiosną 1940 r. przewieziony do Kijowa, gdzie go 
zamordowano. 

Ponadto wśród przedmiotów, świadczących o toŜsamości ofiar pochowa-
nych w części grobów bykowieńskiego cmentarza, są przede wszystkim pol-
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22 Na jednej ze szczoteczek znalezionych w grobie nr 155/06 wydrapano napis: Pamiątka  
z więzienia w Chersoniu, 26. XII. 1939. 
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skie guziki wojskowe, których znaleziono ponad 1300 sztuk. WaŜne są równieŜ 
części mundurów i elementy umundurowania w postaci fragmentów czapek 
wojskowych oraz zachowane w duŜej liczbie obuwie wojskowe, fragmenty pa-
sów, klamer i toreb odkryte w grobach. Przetrwało równieŜ wiele przedmio-
tów osobistych. Tutaj naleŜy wymienić te słuŜące do utrzymania higieny: 
szczoteczki do zębów22, grzebienie, mydelniczki, lusterka, szczotki do rąk  
i ubrań. Były teŜ fragmenty skorodowanych i połamanych kubków, aluminio-
wych menaŜek oraz sztućców i scyzoryków. Na wielu z tych przedmiotów 
widniały napisy w języku polskim – zazwyczaj nazwy i adresy firm, które je 
wyprodukowały. Poza tym guziki do bielizny, spinki do mankietów, okulary 
oraz etui na okulary, fragmenty ubrań cywilnych oraz gumowe kalosze. Zna-
leziono równieŜ cygarniczki, fajki, papierośnice i zapalniczki. Przetrwały 
równieŜ skórzane etui oraz portmonetki, portfele i torby. Na części skórza-
nych przedmiotów umieszczone były napisy, najczęściej o charakterze rekla-
mowym – nazwa i adres firmy. W niektórych portfelach pozostały polskie 
monety. Łącznie znaleziono ich ponad 150, część osobno. Najmłodsze pocho-
dzą z 1939 r., nie ma wśród nich monet wybijanych później. Jest to kolejny 
ślad, świadczący o tym, Ŝe Polacy pochowani w Bykowni nie zginęli później 
niŜ w 1940 r. Nie przetrwały banknoty. Nie odnaleziono Ŝadnych waŜnych 
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23 А. І. Ам о н с, op. cit. 2006, s. 127. 
24 Archiwum ROPWiM, A. Florkowski, Sprawozdanie antropologiczne z badań w Bykowni 

w 2001 r., mps.; i d em, Sprawozdanie antropologiczne z badań w Bykowni w 2006 r., mps.; 
i d em, Sprawozdanie antropologiczne z badań w Bykowni w 2007 r., mps; i d em, Sprawoz-
danie antropologiczne z badań w Bykowni w 2011 r., mps; ibidem, B. Iwanek, Sprawozdanie 
antropologiczne z eksploracji grobów podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowa-
dzonych na cmentarzysku ofiar NKWD w Kijowie-Bykowni w 2012 r., mps. 
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dla badań dokumentów lub innych przedmiotów papierowych. Zostały one 
prawie w całości usunięte podczas wcześniejszych działań na terenie cmenta-
rza lub odebrane jeszcze w więzieniu. W niektórych portfelach zachowały się 
jedynie fragmenty dokumentów. Jednak ich stan był tak zły, Ŝe nie udało się 
ich odczytać. Znaleziono równieŜ bardzo źle zachowaną ksiąŜkę. KsiąŜka była 
na tyle zniszczona, Ŝe jej kartki zlepiły się w jedną bryłę. Przy próbie otwar-
cia, na jednej ze stron, znaleziono, właściwie juŜ tylko negatyw, obrazka ze 
św. Florianem. KsiąŜka napisana była w języku niemieckim.  

Zupełnie wyjątkową pamiątką o bardzo osobistym charakterze jest zbiór 
katolickich medalików i krzyŜyków oraz róŜańce znalezione w polskich gro-
bach. Wiele medalików ma wygrawerowane napisy w języku polskim oraz 
wizerunki świętych. Do tych szczególnych przedmiotów naleŜą równieŜ dwie 
złote obrączki z wygrawerowanymi inicjałami i datami. Zapewne część cen-
nych przedmiotów została odebrana w więzieniu, pozostałe rozkradła pod-
czas rozkopywania grobów miejscowa ludność, a część z nich wyeksplorowa-
no podczas ekshumacji radzieckich. 

Osobną grupę przedmiotów stanowią pozostałości amunicji, głównie łusek 
i nabojów, znajdujące się w niemal we wszystkich ekshumowanych grobach. 
Zwraca uwagę licznie występująca amunicja do rewolweru Nagant, który na 
licencji był produkowany w Związku Radzieckim w latach międzywojennych  
i przyjęty jako broń regulaminowa dla oficerów i podoficerów Armii Czerwo-
nej oraz NKWD. W grobach znalazły się równieŜ łuski do pistoletów Mauser, 
TT, karabinów Mosin oraz innych. Obecność łusek wśród szczątków wypeł-
niających groby nie jest do końca jasna. Wykluczone zostało masowe zabija-
nie ofiar bezpośrednio nad grobami, dotychczasowe wyniki badań i źródła ar-
chiwalne dowodzą, Ŝe egzekucje odbywały się w budynkach więzień23. MoŜna 
przypuszczać, Ŝe po zastrzeleniu ofiar łuski zbierane były z ziemi i wraz  
z ciałami wrzucane do dołu lub pozostały po dobijaniu Ŝyjących jeszcze ofiar 
w grobach. Niestety, całkowite zniszczenia pierwotnego układu stratygraficz-
nego wypełnisk jam grobowych, dokonane podczas wcześniejszych ekshuma-
cji, uniemoŜliwiają ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii. 

Przeprowadzone analizy antropologiczne24 wskazują, Ŝe w grobach ozna-
czonych jako polskie, odnaleziono szczątki naleŜące do 1994, a w pozostałych 
3454 osób. Odkrywane szczątki kaŜdego roku, po zakończeniu ekspertyz an-
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25 Człowieka o takim nazwisku nie ma na znanych historykom listach ofiar NKWD. Nato-
miast w archiwach Ośrodka Karta w Warszawie jest dokument, mówiący o aresztowaniu 
przez NKWD w 1940 r. pod Białymstokiem 36-letniego Andrzeja Karysia, syna Antoniego. 
MoŜliwe, Ŝe trafił on do Bykowni i miał przy sobie wspomnianą tabliczkę, pamiątkę po ojcu. 
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tropologicznych, były składane do trumien i w czasie uroczystego pogrzebu 
chowane w obrębie istniejącego obiektu. Szczątki z grobów polskich składane 
były osobno, gdyŜ celem było utworzenie w Bykowni IV cmentarza katyńskie-
go i złoŜenie tam szczątków ofiar zbrodni katyńskiej w wydzielonej mogile. 

Poza ekshumowanymi grobami oraz obiektami depozytowymi na terenie 
cmentarza w Bykowni przebadano budynek wartowni oraz odtworzono prze-
bieg drogi, którą dowoŜono ciała do grobów. Podczas prac przy budynku war-
towni znaleziono przedmioty pochodzenia polskiego. Zabytki zalegały na głę-
bokości 40–50 cm i były przemieszane z kawałkami szkła okiennego, węgli 
drzewnych i licznie występujących gwoździ. Na zbiór ten składały się nastę-
pujące przedmioty: aluminiowy medalik z wizerunkiem Matki Boskiej z jednej 
strony i św. Antonim Padewskim z drugiej, aluminiowa plakietka w kształcie 
tarczy herbowej z wyrytą inskrypcją „KARYŚ ANTONI, PROFESOR” 25 (naz-
wisko to nie występuje na ukraińskiej liście katyńskiej), polski guzik mundu-
rowy oraz moneta dwugroszowa z 1936 r., miedziane denko łuski amunicji 
śrutowej wyprodukowanej w Warszawie oraz przedwojenny polski guzik mun-
durowy. Pomiędzy tymi, niewątpliwie polskimi przedmiotami, natrafiono na 
sporą liczbę łusek amunicji do karabinu Lebel kal. 8 mm, łuskę od amunicji 
rewolweru Nagant, kilka łusek amunicji kal. 7,92 mm produkcji czeskiej do 
karabinu systemu Mauser oraz trzy szklane butelki apteczne. 

Wszystkie przedmioty wydobyte z grobów były wstępnie oczyszczane, pod-
dawane szczegółowym oględzinom i ocenie stanu zachowania. Niektóre pod-
dano wstępnej konserwacji, inne oczyszczono, Ŝeby widoczne były zachowane 
na nich napisy lub piktogramy. Wykonywano dokumentację fotograficzną 
wszystkich przedmiotów, znalezionych w poszczególnych grobach. Przedmioty 
pochodzące z grobów ofiar czystek stalinowskich, przekazywane były stronie 
ukraińskiej. Przedmioty świadczące o polskim pochodzeniu ich właścicieli, 
selekcjonowano ze względu na stan ich zachowania. Te, których stan był na 
tyle dobry, iŜ istniała szansa, Ŝe przetrwają do chwili poddania ich właści-
wym zabiegom konserwatorskim, wydzielano. Te, których destrukcja była  
na tyle zaawansowana, Ŝe przebywanie w środowisku innym niŜ panujące  
w mogile nie pozwalało im przetrwać, złoŜono z powrotem to mogił, w któ-
rych pochowano powtórnie szczątki ofiar. Zabytki, które pozostawiono, zosta-
ły zabezpieczone doraźnie oraz spakowane i przekazane do ekspertyzy. Spo-
rządzono ich spis, który zamieszczono później w dokumentacji z badań. Część 
zabytków wydobytych z polskich grobów, została przekazana do muzeów ki-
jowskich.  
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Wyniki przeprowadzonych prac pokazują obraz cmentarza niszczonego 
przez kilkadziesiąt lat. NiemoŜliwe jest odtworzenie i pełna identyfikacja 
ofiar tam pogrzebanych. Analiza przedmiotów, wydobytych z dołów śmierci 
na cmentarzu w Bykowni wskazuje, Ŝe  zostali tam pochowani obywatele pol-
scy, ofiary zbrodni katyńskiej. Asortyment przedmiotów odkrywanych w pol-
skich mogiłach jest bardzo zbliŜony do wyposaŜenia, odkrytego podczas ba-
dań archeologiczno-ekshumacyjnych na pozostałych cmentarzach, będących 
miejscami pochówku ofiar zbrodni katyńskiej. Porównywalny materiał zabyt-
kowy pochodzi z grobów polskich oficerów w Katyniu26, Miednoje27 i Charko-
wie28.  

Badania archeologiczne i ekshumacje prowadzone w Bykowni, pozwoliły 
odnaleźć pozostałe po ofiarach zbrodni katyńskiej ślady, a ich szczątki, wielo-
krotnie profanowane i niszczone, z godnością złoŜyć na IV cmentarzu katyń-
skim. Celem pierwszych, przeprowadzonych w 2001 r. prac rekonesansowych, 
była weryfikacja przesłanek, mówiących o pochowaniu na cmentarzu w By-
kowni ofiar zbrodni katyńskiej. Badania archeologiczne polegały na ustale-
niu pełnego zasięgu cmentarza, odkryciu wszystkich grobów i pozyskaniu jak 
największej liczby informacji oraz źródeł ruchomych, który mogłyby przybli-
Ŝyć szczegóły wydarzeń z lat 1937–1940.  

 Na bykowieńskim cmentarzu w ponad 200 mogiłach zostały pogrzebane 
ciała ofiar, „wrogów ludu”, mordowanych w ramach czystek w latach 1937– 
–1938, w tym ofiary „operacji polskiej” oraz figurujący na tzw. ukraińskiej li-
ście katyńskiej obywatele polscy zamordowani wiosną 1940 r. Byli to więź-
niowie przetrzymywani od września 1939 r. w więzieniach zachodniej Ukra-
iny – wrogowie radzieckiej władzy uznani za „element wywrotowy”. Według 
spisu przekazanego przez SłuŜbę Bezpieczeństwa Ukrainy w 1994 r. było to 
3435 osób. Na liście tej figurują pracownicy administracji, prokuratorzy i sę-
dziowie, adwokaci, ziemianie oraz funkcjonariusze Polskiej Policji Państwo-
wej i oficerowie armii polskiej, jednym słowem wszyscy ci, którzy, pozostając 
na wolności, mogli aktywnie zaangaŜować się w antyradziecką działalność. 
Decyzją Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolsze- 
wików) [WKP(b)] z 5 marca 1940 r. skazani zostali na śmierć. Wydany 22 mar-
ca 1940 r. rozkaz Ludowego Komisarza Ławrientija Berii nakazywał ukraiń-

26 M. D u t k i e w i c z, Analiza zabytków ruchomych z badań archeologicznych przeprowa-
dzonych w 1994 roku w Lesie Katyńskim. W: Katyń, Miednoje, Charków – ziemia oskarża, pod 
red. A. Koli, A. Przewoźnika, Warszawa 1996, s. 62–66; i d em, Badania nad mobiliami odna-
lezionymi przy szczątkach polskich oficerów w Katyniu, „Zeszyty Katyńskie” 1996, nr 6: Zbrod-
nia nie ukarana, Katyń–Twer–Charków, pod red. M. Tarczyńskiego, s. 37–45. 

27 Z. S aw i c k i, Badania z zakresu falerystyki, umundurowania, wyposażenia osobistego  
i obozowego, „Zeszyty Katyńskie”1992, nr 2: Droga do prawdy, pod red. J. Snitko-Rzeszut,  
s. 329–350. 

28 A. K o l a, Archeologia zbrodni...; A. D r ą Ŝ k ow s k a, M. G r u p a, op. cit., s. 78–90. 
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skiemu NKWD przetransportowanie 3 tys. aresztowanych osób z więzień za-
chodniej Ukrainy do Kijowa, Charkowa i Chersonia. Do dziś nie znaleziono 
Ŝadnych dokumentów, wskazujących konkretnie, ile osób i kogo przetrans-
portowano do wskazanych miejsc29. 

Wieloletnia dewastacja cmentarza uniemoŜliwiła pełną identyfikację osób 
na nim pochowanych. Jednak wśród wydobytych z ziemi przedmiotów są świa-
dectwa i dowody zbrodni, popełnionej na polskich obywatelach, Ŝołnierzach  
i cywilach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN THE CONSTANT SEARCH OF THE TRUTH ABOUT  
THE KATYN MASSACRE. THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL  

RESEARCH AND EXHUMATIONS IN BYKIVNIA  
IN THE YEARS 2001–2012 

(Summary) 

On 21 September 2012, in Bykivnia near Kiev in Ukraine, the 4thKatyn Cemete-
ry was opened. That was another stage connected with unveiling the history of Ka-
tyn crime. Actions to explain that tragic chapter of World War 2 were undertaken 
in the 1990’s, archaeological research and exhumations making one of the more im-
portant elements of the process then. Thanks to the efforts of the workers of Biuro 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Office of the Council for the Protection 
of Remembrance of Struggle and Martyrdom), especially the involvement of its Se-
cretaries General Mr. Andrzej Przewoźnik, then – from 2010 – Professor Andrzej 
K. Kunert– first in 2001 and then in the years 2006–2007 and 2011–2012 – a team 
of researchers took part in exhumation and archaeological works in the area of the 
cemetery in Bykivnia, which were conducted under the direction of Professor An-
drzej Kola. During almost ten months’ time over 5,000 drilling surveys were car-
ried out, on the basis of which the area of the cemetery was determined, as well as 
the ranges of the burial pits there. 204 excavations were marked and explored, in 
which 221 objects were found. Of the total number of 217 graves that were explo-
red in the NKWD cemetery in Bykivnia, 70 have been classified as Polish so far. 
Numerous objects found in them provide unmistakable evidence that it was Poles 
who were buried there. 
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IN DER STÄNDIGEN SUCHE NACH DER WAHRHEIT ÜBER  
DAS VERBRECHEN VON KATYN. ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHEN 

FORSCHUNGEN UND EXHUMIERUNGEN IN BYKIWNJA   
IN DEN JAHREN 2001–2012 

(Zusammenfassung) 

Am 21. September 2012 wurden in Bykownia nahe Kiew in der Ukraine die Gr-
äber auf dem IV. Katyn–Massaker Friedhof freigelegt. Es ist ein weiterer Schritt zur 
Geschichte der Entdeckung des Massakers von Katyn. Eines der wichtigsten Ele-
mente zur Klärung der Umstände dieses tragischen Kapitels des Zweiten Welt-
krieges waren archäologische Ausgrabungen und Exhumierungen, die bereits in 
den 90 Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgten. Dank der Bemühungen der Mit-
arbeiter des Rates zum Gedächtnisschutz des Kampfes und Martyriums, vor allem 
unter der Beteiligung der Herren Generalsekretäre Andrzej Przewoźnik dann Herr 
Prof. Andrzej A. Kunert hat erstmals im Jahre 2001 ein Team von Forschern an 
Exhumierungen und archäologischen Ausgrabungen teilgenommen. Vom 2006–2007 
und 2011–2012 wurden die Exhumierungen und Ausgrabungen auf dem Friedhof 
in Bykownia unter der Leitung von Prof. Andrzej Kola fortgeführt. In fast 10 Mo-
naten wurden über 5000 Sondierungen durchgeführt, der Bereich des Friedhofs 
abgesteckt und die Reichweite der Gruben festgelegt. Es wurden 204 Bereiche von 
Ausgrabungen untersucht und 221 Objekte freigelegt. Aus der Gesamtzahl von 217 
Gräbern, die während der bisherigen Untersuchungen auf dem Friedhof des  
NKWD in Bykownia erforscht wurden, wurden 70 Gräber als Polnische identifi-
ziert. Die zahlreichen Gegenstände, die dort entdeckt wurden, zeigen eindeutig, 
dass hier Polen begraben wurden. 
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Dulag 142 Skierniewice  
w relacji Krystyny Mystkowskiej 

 
Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Stanek 
 
 
Po upadku Powstania Warszawskiego Ŝołnierze Armii Krajowej (dalej: AK) 

trafili do niemieckiej niewoli. Pierwszym jej etapem były obozy przejściowe – 
dulagi (Durchgangslager). Oprócz najbardziej znanych, znajdujących się m.in. 
w OŜarowie czy Pruszkowie, funkcjonowały równieŜ w Skierniewicach. W tym 
czasie były co najmniej dwa. Pierwszym był dulag „Cegielnia” przy ul. Mszczo-
nowskiej – stanowił punkt rozdzielczy dla cywilnych transportów wyładowy-
wanych w tym mieście (znajdowały się w nim 4 baraki mogące pomieścić  
ok. 3,5 tys. osób kaŜdy i barak noclegowy). Po wstępnej rejestracji dokonywano 
w nim przydziału do gminnych delegatur Rady Głównej Opiekuńczej (dalej: 
RGO). Drugim – był Dulag 142 dla jeńców wojennych – Ŝołnierzy AK, będą-
cych w drodze do Stalagu X B Sandbostel i w znacznie mniejszym stopniu do 
stalagów IV B Mühlberg i XI A Altengrabow. Wcześniej pełnił funkcję obozu 
przejściowego dla jeńców radzieckich, dlatego miał bardzo prymitywną infra-
strukturę. Tworzyły go ziemianki przeznaczone dla ok. 100 osób kaŜda, które 
wyposaŜone były w drewniane prycze, wyściełane cienką warstwą słomy. 
Przez Dulag 142 przeszło co najmniej 3 tys. osób, w tym ponad 400 chorych. 
Około 200-osobową grupę cięŜej rannych władze Wehrmachtu przekazały do 
miejscowego szpitala powiatowego. Lokalna placówka RGO dostarczała wy-
Ŝywienie i środki opatrunkowe oraz zapewniała personel medyczny.  

Zamieszczona poniŜej relacja pochodzi od Krystyny Mystkowskiej z d. Nie-
lubowicz (1914–1962), która pracowała jako tłumaczka w Dulagu 142. Była 
takŜe organizatorką pomocy dla jeńców radzieckich. Gdy do obozu zaczęli 
trafiać Ŝołnierze AK – powstańcy warszawscy oraz grupa partyzantów wzię-
tych do niewoli po bitwie pod Jaktorowem w Kampinosie, starała się o za-
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  * Ks. J. W a r s z aw s k i, Myśl jest bronią: rozważania, Warszawa 1989, s. 9. 
** Zob. np. K. Zw i e r z c h ow s k i, Skierniewice w czasie II wojny światowej: historia ruchu 

oporu we wspomnieniach i dokumentach, Skierniewice 1999, s. 339–358; Wielka ilustrowana 
encyklopedia Powstania Warszawskiego, red nauk. P. Rozwadowski, t. 2: Polityka, kultura, 
społeczeństwo, Warszawa 2006, s. 178–179. 

1 Jak wynika z listów Krystyny Mystkowskiej (z 6 V, 8 V i 23 V 1944 r.) do przebywające-
go w Oflagu II D Gross Born męŜa Andrzeja, obóz zaczął powstawać między 6 a 8 V 1944 r.  

2 Między ulicami Bielańską a Skłodowską (dawniej Bolimowska), w pobliŜu torów kolejo-
wych (przy drodze prowadzącej do lasu). 

—————————— 

pewnienie dla nich elementarnej opieki medycznej, 
angaŜując mieszkańców Skierniewic. Słynny powstań-
czy kapelan – ks. Józef Warszawski, określił ją ja- 
ko „dobrodziejkę nas, jeńców-podróŜnych”*. Pomagała  
w ucieczkach z obozów. Była bardzo głęboko zaanga-
Ŝowana w działalność RGO, została równieŜ zaprzy-
sięŜona jako pielęgniarka Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa w AK i brała udział w tajnym nauczaniu. Kie-
rowała teŜ akcją wysyłania paczek Ŝywnościowych dla 
jeńców wojennych z kampanii wrześniowej, po tym jak 
jej mąŜ – por. Andrzej Mystkowski, po bitwie pod Koc-
kiem dostał się do niewoli i przebywał m.in. w oflagach 
II B Arnswalde (Choszczno) i II D Gross Born (Borne 
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11. Krystyna Mystkowska 

Sulinowo). Zachowała się z tego okresu kompletna korespondencja jeniecka, 
będąca w posiadaniu syna – Jana Mystkowskiego, która znajduje się obecnie 
w depozycie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu. Z niej pochodzi relacja jego matki (spisana w 1960 r.). Nie dysponuje-
my wieloma źródłami czy opracowaniami, odnoszącymi się do historii Dulagu 
142 Skierniewice czy pobytu powstańców warszawskich w tym mieście**, co 
dodatkowo uzasadnia publikację tej relacji, zawierającej szereg istotnych in-
formacji. Jest ona tym cenniejsza, Ŝe została napisana nie z perspektywy po-
wstańczej, jenieckiej, lecz osoby pomagającej internowanym Ŝołnierzom. 

*  *  * 

Na wiosnę 1944 r.1 w Skierniewicach na polach w pobliŜu tartaku2 załoŜy-
li Niemcy obóz dla jeńców radzieckich. Pomyślany on był jako obóz przejścio-
wy – Durchgangslager – w skrócie Dulag, oznaczony numerem 142. Nie ba-
cząc na zasiewy wybudowano prymitywne długie ziemianki bez okien dla 
jeńców, baraki dla wartowników i komendy, murowaną kuchnię i inne nie-
zbędne budynki, wszystko za gęstą zasłoną drutów kolczastych. W trakcie 
budowy zaczęły nadchodzić transporty jeńców, których uŜyto jako siły robo-
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3 Krystyna Mystkowska pracowała jako księgowa w tym tartaku, który naleŜał do jej oj-
ca – Napoleona Nielubowicza. 

4 Roman Peret (1903–1996), dr medycyny, internista. W latach 1934–1946 ordynator szpita-
la w Skierniewicach i kierownik przychodni przeciwgruźliczej Ośrodka Zdrowia. W 1939 r.  
lekarz 26. Dywizji Piechoty (skierniewickiej) Armii „Poznań”. Po wojnie pracował w Warszawie. 

—————————— 

czej. Budową kierował architekt Bodo Rasch, w cywilu projektant wytwor-
nych wnętrz. Przychodził on często do tartaku z grupą jeńców po materiały 
drzewne i nie bronił nigdy podania wynędzniałej gromadzie chleba czy papie-
rosów. W obozie przebywało wówczas od 600 do 1000 ludzi.  

Pewnego dnia architekt przyniósł do tartaku kilka zabawek, pięknie wy-
konanych rękami jeńców. Wówczas zwróciliśmy się do niego z propozycją, Ŝe 
jeńcy mogliby swe wyroby wymieniać na Ŝywność. Tartak dostarczy drewna, 
on postarałby się o farby, a my – zamieszkali przy tartaku3 – zajęlibyśmy się 
wymianą towarową. Architekt propozycję przyjął, załatwił rzecz z komendan-
tem obozu i zaczęła się wymiana. Najpierw dostawaliśmy po kilkanaście, po-
tem po  kilkadziesiąt  zabawek co  parę  dni, a  wkrótce jeździłam po nie  do 
obozu furą i tąŜ furą  przywoziłam  uzyskaną w zamian Ŝywność. Do tartaku 
schodziły się gromady dzieci, które za pęk marchwi, torebkę mąki czy kilka 
papierosów dostawały róŜne dziobiące kurki, pajace, pawie, węŜe i inne cuda. 
Większość była wykonana prymitywnie, ale niektóre zdradzały wprawną rę-
kę i zmysł artystyczny, te oczywiście „sprzedawaliśmy” odpowiednio droŜej. 
Wymiana rozwijała się pomyślnie i wkrótce dowiedzieliśmy się od samych 
jeńców, Ŝe ich sytuacja Ŝywnościowa znacznie się poprawiła. Nie było zgo-
nów, nie słyszało się teŜ o okrutnym traktowaniu, jak gdzie indziej. Starali-
śmy się unikać niepotrzebnego rozgłosu, ale wieść o wyrobach jeńców ra-
dzieckich obiegła szybko miasto. Wkrótce zainteresowali się tą sprawą starzy 
PPS-owcy i przywozili do tartaku znaczne ilości chleba, który natychmiast 
dostarczałam do lagru. Jeńcy w obozie zmieniali się. Co pewien czas trans-
port ich odjeŜdŜał do Niemiec, a na opróŜnione miejsce przybywali nowi, ale 
okres pobytu w Skierniewicach nie był najgorszym etapem ich męczeńskiej 
drogi. Wieczorami jeńcy śpiewali. Słuchaliśmy ich pięknych smutnych pieśni, 
które ci urodzeni chórzyści wykonywali z wielką muzykalnością.  

Latem 1944 r. zaczęli przybywać do dulagu i inni ludzie. Były to grupy, li-
czące kilkadziesiąt osób z róŜnych łapanek, przeznaczone do wywozu na ro-
boty do Niemiec. W dulagu odbywała się „selekcja”, po której ładowano ludzi 
do wagonów i wywoŜono. Do pomocy przy owej selekcji lekarz obozowy wzy-
wał polskiego lekarza, któremu towarzyszyła grupa pielęgniarek i ja jako tłu-
maczka i prowadząca ewidencję. Była to dobra okazja do uratowania przed 
wywozem wielu ludzi. Doktor Roman Peret4 pouczył nas, co mamy ludziom 
podpowiadać. Największe „zastosowanie” miały choroby weneryczne i gruźli-
ca, które odstraszały Niemców. PoniewaŜ w lagrze pleniło się wszelkie robac-
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5 Maria Węgrzynowa była kierowniczką Biura Delegatury Głównej RGO w Skierniewi-
cach, natomiast przewodniczącym ww. delegatury – Władysław Białowiejski. 

6 Niem. „To są bandyci”. 
7 Właśc. Artur Wittenberg, nauczyciel gimnazjalny, wiceburmistrz Skierniewic w latach 

1939–1944, a 1944–1945 burmistrz. 

—————————— 

two, ludzie po przenocowaniu na zapchlonych pryczach byli cali w cętki. To 
dawało podstawę do orzeczenia: wysypka na tle schorzeń wenerycznych, po-
uczony przed tym delikwent recytował, ile razy przechodził odpowiednią ku-
rację i – dostawał papierek zwolnienia. Oczywiście – nie wszystkich moŜna 
było wyreklamować, ale przynajmniej ci, którzy wydawali się nam najwarto-
ściowsi dla kraju – zostawali.  

Nadszedł sierpień, a z nim – powstanie. Ewakuowaną z Warszawy do 
Pruszkowa ludność cywilną zaczęli Niemcy wkrótce rozwozić transportami 
po kraju i za granicę. Skierniewice znalazły się na szlaku tych transportów, 
były ich pierwszym etapem. Na dworcu kolejowym zorganizowano natych-
miast punkt pomocy dla wywoŜonych. Całe miasto, okoliczne wsie i dwory 
wzięły udział w tej akcji. DruŜyny przeszkolonej w konspiracji młodzieŜy 
oczekiwały dniem i nocą na przejeŜdŜające transporty, niosąc im Ŝywność  
i pomoc lekarską. Dwa z takich transportów, liczące około 15 tys. ludzi, „wy-
ładowano” w Skierniewicach. Miasto przygotowało na ich przyjęcie nieczynną 
cegielnię, a opiekę nad wysiedleńcami przejęła RGO, kierowana przez Marię 
Węgrzynową5.  

A tymczasem do dulagu przybył równieŜ transport, lecz całkiem odmienny. 
Wiadomość o nowej partii ludzi przybyłych do obozu docierała natychmiast 
do tartaku, toteŜ zaraz zgłosiłam się do komendanta, ofiarowując pomoc. Ten 
przyjął mnie bardzo oschle i oświadczył, Ŝe o Ŝadnej pomocy z naszej stro- 
ny nie moŜe być mowy, gdyŜ „es sind Banditen”6 i on ma rozkaz nikogo do 
nich nie dopuszczać. Chyba – Ŝe pójdę do dowódcy wojskowego okręgu skier-
niewickiego i uzyskam jego zgodę. Oczywiście – poszłam, ale w towarzyst- 
wie ówczesnego burmistrza Skierniewic, nieŜyjącego juŜ, świetlanej pamięci 
prof. Wittemberga7, który, jako osoba znana i ciesząca się powszechnym sza-
cunkiem, mógłby mi ułatwić zadanie. Rzeczywiście dygnitarz wojskowy przy-
jął nas nader uprzejmie, ale gdy dowiedział się o celu naszej wizyty, oświad-
czył krótko nein i powtórzył znany mi juŜ epitet Banditen. Sytuacja stała się 
trudna. Z jednej strony wiedziałam, Ŝe nic się tu juŜ nie da wskórać, z dru-
giej – potrzeba pomocy ludziom tak określonym stała się tym pilniejsza. Po-
stanowiłam zaryzykować. Poszłam znów do lagru, do komendanta i oświad-
czyłam mu, Ŝe dowódca okręgu zgodził się. Jak się to stało, Ŝe komendant nie 
podniósł wtedy słuchawki i nie sprawdził mej informacji – nie wiem do dziś  
i nigdy się nie dowiem, dość, Ŝe nie sprawdził i pozwolił przynieść Ŝywność. 
Wieczorem ludzie ci zostali załadowani do dwóch wagonów i na bocznicy koło 
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  8 Pawiak to potoczne określenie największego więzienia politycznego na terenie okupo-

wanej Polski, połoŜonego w samym centrum Warszawy. 
  9 Jan Zapęcki ps. „Łokietek” (1904–1944), ppor., zgrupowanie „Kryska”. Zmarł z powodu 

odniesionych ran 26 IX 1944 r.  

tartaku oczekiwali pod straŜą na odjazd. Ze straŜnikami doszliśmy szybko do 
porozumienia. Wódka i papierosy były dla nich zawsze nieodpartą pokusą. 
Pozwolili nam nawet przystawić drabiny do zakratowanych okienek, rozma-
wiać z zamkniętymi ludźmi i podać im wszystko, o co prosili. Okazało się, Ŝe 
było to 100 ludzi z Wołomina, aresztowanych podczas akcji odwetowej i naj-
surowiej traktowanych. Pomoc była im istotnie bardzo potrzebna.  

Wkrótce potem znów byłam świadkiem innego dramatu. W tym czasie 
przechodziły transporty z Pawiaka8 do Auschwitz. Potwornie stłoczeni w wa-
gonach ludzie w czasie wyjątkowych upałów dusili się i umierali stojąc. Je-
den taki transport zatrzymał się nocą obok dulagu. śandarmi zrobili prze-
gląd wiezionych ludzi i wyciągnęli ponad 100 uduszonych lub nieprzytom-
nych. UłoŜyli ich w jednym wagonie, oddzielonym od reszty i cały ten wagon 
podpalili. O świcie zaalarmowani zostaliśmy tą straszną wieścią przez kole-
jarzy, widzieliśmy otoczony Ŝandarmami dymiący wagon, czuliśmy okropny 
swąd, a zapytani o przyczynę Niemcy z dulagu dawali wymijające odpowie-
dzi. Po pewnym czasie Ŝandarmi zwlekli bosakami zetlałe resztki ludzkie ze 
szkieletu wagonu do wykopanego tuŜ przy torze dołu i zasypali je. Dopiero  
w rok później przybyli krewni ofiar z wiadomościami zebranymi od towarzy-
szy niedoli z transportu. Czerwony KrzyŜ zorganizował ekshumację i prze-
niesienie niedopalonych kości ofiar na cmentarz w asyście duchowieństwa  
i wielkich rzesz ludności. Tak się złoŜyło, Ŝe owa ekshumacja i składanie ko-
ści do trumien dokonane zostało rękami tych Ŝandarmów, którzy dokonali 
spalenia. Znajdowali się oni od czasu wyzwolenia miasta w areszcie, a praca, 
do której zostali uŜyci, musiała być dla nich straszną karą.  

Tymczasem Powstanie Warszawskie dogasało. Pewnego dnia u schyłku 
września Niemcy wyprowadzili z wagonu na stacji Skierniewice grupę prze-
szło 30 rannych. Byli to pierwsi jeńcy z powstania. Skierowano ich pieszo to-
rami w stronę dulagu. Ranni wlekli się o własnych siłach. Jeden z nich, 
por. „Łokietek”9, był cięŜko ranny w szyję. Rana krwawiła silnie całą drogę. 
Chory przybył do dulagu całkowicie wykrwawiony. Za zgodą komendanta na-
tychmiast zjawiło się w obozie kilku naszych lekarzy z doktorem Peretem na 
czele, którzy przy pomocy pielęgniarek zajęli się energicznie rannymi. Ale po-
rucznika „Łokietka” nic juŜ nie zdołało uratować. Wprawdzie Niemcy pozwo-
lili nawet przewieźć go do szpitala powiatowego. Wiozłyśmy go z Celiną Ka-
mecką po wyboistym bruku, wiedząc, Ŝe to juŜ agonia. W szpitalu siostra za-
konna mogła mu juŜ pomóc tylko modlitwą za konających i przygotowaniem 
do pogrzebu. Był to pierwszy pogrzeb powstańca w Skierniewicach, a urzą-
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10 Prawdopodobnie była to grupa mjr. Stanisława Łatyszonka z 1. Armii Wojska Polskie-

go (tzw. armia Berlinga), wzięta do niewoli na przyczółku czerniakowskim. 
11 Po kapitulacji Mokotowa, 27 IX 1944 r. do niewoli wzięto ok. 130–140 oficerów i 1300 Ŝoł-

nierzy, w tym ponad 400 rannych i 30 kobiet. 
12 Kazimierz Szternal ps. „Zryw” (1907–1981), mjr, „cichociemny”, zastępca dowódcy puł-

ku „Baszta”. Po pobycie w Dulagu 142 trafił do Stalagu X B Sandbostel. 
13 Właśc. Generalne Gubernatorstwo, terytorialno-administracyjny twór, powstały 26 X 1939 r. 

i obejmujący część okupowanych przez Niemcy ziem polskich, które zostały bezpośrednio włą-
czone do III Rzeszy. 

dziliśmy go jak mogli najuroczyściej. Na mogile stanął brzozowy krzyŜ, za 
którym – jakŜe prędko – ustawił się długi rząd podobnych.  

W tym czasie jeńcy radzieccy opuścili dulag, pozostała tylko mała grupa 
rannych z lekarzem, a do obozu przybyła kilkudziesięcioosobowa grupa Ŝoł-
nierzy berlingowców10.  

Szybko dotarła do Skierniewic wieść o upadku powstania. Nadszedł dzień 
1 października. Wczesnym rankiem do obozu przybył wielki transport. To po-
wstańcy z Mokotowa w liczbie około 200011 przywiezieni zostali po kapitula-
cji jako jeńcy. Grupie mokotowskiej przewodniczył mjr Szternal Kazimierz, 
ps. „Zryw”12. Wśród jeńców było ponad 400 rannych pod opieką lekarzy z po-
wstania i przeszło 30 dziewcząt. Wszyscy oni wymagali natychmiastowej po-
mocy w Ŝywności i lekach. Tę pomoc zorganizowała RGO przy udziale całego 
społeczeństwa z miasta i okolic. Niemcy pozwolili na łączność z obozem mnie 
i jeszcze kilku kobietom. Zaczęła się praca. Obóz nie był przygotowany na ta-
ką liczbę ludzi, w dodatku rannych. Brakło wody, nie mówiąc juŜ o Ŝywności. 

Wodę trzeba było beczkami dowozić z okolicznych studzien. Powstańcy 
mieli pieniądze. Przed kapitulacją rozdano im coś w rodzaju Ŝołdu w nowych 
pięknych papierkach 500-złotowych. Te 500-złotówki trzeba było najpierw 
rozmienić w miejscowym banku. I tu dopiero okazało się, Ŝe owe piękne 
banknoty, którym na oko nic nie moŜna było zarzucić, nie pochodzą z menni-
cy Generalnej Guberni13, ale Ŝe drukowane były całkiem gdzie indziej, a do 
Warszawy trafiły ze zrzutów. Lecz nasi bankowcy wzięli na siebie niebezpie-
czeństwo całej imprezy i wydali nam drobne w walucie nie budzącej juŜ Ŝad-
nych wątpliwości. Z zakupami teŜ nie było łatwo w okresie kartkowym i przy 
wielkiej liczbie ludności napływowej, mimo to nasi ludzie przywieźli z okolicz-
nych wsi mnóstwo Ŝywności, którą cała druŜyna dziewcząt pakowała w paczki 
dniem i nocą. RGO miała mąkę, przydzielała ją piekarniom, a te wydawały 
nam chleb dla obozu. Dostawaliśmy równieŜ cukier, tłuszcze i inne produkty, 
oczywiście w ilościach bardzo skromnych w stosunku do potrzeb, ale tu z po-
mocą przychodziła ofiarność prywatna. Zaprzyjaźniony personel rzeźni przy-
dzielał nam – oczywiście całkiem nieoficjalnie – świeŜą wątrobę dla cięŜko 
rannych, czasem większe ilości koniny, kiedyś nawet całego prosiaka i tak ja-
koś gospodarowaliśmy.  
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14 Niem. „Ci ludzie AK – to sama inteligencja!”. 
15 Funkcjonariusz niemieckiego wywiadu wojskowego (Abwehr). 
16 Bardziej znana jako bitwa pod Jaktorowem (29 IX 1944 r.), którą Ŝołnierze AK ze wspo-

magającej powstanie grupy „Kampinos”, stoczyli z wojskami niemieckimi. Około 150 z nich do-
stało się do niewoli, ale część na miejscu rozstrzelano. 

17 Prawdopodobnie mowa o Kazimierzu Urbańskim ps. „Klemens” (1925–1972), kapr. 
pchor., walczącym w Grupie Artyleryjskiej „Granat” na Mokotowie. 

Dzień w obozie rozpoczynał się apelem Ŝołnierskim. Niezapomniany był 
widok długich szeregów dość jednolicie ubranych młodych chłopców, odbywa-
jących swój apel. Oficerowie składali raport dowódcy, oddawano honory woj-
skowe, a postawa tych ludzi – mimo przebytych trudów, głodu i wszelkich 
udręk – w niczym nie przypominała tego, co rozumiemy pod słowem „jeniec”.  

Diese A.K.-Leute – es ist bloss Intelligenz!14 – powiedział do mnie komen-
dant obozu mjr Pongs z nieukrywanym podziwem. Ale tego podziwu nie po-
dzielali inni Niemcy, od których wkrótce zaroiło się w barakach obozowych. 
Był tam Abwehroffizier15 z bandą gestapowców przy boku, którzy patrzyli  
na nas podejrzliwie, nie szczędząc szykan. W naszej pracy starałyśmy się  
w pierwszym rzędzie zaspokoić potrzeby rannych. Dla nich było białe pieczy-
wo i to, co miałyśmy najlepszego.  

Do obozu przywieziono równieŜ grupę partyzantów z Puszczy Kampino-
skiej – po bitwie pod śyrardowem16. Jeden z nich – doktor Roth – powiedział 
mi, Ŝe ma za sobą taką przeszłość, iŜ nie moŜe tu dłuŜej pozostać, bo go 
Niemcy wykończą. Oświadczył, Ŝe jego specjalnością był strzał przez biurko. 
Dośpiewałam sobie szybko – do kogo. Udało mi się wywieźć go platformą, 
którą przywoziłam Ŝywność. Przy poŜegnaniu wyciągnął z kieszeni skakankę 
dziecięcą i powiedział: „to mój talizman, juŜ trzeci raz ratuje mnie z opresji”. 
Gdy był jeszcze w lesie, odwiedziła go Ŝona z córeczkami. Jedna z nich zapo-
mniała zabrać swoją skakankę, a ojciec nie rozstawał się z nią od tej chwi- 
li. Innym razem pracująca z nami koleŜanka [Helena?] Urbańska, znalazła 
wśród jeńców syna17. Gdy się juŜ chwilę nacieszyli sobą, kilka z nas otoczyło 
ich ciasno, szybko ubrałyśmy chłopaka w moją pelerynę z kapturkiem, na rę-
kaw załoŜyłyśmy naszą opaskę i wszyscy razem – na platformę. Furman pod-
ciął konie, wartownicy wypuścili nas jakoś bez przeszkód i tak wywiozłyśmy 
oszołomionego chłopca. Inny szczęściarz salwował się ucieczką na własną rę-
kę, mianowicie wlazł do pustej beczki na wodę i w ten sposób wydostał się za 
bramę. Ale więcej takich prób nie moŜna było czynić, bo Niemcy zdwoili czuj-
ność.  

Po kilku dniach pobytu w obozie zdrowych wywieziono do Niemiec. Odje-
chał wówczas i mjr „Zryw”, a przed odjazdem udało się nam z nim poŜegnać. 
Powiedział nam krótko: – „Dziękuję, to była dobra słuŜba”, a te proste słowa 
miały dla nas swoją wagę.  
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18 W relacji Apolinarego Cynk-Boruckiego to prof. Kołbasow (Archiwum Historii Mówio-

nej Muzeum Powstania Warszawskiego, dostępne na www.1944.pl). 

Wśród pozostałych było wielu cięŜko rannych. PoniewaŜ przebywanie w wa-
runkach obozowych było dla nich groźne, Niemcy zgodzili się na przewiezienie 
ich do szpitala. Natychmiast stawili się wszyscy doroŜkarze skierniewiccy, 
dźwigali ostroŜnie razem z nami rannych i przewieźli ich bezpiecznie do szpi-
tala. Ci ludzie okazali powstańcom wiele serca i bezinteresowności, a niejeden 
raz korzystaliśmy z ich chętnych usług. RównieŜ dzielny woźnica z browaru  
i nasz Zaleski z tartaku, to dobrzy, wypróbowani przyjaciele. Zresztą – byli 
przyjaciele i wśród Niemców, gdyŜ nieraz w prostym wachmanie znajdowało 
się Ŝyczliwego, ludzkiego człowieka. Byli wśród nich Czesi i Bawarczycy –  
z tymi dogadaliśmy się najprędzej, oni informowali o wszystkim, co mnie inte-
resowało, przenosili listy i pomagali w róŜnych kłopotach, a tych nie brakło. 

CięŜko ranni zostali wcześnie przewiezieni do szpitala powiatowego. Były 
tam dobre warunki, bardzo dobrzy lekarze, nie brakło leków – RGO miała 
nawet własną aptekę – opieka była nader troskliwa, krwiodawcy zgłaszali 
się chętnie, dlatego teŜ wielu chorych powracało do zdrowia i oczywiście ucie-
kało ze szpitala na wolność. Ale tam, gdzie konieczna była operacja – działo 
się gorzej. Amputacje kończyły się z reguły tragicznie. Ranni umierali. Zgony 
były tak częste, Ŝe w jednym z pogrzebów niesiono aŜ 7 trumien. A tymcza-
sem w obozie pozostawało wciąŜ jeszcze wielu powaŜnie chorych i odbywały 
się tam zabiegi chirurgiczne, a nawet amputacje. W tych tak prymitywnych 
warunkach chorzy powoli powracali jednak do zdrowia. Zawdzięczali to ofiar-
nej pracy i trosce swoich lekarzy z powstania, a operował ich chirurg radziecki, 
prof. uniwersytetu moskiewskiego Leonid Kubasow18. Początkowo wieść o do-
konywanych przez niego zabiegach w warunkach obozowych bardzo nas za-
niepokoiła. Operacje odbywały się w izolowanym baraku, do którego nie mia-
łam wstępu, a jednak musiał tam dotrzeć ktoś kompetentny i zbadać, jak 
sprawa wygląda. Udało mi się uzyskać zgodę komendanta na wizytę w bara-
ku Kubasowa naszego lekarza z miasta. Wynik tej wizyty był zaskakujący:  
„Aseptyka na najwyŜszym poziomie, wszystko w największym porządku, nie 
moŜna tu mieć Ŝadnych zastrzeŜeń” – takie zdanie wypowiedział wizytujący 
oddział chirurgiczny dr Klemczyński. Profesor Kubasow miał przy sobie swe-
go asystenta, a wiedzą i uzdolnieniami słuŜył swoim i naszym. Widać i Niem-
cy liczyli się z tym człowiekiem, bo pozwalali mu – oczywiście pod eskortą – 
odwiedzać rannych w szpitalu, gdzie jego diagnoza była bardzo ceniona. Za-
słuŜył się on dobrze naszej sprawie, toteŜ, gdy zapragnął uciec z obozu, zna-
leźli się ludzie, którzy mu to ułatwili. Stało się to właśnie przy okazji wizyty 
w szpitalu, w dzień wigilii. Eskortujący profesora wartownicy stali pod 
drzwiami sali, do której wszedł, paląc spokojnie ofiarowane im papierosy  
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19 Ostatni transport odszedł 9 XI 1944 r. Zob. list K. Mystkowskiej do A. Mystkowskiego  

z 9 XI 1944 r. (w depozycie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu). 
20 Potoczne określenie niemieckich straŜników (niem. die Wache – straŜ). 
21 Adolf König, niemiecki lekarz naczelny (Stabsarzt) Dulagu 121 Pruszków (do listopada 

1944 r.) oraz skierniewickiego Dulagu 142. 

i gawędząc z uprzejmym personelem, a tymczasem profesor z asystentem 
wyszli oknem na ulicę, gdzie czekała juŜ przygotowana doroŜka i ubranie. 
Kiedy po długim oczekiwaniu zniecierpliwieni wartownicy zaczęli ich wzywać 
do powrotu, byli juŜ w pociągu wiozącym ich w stronę Krakowa. Z drogi juŜ 
profesor przysłał mi kartkę z prośbą o pieniądze, które udało mi się mu prze-
słać.  

Większość rannych i nasi lekarze zostali wywiezieni do Niemiec w dwóch 
transportach: w październiku i w listopadzie19. Praca wśród nich, wspólne 
dole i niedole sprawiły, Ŝe rozstawaliśmy się jak przyjaciele. Nazywałam tych 
naszych chłopców – akaczęta: nazwa przyjęła się i tak juŜ zostali na zawsze 
w mej pamięci. Spotkał mnie nawet z ich strony zaszczyt nie byle jaki, bo zo-
stałam udekorowana smoczkiem, tak, prawdziwym smoczkiem. Było to od-
znaczenie dziewcząt z Mokotowa, a pochodziło stąd, Ŝe w jakiejś rozbitej ap-
tece znaleziono zapas smoczków i z braku innych „orderów” dekorowano nimi 
dziewczęta.  

W grudniu i styczniu aŜ do dnia wyzwolenia pozostała w dulagu juŜ tylko 
ponad 50 osób licząca grupa jeńców. Spędzili oni tam święta BoŜego Narodze-
nia, a choć ucieczka Kubasowa pogorszyła bardzo stosunek Niemców do jeń-
ców i do mnie, to jednak mimo wszelkich szykan znalazła się w obozie pięk-
nie ubrana choinka i dobre paczki świąteczne ze struclami, i opłatki, którymi 
wraz z Marią Węgrzynową podzieliłyśmy się z jeńcami. A potem wypadki po-
toczyły się szybko. Nadszedł dzień l6 stycznia 1945 r. Przez całą noc poprze-
dzającą słyszeliśmy, jak kwaterujący tuŜ za naszym domem Ŝołnierze nie-
mieccy pakowali manatki i przed świtem odjechali, zabrawszy nam wóz, choć 
mieli własne samochody. W podnieceniu oczekiwaliśmy ranka. Pobiegłam do 
obozu i to, co zobaczyłam, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Przy bra-
mie nie było wachy20, natomiast wszyscy Niemcy kręcili się po obozie jak nie-
przytomni. Wyprowadzili i ustawili pod bramą wszystkich chodzących jeń-
ców, których wkrótce poprowadzili pod konwojem w stronę miasta. ZdąŜyłam 
tylko rozdać przyniesione papierosy i poŜegnać się z mymi podopiecznymi, 
zresztą – nie na długo. A tymczasem w obozie sam komendant mjr Pongs  
i jego zastępca kpt. Lehman gorączkowo zbierali się do ucieczki, pakując ma-
natki do oczekującego ich auta. Dla lekarza niemieckiego – dra Königa21, 
bardzo niesympatycznej osobistości, nie było juŜ widać miejsca w tym aucie, 
bo – jak stał – bez Ŝadnego bagaŜu pomaszerował przez puste zaśnieŜone po-
la w stronę lasu. Patrzyłam na uciekających oficerów niemieckich. Nie po-
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22 Franc. „Takie jest Ŝycie, taka jest wojna”. 
23 Tadeusz Maj ps. „Cichy” (1924–2000), Ŝołnierz pułku „Baszta”. 
24 Rodzina Władysława Strakacza (1881–1951), właściciela skierniewickiego browaru, za-

słuŜonego społecznika. 

wiedzieliśmy sobie nic na poŜegnanie, ale sytuacja była zaiste niezwykła.  
C’est la vie, c’est la guerre 22 – powiedział mi kiedyś jeden z nich. Wkrótce 
obóz opustoszał z Niemców, ale w barakach było jeszcze ponad 30 ludzi obłoŜ-
nie chorych lub poruszających się tylko z trudem. Ci nie mieli gdzie ani po co 
uciekać. Tymczasem zaczęło się ostrzeliwanie terenu ze zbliŜających się czoł-
gów radzieckich. Pociski padały gęsto, a do tego ukazały się samoloty ra-
dzieckie, które, przelatując nisko nad obozem, ostrzeliwały go z karabinów 
maszynowych, choć to nie miało juŜ Ŝadnego sensu. Wszystkie szyby wylecia-
ły, a na dworze był duŜy mróz. W tej sytuacji nie moŜna było zostawić ludzi. 
Obok obozu przeszedł śpiesznie mały oddział uzbrojonych po zęby Niemców, 
kierując się ku lasowi, a za nimi nie ukazał się juŜ nikt. Zaproponowałam 
więc swoim pupilom, aby przeszli do mego domu. Moje najbiedniejsze akaczę-
ta: młodziutkiego Janka Karsznicę i niewiele starszego Tadeusza Maja23 
wzięliśmy na nosze. Obaj mieli nogi straszliwie poparzone benzyną z bute-
lek, którymi rzucali w niemieckie czołgi. Po tylu miesiącach rany jeszcze 
wciąŜ były w okropnym stanie. Co silniejsi dźwigali nosze, słabsi kuśtykali 
obok i tak doszliśmy do celu. Tu poŜywili się i odpoczęli, ale nie mogli długo 
pozostać. Wprawdzie przed opuszczeniem obozu prosiłam medyka, który był 
z rannymi, aby pozmieniał im opatrunki, ale nie uczynił tego, natomiast na-
pchał sobie kieszenie lekami i znikł nam z oczu bez poŜegnania. Chorych 
trzeba było odwieźć do szpitala. Udało się pozyskać do tego zaprzyjaźnionego 
furmana Aniołkowskiego. Gdy tylko strzelanina nieco ucichła, przyjechał do-
brze wymoszczonym wielkim wozem, na którym ułoŜyliśmy wygodnie cho-
rych, słabi usiedli koło nich, zdrowsi szli pieszo obok wozu i tak wolniutko 
posuwali się do szpitala. W naszym domu pozostało trzech juŜ wyleczonych, 
choć kalekich chłopców i jeden młody Ŝołnierz radziecki. Tego ostatniego za-
brał po paru dniach jakiś samochód, a pozostała trójka mieszkała u nas do 
czasu nawiązania kontaktu z rodzinami. Następnego dnia odwiedziłam mo-
ich chłopców w szpitalu. Liczba ich wzrosła, gdyŜ przybyli koledzy, wyprowa-
dzeni poprzedniego dnia z obozu. Niedaleko uszli, poniewaŜ zaraz za Skier-
niewicami otoczyły ich czołgi radzieckie i uwolniły od niepoŜądanej opieki. 
Wkrótce kto mógł, szedł w swoją stronę, a w szpitalu pozostało juŜ tylko kilku. 
NajdłuŜej, bo przeszło rok, gościł Tadeusz Maj. Pamiętam, jak w te pierwsze 
dni po wyzwoleniu bezskutecznie szukałam dla niego tranu, koniecznego do 
opatrunków. Udzielił mi go dopiero pewien lekarz radziecki, wzruszony 
smutną dolą tego chłopca. Później, kiedy juŜ nie mieszkałam w Skierniewi-
cach, Tadeuszem zaopiekowali się Strakaczowie24, sprowadzali dla niego 
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trudne do zdobycia leki, odŜywiali starannie i dzięki takiej opiece chłopiec 
wyszedł ze szpitala zdrów, świetnie wyglądający i – nawet zakochany w mło-
dziutkiej pielęgniarce.  

Na tym kończy się opowieść o dulagu i powstańcach w Skierniewicach. 
Nie wiem, jak wspominają oni to miasto, gdzie tyle się nacierpieli, ale wiem, 
Ŝe na pewno dobrze myślą o jego mieszkańcach, którzy ofiarowali im dar serca.  

Natychmiast po opustoszeniu obozu skrzętna ludność okoliczna zlikwido-
wała go doszczętnie, co do cegiełki, tylko wielkie doły po ziemiankach trudno 
było wyrównać, ale po paru latach i one znikły. Rzadko bywam w tych stro-
nach, ale kiedy z okien wagonu na miejscu dawnego lagru widzę znów łany 
Ŝytnie, jestem szczęśliwa, Ŝe tam, gdzie człowiek nosił miano jeńca, rośnie 
zboŜe dla ludzi wolnych. 
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1 Późniejszy 23. Pułk Artylerii Lekkiej. 
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Wojenne losy Ślązaka – Zbigniew Wolny 
 

Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył  
Konstanty Wolny 

 
 
Mój Ojciec – Zbigniew Wolny – urodził się 24 lipca 1910 r. we Wrocławiu, 

jako najstarsze z dzieci Konstantego Wolnego [pierwszego marszałka Sejmu 
Śląskiego] i Wandy Sworowskiej. Rodzina Wolnych zamieszkała w Gliwicach, 
w 1918 r. przeniosła się do Bytomia. Do szkoły powszechnej Zbigniew Wolny 
uczęszczał w Bytomiu, potem kontynuował naukę w gimnazjach klasycznych 
w Katowicach i Chorzowie. Egzamin dojrzałości złoŜył w 1930 r. W kolejnym 
roku podjął studia na wydziale chemicznym Politechniki w Gdańsku oraz we 
Lwowie. 

Po zdaniu matury Zbigniew rozpoczął słuŜbę wojskową w Szkole Podcho-
rąŜych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w 23. Pułku Arty-
lerii Lekkiej, stacjonującym w Będzinie i w śorach (II dywizjon). Pułk konty-
nuował tradycje 214. Ochotniczego Wielkopolskiego Pułku Artylerii Polowej1, 
stacjonującego po wojnie 1920 r. w Biedrusku, a następnie w Krotoszynie.  
W czerwcu 1922 r. brał udział w obejmowaniu władzy administracyjnej na 
Górnym Śląsku.  

23. Pułk Artylerii Lekkiej, będący pododdziałem 23. Górnośląskiej Dywizji 
Piechoty, został zmobilizowany 22 sierpnia 1939 r. Podczas kampanii wrze-
śniowej wchodził w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk”, podporządkowanej Ar-
mii „Kraków”. Tworzyły go I i II dywizjony, dysponujące 12 armatami 75 mm 
kaŜdy, III dywizjon, dysponujący 12 haubicami 100 mm oraz IV dywizjon  
artylerii fortecznej. Zbigniew Wolny słuŜył w I dywizjonie, gdzie pełnił funk-
cję oficera zwiadowczego. Został skierowany do wsparcia 11. Pułku Piechoty  
w Tarnowskich Górach.  
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2 Wchodził w skład 23. Dywizji Piechoty. W osłonie północnej GO „Śląsk” znajdował 

się Oddział Wydzielony „Tarnowskie Góry” (dowództwo i III baon 11. pp, baon Obrony 
Narodowej „Tarnowskie Góry”, kompania kolarzy). [Uzup. red.]. 

3 Dowództwo GO „Śląsk” znajdowało się w Zabierzowie. [Uzup. red.]. 
4 Rzeczywiście 3 IX 1939 r. I dywizjon 23. Pułku Artylerii Lekkiej podczas odwrotu 

armii za Wisłę i Dunajec „został stracony” pod Trzebinią. 
5 10 IX 1939 r. dywizja dotarła na przyczółek baranowski. 

I dywizjon stanowił wzmocnienie 
dla polskiej obrony Tarnowskich Gór 
(11. Pułk Piechoty)2. Pomimo zacię-
tych walk, nie poniósł większych 
strat. 4 września3 napotkał kolumnę 
niemieckich czołgów w Pile Koście-
leckiej, między Trzebinią a Bolęci-
nem, która doszczętnie go rozbiła4. 
Utracił wówczas wszystkie działa.  
5 września podjął walkę z jednost-
kami niemieckimi w rejonie Brono-
wic i Sowińca, kierującymi się do 
Krakowa. Doszło wówczas do przy-
padkowego spotkania mojego ojca  
z grupą znanych mu działaczy ślą-
skich, w tym ze swoim ojcem – Kon-
stantym i dwoma siostrami. Prze-
mieszczali się oni autobusem w kie-
runku granicy wschodniej. Po uzu-
pełnieniu zapasu benzyny, zdobytej 
przez ojca, autobus z uchodźcami 
ruszył dalej. Podczas zaciętych walk 
pod Osiekiem nastąpiła przeprawa 
przez Wisłę i San5. śołnierze wal-
czyli z determinacją, pomimo Ŝe byli 

12. Marszałek Sejmu Śląskiego – Konstanty 
Wolny – wraz z synami: Zbigniewem (w mun-
durze) oraz Marianem. Zdjęcie wykonano  
w 1931 r., w ogrodzie otaczającym willę  
Wolnych w Katowicach, przy ul. Zacisze 3 

w odwrocie. Ostatnie zacięte walki, do ostatniego naboju, stoczono 19 i 20 wrze-
śnia podczas pierwszej bitwy tomaszowskiej. Wówczas teŜ dokonano zmian 
organizacyjnych, w wyniku których mojego ojca mianowano dowódcą zwiadu 
w baterii dowodzonej przez kpt. [Mikołaja] Stranza. Rozkaz kapitulacyjny wy-
dany przez gen. dyw. [Tadeusza] Piskora zakończył prowadzone walki.  

Po wybuchu II wojny światowej władze niemieckie utworzyły sieć obozów 
dla jeńców wojennych. Były wśród nich oflagi (Offizierslager), przeznaczone 
dla wziętych do niewoli oficerów oraz stalagi (Stammlager) dla podoficerów  
i szeregowych. Do największych liczebnie oflagów naleŜały: II B Arnswalde 
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(obecnie: Choszczno), II C Woldenberg (obecnie: Dobiegniew), II D Gross 
Born (obecnie: Borne Sulinowo), VI B Dössel i VII A Murnau. Mój Ojciec  
dostał się do niemieckiej niewoli pod Tomaszowem Lubelskim 20 września 
1939 r. Wraz z grupą jeńców został odtransportowany koleją przez Kraków  
i Katowice do Sośnicowic koło Gliwic, gdzie znajdował się obóz przejściowy. 
Przebywał w nim przez sześć dni. Następnie został przewieziony do Stargar-
du Szczecińskiego, gdzie spędził trzy dni, a stamtąd przez Berlin do Ostero-
de. Jako jeniec wojenny mój Ojciec przebywał w oflagach: XI A Osterode (do 
lipca 1940 r.), II B Arnswalde (od lipca 1940 do lata 1941r.) oraz II D Gross 
Born (w tzw. obozie górnym, a następnie dolnym, do 28 stycznia 1945 r.). 

W oflagach nie odnotowywano raŜących przypadków naruszania obowią-
zujących konwencji, w odniesieniu do sposobów traktowania jeńców. Wła-
dzom niemieckim zaleŜało na utrzymywaniu obozów funkcjonujących w spo-
sób modelowy – na pokaz, między innymi dla przedstawicieli Międzynarodo-
wego Komitetu Czerwonego KrzyŜa, przeprowadzających regularne kontrole. 
To oczywiście niczego nie usprawiedliwia, w szczególności zaś Ŝycia w poczu-
ciu strachu, głodu, przebywania w izolacji, pod ciągłym nadzorem władz nie-
mieckich, niehumanitarnych warunków bytowych wśród wszy, pluskiew, 
szczurów i wszelkich chorób, wreszcie w miejscu, gdzie doskwierała jeńcom 
przede wszystkim rozłąka z najbliŜszymi. Kilka lat za drutami powodowało 
nabycie wielu nawyków, które rzutowały na późniejsze Ŝycie. Mój Ojciec po 
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13. Zbigniew Wolny – jeniec nr 305, Oflag XI A Osterode  

14. Zbigniew Wolny. Oflag XI A 
Osterode 
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wyjściu z obozu do końca Ŝycia nie lubił grać w karty, unikał szachów, zasy-
piał zawsze przy palącej się lampce. Palił bardzo duŜo papierosów.  

Przedstawione poniŜej wspomnienia mojego Ojca spisane zostały na Ŝycze-
nie mjr. Konrada Rogaczewskiego w 1975 r. W przytaczanych faktach Ojciec 
nie operuje datami, których podanie, ze względu na odległy czas wydarzeń 
mogłoby wzbudzać uzasadnione wątpliwości. Poszczególne przytoczone przez 
niego epizody podane zostały w ciągu chronologicznym. 

*  *  * 

JuŜ w pierwszych dniach października 1939 r. rtm. [Jerzy] MielŜyński zor-
ganizował kontrolę listów przez wyznaczonych przez niego do tego zadania 
oficerów pocztowych dla poszczególnych kompanii. Niemcy w listach volks-
deutschów otrzymywali liczne informacje na temat Ŝycia wewnątrzobozowego. 
Zadanie polegało na zbieraniu wysyłanych listów i przekazywaniu ich Niem-
cowi odbierającemu pocztę. Rozdawanie równieŜ następowało za pośrednic-
twem oficera pocztowego. O ile przeglądanie treści listów osób podejrzewanych 
o współpracę było ułatwione, bo listy zbierało się wieczorem, a oddawało rano 
przy apelu, o tyle listy przychodzące otrzymywano podczas apelu i trzeba je 
było rozdać od razu. Szereg osób pisywało do rodzin, Ŝeby potwierdzali ich 
niemieckie pochodzenie, przynaleŜność krwi i tym podobne historie, modne 
wśród hitlerowców. Niestety, po kilkunastu dniach Niemcy zaczęli sami  
zbierać listy i rozdawać, co potwierdziło podejrzenia naszego starszego obozu 
rtm. J. MielŜyńskiego. Oficerowie, którzy opuścili obóz jako volksdeutsche, 
właściwie zostali wcześniej rozpoznani. W 4. kompanii ja zostałem wyznaczo-
ny na oficera pocztowego, ze względu na biegłość w języku niemieckim. Po-
nadto byłem w pokoju, w którym byli sami oficerowie, poza wszelkimi po- 
dejrzeniami, wśród nich: z 1. Pułku Strzelców Konnych – por. Siemiątkowski 
(zamieszkały we Wrocławiu), por. Stanisław Leśniowski (zięć generała Wła-
dysława Sikorskiego), por. [Eugeniusz] Judenko (zamieszkały w Londy- 
nie), z 75. Pułku Piechoty – ppor. [Piotr] Krok (zamieszkały w śorach) oraz  
ppor. [Edward] Hermach. NaleŜy podkreślić, Ŝe wszyscy sposobiący się na 
volksdeutschów – niestety oficerowie – pisali listy od razu w języku niemiec-
kim. Byli i tacy, którzy nagle zaczęli do nazwiska dodawać „von” jakby im to 
miało dodać splendoru, wśród nich równieŜ tym, którzy nawet nie znali języka 
niemieckiego. Akcja ta, choć krótkotrwała, umoŜliwiała zachowanie ostroŜno-
ści w stosunku do potencjalnych volksdeutschów i ich obserwację, pod kątem 
podejmowania kontaktów z Niemcami. Wszyscy oni opuścili obóz zaraz po 
podpisaniu odpowiedniej deklaracji u Abwehroffiziera [funkcjonariusza nie-
mieckiego wywiadu wojskowego], którym był, o ile dobrze pamiętam, Haupt-
mann Blady, z pochodzenia Czech. 
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15. Oflag XI A Osterode. Ofice-
rowie 23. Pułku Artylerii Lekkiej. 
Zbigniew Wolny (w drugim rzę-
dzie, piąty z lewej)  

16. Oflag II B Arnswalde. Zbigniew 
Wolny (w drugim rzędzie, drugi z lewej) 

Wśród wyjeŜdŜających volksdeutschów znalazł się m.in. oficer rezerwy  
z Piekar Śląskich, niestety, nie pamiętam nazwiska. WyjeŜdŜał świadomie  
i chyba na rozkaz rtm. J. MielŜyńskiego. Podobno w Piekarach Śląskich był 
tylko jeden o takim nazwisku, został aresztowany i zginął. Czy go ktoś zdra-
dził – nie wiem, ale warto byłoby tę sprawę wyjaśnić. 

W obozie w Osterode praca konspiracyjna nie była jeszcze rozwinięta tak, 
jak w późniejszym okresie – chyba jeszcze za silnie odczuwaliśmy naszą klę-
skę, którą potem spotęgowała klęska Francji. Początkowo organizowano głów-
nie pogadanki i odczyty, nauczano języków obcych, a przede wszystkim po-
znawano się wzajemnie. Po klęsce Francji obóz Osterode został przeniesiony 
do Arnswalde. Celem nawiązania łączności został przygotowany do ucieczki 
młody podporucznik słuŜby zawodowej – [Maksymilian] Lohman. Wyglądał 
bardzo chłopięco i uszyto dla niego mundur członka szeregów Hitlerjugend. 
W transporcie znajdował się w przedziale obok tego, w którym ja jechałem. 
Wyskoczył z pociągu nieopodal stacji Kalisz i podobno dotarł do kraju.  

W Oflagu II B Arnswalde rozpoczęła się właściwa akcja organizacyjna  
w róŜnych kierunkach. Być moŜe wpłynęła na to obecność oficerów sztabo-
wych, bo w Osterode najwyŜszym stopniem był rtm. J. MielŜyński – rezerwi-
sta. Wydawano m.in. gazetkę obozową, redagowaną przez ppor. rezerwy Zbi-
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—————————— 
6 Błędne przypuszczenie. Pułkownik S. Rowecki dowodził we wrześniu 1939 r. War-

szawską Brygadą Pancerno-Motorową. 

gniewa Łukasińskiego, po wojnie profesora Politechniki Poznańskiej. Z prasy 
niemieckiej wybierano fragmenty wykazując ich kłamliwość. Moim zadaniem 
było sumowanie tonaŜu zatopionych statków alianckich, co nieraz dawało za-
bawne wyniki. Była to w zasadzie praca ku „pokrzepieniu serc”. Do zespołu 
redakcyjnego naleŜało wielu oficerów. Pamiętam tylko niektóre nazwiska. 
Byli w tej grupie podporucznicy [Włodzimierz] Łukowski, [Bolesław] Hajduk 
i Wierzejewski. Po wojnie zamieszkali w Poznaniu.  

W Arnswalde odbyła się moja pierwsza rozmowa z płk. [Witoldem] Mo-
rawskim [starszym obozu i konspiracyjnym dowódcą Konstantego Wolnego]. 
Było to w godzinach wieczornych. Po zameldowaniu rozpytał się o moje spra-
wy osobiste, a następnie odparł, Ŝe otrzymam zadanie do wykonania, ale juŜ 
w Gross Born. Było to krótko przed przeniesieniem obozu. Zadanie polegało 
właściwie na pracy wśród szeregowych. 

Wypada tu jeszcze wspomnieć o udanej ucieczce trzech oficerów z 1. Pułku 
Strzelców Konnych, w tym ppor. [?] Koska. Mieszkał w tej samej sali, co ja. 
Został przywieziony do Gross Born po kapitulacji Powstania Warszawskiego, 
pod nazwiskiem Staliński. Podporucznicy Oborski i śuczyński byli mi dobrze 
znani przez por. S. Leśniowskiego, z którym rozdzielono mnie w Arnswalde. 
1. Pułk Strzelców Konnych zgrupował się w jednej sali. To była taka kawale-
ryjska chęć wydzielania się. Oficerowie z tego pułku chyba specjalnie się łą-
czyli – raz, Ŝe to niby miał być splendor – z ich pułku był por. S. Leśniowski  
i zdaje się płk [Stefan] Rowecki6. Na moje wyczucie tamtędy biegł główny kanał 
łączności z krajem, dlatego ucieczka objęła właśnie dwóch oficerów z 1. Pułku 
Strzelców Konnych. Podporucznik Oborski zginął na ulicy w Warszawie, za-
strzelony przez niemieckiego podoficera, który dłuŜszy czas słuŜył w oflagu. 
Nazywał się bodajŜe Rollaner, pochodził z Poznania i doskonale miał opano-
wany język polski. 

W Gross Born zostałem przydzielony do opieki nad szeregowymi. Później, 
po przeniesieniu do dolnego obozu, batalion szeregowych składał się z trzech 
kompanii. Starszym batalionu został por. [Antoni] Pilaczyński, oficjalnie wy-
znaczony przez płk. W. Morawskiego do kontaktowania się z niemiecką ko-
mendą obozu. Trzema kompaniami dowodzili kolejno: por. Giebel, por. Tyran 
i ja. Nie mieliśmy bezpośrednich kontaktów z Niemcami, wszystkie sprawy 
załatwiał por. Pilaczyński, był on ponadto szefem warsztatów rzemieślni-
czych, krawieckich i szewskich. Drugi z warsztatów prowadził kpr. Sabok,  
z nim rozmawiałem najczęściej, bo pochodził równieŜ ze Śląska – szczery  
i uczciwy Polak. Zadanie nasze polegało na zbieraniu wiadomości od nowych 
Ŝołnierzy, wracających z pracy z obozu dolnego, zbieraniu i przygotowaniu 
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rzeczy, tytoniu i tym podobnych, jako pomoc dla naszych cywilów pracują-
cych u Niemców, i ewentualnie przekazywaniu wiadomości. Wszystkie rzeczy 
i materiały do przekazania na zewnątrz były przechowywane w szafach sze-
regowych. NaleŜy podkreślić, Ŝe nigdy nic nie ubyło, choć przecieŜ szerego-
wym takŜe się nie przelewało. Nawet w okresach, gdy brakowało tytoniu 
zawsze wszystko leŜało na swoim miejscu. Znaczna grupa szeregowych uczy-
ła się, ciekawie byłoby ustalić, z jakim skutkiem. Na przykład szeregowy So-
kołowski pracował po wojnie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Byli to 
wartościowi ludzie, naraŜeni bezpośrednio. Był zakaz wynoszenia na ze-
wnątrz, nie mówiąc juŜ o wnoszeniu do obozu, części do aparatów radiowych, 
gazetek i w nieduŜym zakresie, ale jednak broni. Wiadomo, czym to groziło. 
Do moich zadań naleŜało m.in. organizowanie przerzutów dla ludności cywil-
nej, w ramach kompanii, którą przydzielono mojej opiece. Gdy zaczęto orga-
nizować konspirację wewnątrz obozu w układzie trójkowym, w zasadzie zna-
ło się tylko jedną osobę przed sobą i dwie po sobie. Trudno w tym miejscu 
mówić o nazwiskach. Przede mną był por. [Albert] Gostkowski (o ile się nie 
mylę, ichtiolog z zawodu), a za mną podporucznicy [Piotr] Krok i [Jan] Sobie-
ski. Dalszych nazwisk nie znałem. System alarmowy, zresztą niewypróbowa-
ny ze względu na zachowanie całkowitej tajemnicy, szedł z góry na dół. 
Układ był taki, Ŝe następni byli w najbliŜszym zasięgu.  

Po pewnym czasie zawezwał mnie płk [Ludwik] Zych i poinformował, Ŝe 
jest dowódcą batalionu szturmowego i zostałem wyznaczony na jego adiutan-
ta, na wypadek działań, które w myśl decyzji płk. W. Morawskiego miały być 
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17. Oflag II B Arnswalde. Zaproszenie dla ppor. Zbigniewa Wolnego na kolację 
wigilijną (1941 r.) 
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18. Podporucznik Zbigniew Wolny. Legitymacja byłego jeńca wojennego  
nr 1205 (Londyn 1945 r.). 
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podjęte, gdyby miało dojść do likwidacji obozu przez Niemców lub gdyby  
w Niemczech wybuchły rozruchy. Było mi równieŜ wiadomym, Ŝe istniał pod-
kop, którego nie wolno było uŜywać, gdyŜ miał być wykorzystany do wyjścia 
grupy, celem zaatakowania wartowni niemieckiej od zewnątrz. Na tym wła-
ściwie rozmowy się zakończyły, choć z płk. L. Zychem wielokrotnie toczyłem 
rozmowy o charakterze ogólnym. 

Wiem równieŜ, Ŝe ppor. W. Łukowski, o którym uprzednio wspominałem, 
obsługiwał radio, ukryte w drewnianej nodze łóŜka. Przy jego obsłudze i w cza-
sie słuchania audycji zaangaŜowana była cała sala ppor. Łukowskiego.  

Miałem kontakty z Polakami na zewnątrz obozu. Głównie dlatego, Ŝe mo-
im zadaniem była pomoc w formie przerzutów odzieŜy, Ŝywności, tytoniu  
i mydła. Brali w nich udział wszyscy szeregowi kompanii, którą prowadzi-
łem, poniewaŜ jeden szeregowy nie mógł zbyt duŜo zabrać z sobą. Nie miała 
miejsca Ŝadna wsypa, jak równieŜ przypadki przywłaszczenia. Działalność 
była prowadzona przez cały czas, aŜ do chwili zakazu przez Niemców wycho-
dzenia naszych za druty – chyba do końca 1944 r. 
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W obozie rozwijała się równieŜ spontanicznie praca kulturalno-oświatowa, 
tj. biblioteki barakowe, kluby sportowe, orkiestry. Obchodzono święta ko-
ścielne. W dniu wigilii, choć obozowy wikt był jak co dzień, ale pomarzyć  
o dobrym jedzeniu teŜ moŜna było. DuŜy wpływ na kształtowanie się klimatu 
kulturalnego w obozie miał teatr. OŜywioną działalność artystyczną rozwinę-
li równieŜ plastycy, którzy wykonali wiele interesujących prac, w tym znacz-
ki poczty obozowej, obrazy, rzeźby, drzeworyty. Do dziś przechowuję drew-
nianą inkrustowaną papierośnicę, ręcznie wykonaną przez artystę Kujawę. 
Powołana została do Ŝycia Poczta Obozowa, dzięki czemu rozwinął się stały 
ruch pocztowy. Poczta ta miała zastosowanie we wszystkich dziedzinach Ŝy-
cia jenieckiego. 

 
*  *  * 

Epilog 
 
W marszu pieszym, trwającym od 28 stycznia do 28 marca 1945 r., mój 

Ojciec dotarł z grupą jeńców do Stalagu X B Sandbostel, gdzie przebywał od 
28 marca 1945 r. 29 kwietnia obóz wyzwoliły wojska brytyjskie. 3 maja mój 
Ojciec został przeniesiony do koszar w Lubece, gdzie podczas wojny funkcjo-
nował Oflag X C Lübeck (Bad Schwartau). Przebywał w nich do 10 czerwca 
1945 r.  

Po wojnie musiał sobie zadać pytanie: Czy wracać do kraju? Oto dylemat 
Polaka na obczyźnie. Biskup polowy Wojska Polskiego – ks. Józef Feliks Gawli-
na namawiał ojca do powrotu. Wojewoda Michał GraŜyński, przed wojną an-
tagonista Wojciecha Korfantego i Konstantego Wolnego, który odnalazł Ojca 
osobiście, wręcz przeciwnie. Ostatecznie wspólnie z Ŝoną Barbarą, którą po 
kapitulacji Powstania Warszawskiego wywieziono na roboty w głąb Rzeszy, 
jesienią 1946 r. podjęli decyzję o powrocie do Polski. Osiedlili się w Racibo-
rzu, gdzie Ojciec objął posadę kierownika w fabryce, produkującej aktywny 
węgiel. Zmarł w 1980 r. 
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Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Za-
chodnim (1939−1945), pod red. Jolanty Aniszewskiej, Re-
naty Kobylarz i Piotra Stanka. Wydawnictwo: Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opo-
le 2011, 259 s. + il.  

 

Na rynku wydawniczym ukazała się ksiąŜka pt. Zwykły żołnierski los. 
Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939−1945). Obejmuje ona problema-
tykę, dotyczącą zbiorowych i indywidualnych losów jeńców wojennych, znajdu-
jących się w obozach jenieckich i obozach pracy, zlokalizowanych na obszarze 
II Okręgu Wojskowego Wehrmachtu (dalej: OW): Pomorzu Zachodnim (Pom-
mern), Meklemburgii (Mecklenburg), a takŜe części Pomorza (Grenzmark Po-
sen-Westpreussen). W ponad 20 stalagach i podlegających im oddziałach robo-
czych oraz oflagach, przetrzymywani byli jeńcy – w liczbie około 190 tys. −  
z dziesięciu armii koalicji antyhitlerowskiej: polskiej, brytyjskiej, francuskiej, 
belgijskiej, holenderskiej, radzieckiej, jugosłowiańskiej, amerykańskiej, ka-
nadyjskiej i włoskiej (od 1943 r.). W dwóch największych obozach, zlokalizo-
wanych na tym obszarze – Oflagu II C Woldenberg przebywało blisko 7 tys., 
a w Oflagu IID Gross Born od 2,5 do 5 tys. polskich oficerów. W stalagach  
II OW (II A Neubrandenburg, II B Hammerstein, II C Greifswald, II D Star-
gard, przetrzymywanych było około 13 tys. polskich jeńców – Ŝołnierzy szere-
gowych. 

Tytuł publikacji Zwykły żołnierski los sugeruje, Ŝe Ŝołnierzy przetrzymy-
wanych w tych obozach łączyła wspólnota losu, wynikająca z izolacji jeńców, 
wyłączenia ich z walki na frontach toczącej się wojny. JednakŜe sytuacja in-
ternowanych w obozach była niejednakowa, z powodu róŜnic w ich traktowa-
niu ze względów narodowościowych i rasowych. Represjonowani byli zwłasz-
cza jeńcy radzieccy i polscy, a jeńcy Ŝydowskiego pochodzenia poddani zostali 
masowej zagładzie. W tym kontekście tytułowe sformułowanie nabiera inne-
go znaczenia. Uwidacznia łamanie przez Wehrmacht prawa o ochronie jeńców 
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do równego ich traktowania, wykorzystywania w pracy (szeregowych i podofi-
cerów) na rzecz niemieckiej gospodarki III Rzeszy, bardzo często na potrzeby 
prowadzonej wojny. 

Publikacja została przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu, Gminę Borne Sulinowo i Muzeum w Stargar-
dzie. Wydanie jej naleŜy uznać za jak najbardziej trafne i uzasadnione, bowiem 
zawarte w niej materiały są niezwykle waŜne, ciekawe, a podjęta tematyka, 
mimo upływu kilkudziesięciu lat od zakończenia II wojny światowej, jest sta-
le aktualna, i wciąŜ mało znana w polskiej historiografii. Jest zbiorem mate-
riałów podobnych pod względem treści − dotyczą one bowiem zbiorowych i in-
dywidualnych losów jeńców wojennych w obozach jenieckich i komandach 
pracy na Pomorzu Zachodnim − ale zróŜnicowanych pod względem formy. 
Znajdują się w nim artykuły naukowe, wspomnienia oraz materiały źródłowe. 
RóŜnią się takŜe objętością, liczą od kilkudziesięciu do kilku stron. Ich auto-
rami są zarówno historycy z duŜym dorobkiem i doświadczeniem badawczym, 
jak i pracownicy muzealni z cenzusem naukowym, oraz synowie jeńców wo-
jennych, a takŜe pasjonaci, zajmujący się jeniectwem, obozami i cmentarza-
mi jenieckimi. 

Ze względu na to, Ŝe obozy II OW znajdowały się głównie na obecnym ob-
szarze Polski, a przebywający w nich Ŝołnierze byli Polakami i jeńcami in-
nych narodowości, w większości pozbawionymi statusu jenieckiego, wykorzy-
stywanymi jako robotnicy, kwestia ich niewoli i pracy przymusowej w gospo-
darce niemieckiej w czasie wojny, jest problemem badawczym, wymagającym 
szczegółowego przeanalizowania. Jak zaznaczają we wstępie zbioru jego re-
daktorzy, publikacja nie wyczerpuje problematyki, ma jedynie wskazać jej 
złoŜoność – rozbudowaną strukturę niemieckiego systemu jenieckiego, jego 
przeobraŜenia, róŜnorodność i zmienność losów jeńców wojennych w niewoli, 
uwarunkowanych czynnikami politycznymi i ekonomicznymi w warunkach to-
czącej się wojny.  

W zbiorze znajdują się artykuły naukowe i wspomnienia, uzupełnione ma-
teriałami źródłowymi, m.in. danymi statystycznymi, dotyczącymi liczby jeń-
ców, znajdujących się w obozach II OW oraz materiały archiwalne − listy je-
nieckie i inne dokumenty (np. zeznania komendanta Stalagu II D Stargard). 
Drukowane w zbiorze teksty, wzbogacone są obszernym materiałem ilustra-
cyjnym, na który składają się liczne fotografie i ryciny. Są bardzo cennym 
źródłem ikonograficznym i urozmaicają treść zamieszczonych w zbiorze opra-
cowań, przez co stają się ciekawsze i bardziej komunikatywne w odbiorze 
przez czytelników. Wskazać naleŜy na walory przede wszystkim tych artyku-
łów, które oparte są na nowych, nieznanych dotychczas źródłach i dokumen-
tach. Ich wartość jest bezsporna, gdyŜ dla badaczy naukowych i interesują-
cych się problematyką jeniecką, dostępność materiałów archiwalnych (takŜe 
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tych znajdujących się w prywatnych archiwach) nie była w przeszłości łatwa. 
ChociaŜ w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. powstało wiele 
prac naukowych, dotyczących losów jeńców wojennych na Pomorzu Zachod-
nim, opracowanych przez historyków skupionych w oddziałach (koszalińskim, 
szczecińskim i zielonogórskim) działającej wówczas Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, to tak naprawdę dopiero w ostatnich kilku-
nastu latach pojawiło się wiele nowych prac, związanych z losami Ŝołnierzy 
w czasie II wojny światowej. Stało się to dzięki szerszej dostępności do zaso-
bów archiwalnych oraz zwiększonemu zainteresowaniu problematyką jeniec-
ką nie tylko historyków, ale takŜe badaczy społeczności lokalnych oraz pra-
cowników muzeów-miejsc pamięci i muzeów regionalnych. Uwidoczniło się to 
równieŜ pojawieniem się na łamach prasy i w portalach internetowych wielu 
nowych materiałów, związanych z funkcjonowaniem obozów jenieckich i obo-
zów pracy na Pomorzu Zachodnim.  

Zainteresowanie historią regionu, wspierane przez lokalne władze samo-
rządowe doprowadziło takŜe do upamiętnienia miejsc (gdzie w latach wojny 
przebywali jeńcy), m.in. w Dobiegniewie, Bornem Sulinowie, Choszcznie i Czar-
nem. Zaowocowało takŜe zorganizowaniem w Bornem Sulinowie w 2010 r. 
międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Jeńcy wojenni na Pomorzu Za-
chodnim (1939−1945)” oraz odbyciem przez historyków i muzealników podró-
Ŝy historyczno-wojskowych do miejsc, gdzie znajdowały się jenieckie obozy. 

Wszystkie materiały w recenzowanej ksiąŜce zostały ułoŜone w porządku 
problemowym i chronologicznym, od najbardziej ogólnych po szczegółowe. 
Niezwykle cenny jest obszerny tekst autorstwa Stanisława Senfta, który za-
wiera wiele danych statystycznych, dotyczących liczebności jeńców w obo-
zach w II OW, opracowany na podstawie materiałów, zaczerpniętych z archi-
wum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa w Genewie. Artykuł 
Renaty Kobylarz i Piotra Stanka określa stan badań na temat największego 
obozu jenieckiego na tym obszarze, stalagu Hammerstein (Czarne), przez który 
przeszło w latach wojny 1939−1945 ok. 240 tys. jeńców wojennych. Wstrząsa-
jący w swej wymowie jest artykuł Jolanty Aniszewskiej o jeńcach wojennych 
w zakładzie leczniczym w Obrawalde, w którym spośród zmarłych około 10 tys. 
pacjentów, wielu poddanych zostało eutanazji. Inne artykuły dotyczyły: ak-
tywności sportowej jeńców jako formy oporu wobec władz obozowych − autor-
stwa Doriane Gomet, pobytu powstańców warszawskich − spółki autorskiej 
Małgorzaty Klasickiej i Violetty Rezler-Wasielewskiej i jeńców kanadyjskich 
w obozach II OW − Piotra Tarnawskiego. 

Jednostkowe losy jeńców w obozach, zlokalizowanych na Pomorzu Za-
chodnim, przedstawione zostały w tekstach: Andrzeja Jaracza o działalności 
konspiracyjnej płk. Witolda DzierŜykraja-Morawskiego – organizatora komórki 
ruchu oporu o kryptonimie „Odra” na Pomorzu Zachodnim, Norberta Maczu-
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lisa o por. Edmundzie Mroczkiewiczu – lekarzu obozowym w Hammerstein  
i Andrzeja Szutowicza o asp. Januszu Szaybo – konspiratorze w tym stalagu, 
oraz artykuł Tomasza Skowronka o współpracy w obozowej konspiracji  
w oflagu Gross Born polskiego oficera Maksymiliana Kreutzingera i Ernesta 
Heima − niemieckiego straŜnika obozowego. Andrzej Kola przedstawił w ob-
szernym artykule wyniki badań archeologicznych na cmentarzach obozów je-
nieckich Wehrmachtu w rejonie Gross Born. Z kolei zamieszczony w zbiorze  
i opracowany przez Przemysława Jagiełę pamiętnik Zdzisława Zagłoby-Zygle-
ra jest doskonałą ilustracją Ŝycia kulturalno-oświatowego w Oflagu II C Wol-
denberg. Losy Mikołaja Matejuka – jeńca obozów oficerskich: Colditz, Prenz-
lau, Neubrandenburg, Gross Born, Lubeka – zaprezentował w zbiorze jego 
syn Wiesław. Wszystkie teksty opatrzone zostały obszernymi przypisami, za-
równo bibliograficznymi, jak i objaśniającymi, a takŜe – o czym juŜ wspo-
mniano − bogatym materiałem ilustracyjnym.  

Recenzowana publikacja jest niezwykle starannie opracowana zarówno 
pod względem merytorycznym, jak i edytorskim. Posiada ciekawą szatę gra-
ficzną. Okładka przedstawia postać jeńca – Ŝołnierza w mundurze, na tle 
fragmentów ocenzurowanych listów wysyłanych z obozów do rodzin i najbliŜ-
szych. KaŜdy artykuł naukowy zawiera tak bardzo potrzebne w tego rodzaju 
publikacji obcojęzyczne streszczenie – w języku angielskim, francuskim i nie-
mieckim. Szkoda, Ŝe wydawcy nie zamieścili krótkich informacji o autorach 
poszczególnych tekstów – jakie instytucje i ośrodki naukowe reprezentują.  

Z zadowoleniem naleŜy przyjąć fakt, Ŝe problematyka ta doczekała się czę-
ściowego opracowania i opublikowania. NaleŜy Ŝywić nadzieję, Ŝe znajdzie 
naleŜne jej miejsce w polskiej historiografii. Wszystkie materiały dokumen-
tacyjno-wspomnieniowe zamieszczone w tym zbiorze, są wartościowe pod 
względem poznawczym, potrzebne w edukacji historycznej i wypełniają lukę 
w badaniach nad jeniectwem czasów II wojny światowej. 

 
Danuta Kisielewicz 
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Edmund Nowak, Rozrachunki z przeszłością. Śledz-
twa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania po-
wojennych obozów na Górnym Śląsku. Wydawnictwo: 
Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 474, Opole 
2012, 288 s. + il. 

 
W bogatym i wszechstronnym dorobku Edmunda Nowaka tematyka obo-

zów, jakie od 1945 r. tworzyły polskie władze komunistyczne na przejmowa-
nych terenach Śląska, zajmowała szczególne, eksponowane miejsce. To wła-
śnie On był pierwszym badaczem (śmiem twierdzić, Ŝe nie tylko w naszym 
kraju, co wątpliwości nie budzi, ale w ogóle), który poddał obiektywnej, na-
ukowej analizie kwestie, związane z cieszącym się ponurą sławą, ale głównie 
na zasadzie „czarnej legendy”, obozem pracy w Łambinowicach. W później-
szych swoich publikacjach Autor rozszerzył zakres zainteresowań na inne 
obozy przesiedleńcze i obozy pracy, w ówczesnych realiach mające przewaŜ-
nie charakter represyjny. Badając przede wszystkim historyczny region gór-
nośląski, pokusił się takŜe o przeprowadzenie porównań z obozami działają-
cymi na innych terenach Polski. 

Recenzowane tu Rozrachunki z przeszłością... stanowią swoiste podsumo-
wanie przeszło dwudziestoletnich badań autorskich, przynoszą jednak najnow-
sze ustalenia, moŜliwe do przekazania czytelnikom po uwzględnieniu zakoń-
czonych procesów tam, gdzie miały one miejsce, bo ujawnione okoliczności, 
zachowana dokumentacja i zebrane zeznania świadków, umoŜliwiły wcześniej 
podjęcie takich przedsięwzięć. Dotyczy to Łambinowic i Świętochłowic-Zgody, 
natomiast w wypadku pozostałych prezentowanych miejsc (Mysłowice, Ja-
worzno, Siemianowice), ograniczono się do etapu wszczętych i umorzonych 
śledztw. 

Przygotowując publikację, Autor zebrał obszerną i godną uznania bazę ma-
teriałową. Tworzą ją dane z 16 archiwów róŜnych instytucji, takŜe zagranicz-
nych (dwóch niemieckich w Bayreuth i Koblencji, jednego rosyjskiego w Mo-
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skwie), ponadto korzystał z księgi zmarłych parafii w Łambinowicach i doku-
mentacji tamtejszego Urzędu Gminy, łącznie kwerenda objęła 40 zespołów 
archiwalnych i innych materiałów (np. filmowych). Bibliografia zawiera tak-
Ŝe 8 wydawnictw źródeł drukowanych (polskich i niemieckich), przeszło 240 
opracowań (pozycji zwartych, rozdziałów w monografiach, artykułów w perio-
dykach i prasie codziennej), źródła internetowe. Zestaw literatury przedmiotu 
zdominowany jest przez publikacje z ostatnich dwóch dekad, przy czym naj-
nowsze ukazywały się w latach 2010–2011, a chronologicznie najstarsze w ro-
ku 1949 (Die ostdeutsche Tragödie. Eine Frage an das Weltgewissen) i w 20 lat 
później (H. Esser, Die Hölle von Lamsdorf. Dokumentation über ein polni-
sches Vernichtungslager). 

Struktura omawianej pracy jest klarowna, logiczna, choć zarazem wyraź-
nie asymetryczna. Objętość poszczególnych rozdziałów wykazuje znaczne 
zróŜnicowanie, co wynika z bogatszej lub skromniejszej faktografii, związanej 
z konkretnymi obozami. We wstępie Autor przedstawił w skrócie bilans osią-
gnięć badawczych w zakresie tytułowego tematu, przypomniał takŜe rejestr 
wszczętych śledztw i procesów, ujawnił czytelnikowi niektóre szczegóły z przy-
gotowywania Rozrachunków..., uzasadnił teŜ układ pracy i jej zasięg teryto-
rialny. Pierwotne zamierzenia i nawet ustalony tytuł roboczy, uwzględniający 
cały historyczny region śląski, zostały zmienione i zawęŜone do Górnego Ślą-
ska. Okazało się bowiem, Ŝe na Dolnym Śląsku nie załoŜono, oprócz krótko-
trwałych punktów zbornych dla wysiedlanej ludności niemieckiej, obozów pra-
cy, pełniących róŜnorodne funkcje. Nie moŜe budzić wątpliwości, Ŝe uwzględ-
niony został równieŜ Centralny Obóz Pracy (dalej: COP) w Jaworznie, choć 
do 1975 r. miasto to związane było z Małopolską i dawnym województwem 
krakowskim. Jednak fakt, Ŝe od tej daty podlega ośrodkowi administracyjne-
mu w Katowicach, a właśnie katowickie sądy i prokuratura (oprócz opol-
skich) prowadziły interesujące Autora czynności śledczo-procesowe, ponadto 
w jaworznickim obozie przetrzymywano i represjonowano do 1947 r. głównie 
mieszkańców Śląska, całkowicie uzasadnia przyjętą wersję. 

W rozdziale I nieco obszerniej Autor przedstawił aktualny (do końca 2011 r.) 
stan badań, najwaŜniejsze wykorzystane źródła (akta sądowe i prokurator-
skie, protokoły przesłuchań świadków), dorobek piśmiennictwa. Charaktery-
styczne, Ŝe do 1989 r. nie istniała (z przyczyn pozamerytorycznych) literatura 
polska, od transformacji ustrojowej następowało szybkie odrabianie zapóź-
nień w relacji do publikacji, ukazujących się w „starej” RFN i w zjednoczo-
nych Niemczech. W ciągu niespełna dwóch dekad dorobek autorów polskich 
był juŜ porównywalny z niemieckim, a obecnie, jak stwierdził śledzący kolej-
ne nowości E. Nowak, mimo malejącego zainteresowania obozową tematyką, 
przewaga opracowań polskich jest bezsporna. Inna sprawa, Ŝe dominują uję-
cia typowo przyczynkarskie, nie zawsze moŜna mówić o ich walorach stricte 
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naukowych i wartościach poznawczych, w artykułach prasowych eksponowa-
no wątki sensacyjne ze szkodą dla historycznej prawdy. Na tym tle wyróŜniły  
się jednak pozytywnie osiągnięcia Tadeusza Wolszy, Wacława Dubiańskiego, 
Kazimierza Miroszewskiego, Krzysztofa Szwagrzyka, Ryszarda Terleckiego  
i oczywiście – dodajmy – Edmunda Nowaka. Po stronie niemieckiej wart rów-
noznacznej wzmianki jest autor ksiąŜki, wydanej w 2004 r. w Monachium 
(Der Verlust. Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert), 
znany z wcześniejszych publikacji Thomas Urban. Informacje prasowe, takŜe 
z upływem czasu coraz mniej liczne, upowszechniane były przede wszystkim 
w środowiskach śląskich ziomkostw, gdzie cieszyły się istotnym zaintereso-
waniem. 

Rozdział II, poświęcony śledztwom i procesom w kwestii popełnionych 
przestępstw na terenie Obozu Pracy w Łambinowicach, okazał się najobszer-
niejszy, co nie moŜe dziwić zwaŜywszy, Ŝe na przestrzeni 61 lat wszczęto tu-
taj łącznie sześć śledztw i pięć procesów. Ostatni z nich w latach 2001–2006 
zakończył się umorzeniem wskutek zgonu oskarŜonego, byłego komendanta 
obozu Czesława Gęborskiego. Wcześniej przeprowadzono ze strony polskich 
organów wymiaru sprawiedliwości dochodzenie podjęte juŜ w październiku 19-
45 r., bezpośrednio po aresztowaniu komendanta pod zarzutem „przekro-
czenia kompetencji słuŜbowych”, wskutek czego zginęło 48 więźniów, zastrze-
lonych przez straŜników podczas gaszenia poŜaru. Fakt śmierci nie podlegał 
zakwestionowaniu, jednakŜe postępowanie zakończyło się po pięciu miesią-
cach umorzeniem i uznaniem braku odpowiedzialności Cz. Gęborskiego, bo 
miał on działać „zgodnie z przepisami”. Rozpoczęła się w ten sposób zadzi-
wiająca seria niekonsekwencji, bezradności, a niekiedy moŜe i celowej bloka-
dy ze strony polskiego aparatu sądowego. Skrupulatnie analizując przebieg 
kolejnych inicjatyw i ich fiaska, jakim stawał się brak ogłoszonego wyroku, do-
chodzi Autor do wniosku, Ŝe największe szanse na choćby symboliczny wyrok 
skazujący istniały w latach 1956–1959 (toczyły się wówczas kolejno śledztwo 
i proces), gdyŜ Ŝyło jeszcze wielu wiarygodnych, pełnoletnich świadków nie-
dawnych czasowo wydarzeń. Sprzyjająca była teŜ polityczna atmosfera paź-
dziernikowej i tuŜ popaździernikowej odwilŜy, a opinia publiczna przyjęła fakt 
uniewinnienia oskarŜonych w kwietniu 1959 r. z dezaprobatą. Kolejne wszczę-
te w Opolu śledztwo, a następnie proces, miały miejsce juŜ w nowych uwarun-
kowaniach politycznych, gdzie Cz. Gęborski pozostawał jedynym Ŝyjącym spo-
śród podejrzanych i oskarŜonych z dawnej załogi straŜniczej. W przeciwień-
stwie do poprzednich postępowań, utajnionych przed mediami, wydarzeniom 
na przełomie XX i XXI w. nadano szeroki rozgłos, cieszyły się one duŜym za-
interesowaniem, skrupulatności w czynnościach procesowych towarzyszyło 
wszak wiele Ŝenujących błędów, kompromitujących profesjonalizm sądów i pro-
kuratury, a przeciągający się ze względów proceduralno-formalnych proces 
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zakończył się jak wyŜej wspomniano. Z powodu podeszłego wieku oskarŜone-
go finał taki moŜna było z duŜą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć. 

Swoistym kuriozum stał się proces wytoczony w 1960 r. przez Cz. Gębor-
skiego Skarbowi Państwa, gdy ekskomendant wystąpił z roszczeniami o od-
szkodowanie za doznane szkody moralne i materialne wskutek tymczaso- 
wego aresztowania. Mimo odwołania po niekorzystnym dla niego werdykcie 
Sądu Wojewódzkiego w Opolu do Sądu NajwyŜszego, pozew Cz. Gęborskiego 
został oddalony. W tym samym rozdziale Autor przypomniał teŜ śledztwa 
wszczęte w Niemczech. To pierwsze (z 1949 r.) dotyczyło b. więźnia i starsze-
go izby (sztubowego) w Obozie Pracy w Łambinowicach, Paula Lindberga, 
współwinnego śmierci wielu towarzyszy niedoli. Podjęty następnie proces  
w 1951 r. zakończył się skazaniem oskarŜonego na 5 lat więzienia. Jest to 
ewenement, gdyŜ Ŝaden z pozostałych procesów „łambinowickich” nie był tak 
krótki (czterodniowy), Ŝaden teŜ nie zakończył się wyrokiem skazującym. 
Fakt ten miał pewne skutki propagandowe, gdy przeciwstawiano ze strony 
niemieckiej szybkość i sprawność procesu w Hanowerze (gdzie toczyła się 
rozprawa) z inercją sądów polskich. Inna sprawa, Ŝe bliźniaczo podobnie 
przebiegały śledztwo i proces w Hagen, rekordowe z kolei pod względem cza-
sowym, bo kilkunastoletnie, a takŜe bez osądzenia sprawców. 

Kolejny, III rozdział, przypomina śledztwo podjęte przez prokuratora Pro-
kuratury Wojewódzkiej oddelegowanego najpierw do ówczesnej Okręgowej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, a póź-
niej skierowanego do Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej: OKBZpNP) w tymŜe 
mieście. Przedmiotem śledztwa stały się zbrodnie, popełnione na więźniach  
w Obozie Pracy w Mysłowicach. Jednostka ta, filialna wobec COP w Jaworz-
nie, istniała nieco dłuŜej od łambinowickiej, miała bardziej zróŜnicowany 
skład narodowościowy więźniów. Liczba ofiar, szacowana na ok. 2300 osób,  
a faktycznie wyŜsza, gdyŜ nie obejmuje zmarłych, pracujących w górnoślą-
skich i zagłębiowskich kopalniach, jest takŜe znaczniejsza od bilansu zgonów 
w Łambinowicach. Obóz mysłowicki nie zyskał jednak większego rozgłosu  
i pod tym względem nie wytrzymuje porównania z miejscem, które stało się 
złowrogim symbolem powojennych zbrodni polskich nad wysiedlanymi Niem-
cami, z pewnością awansowanym do tej roli w sposób nieco przesadny, ale  
„czarna legenda” wydaje się utrwalona, bez szans na rewizję. Śledztwo  
w sprawie zbrodni w obozie mysłowickim nie dotarło nawet do fazy procesowej, 
zostało umorzone po 11 latach wskutek niemoŜności przypisania poszczegól-
nych przestępstw konkretnym osobom, tym samym wykrycia sprawców. 

Pewne analogie z działalnością i późniejszą akcją ukarania sprawców wy-
stępują przy porównaniu obozów pracy w Łambinowicach i Świętochłowi-
cach-Zgodzie. Temu drugiemu poświęcił Autor czwarty rozdział ksiąŜki. Licz-
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ba ofiar, uwzględniając średnie szacunki, była w obu miejscach zbliŜona, 
choć obóz świętochłowicki istniał krócej. Doszło do śledztwa i w konsekwencji 
procesu w Niemczech byłego lekarza obozowego Kurta Glombitzy, którego sąd 
w Essen skazał w 1961 r. za zabójstwo więźnia na 2 lata pozbawienia wolno-
ści. Po rewizji wyrok zmniejszono do jednego roku i dziesięciu miesięcy z zali-
czeniem okresów aresztów śledczych. Polskie śledztwo w sprawie zbrodni na 
terenie obozu w Świętochłowicach-Zgodzie wszczęto dopiero w 1992 r. przez 
OKBZpNP w Katowicach, równolegle toczyło się prowadzone w RFN przez 
prokuraturę w Dortmundzie. Istotną sprawą okazała się niemoŜność posta-
wienia przed sądem głównego podejrzanego, byłego komendanta obozu, Salo-
mona Morela, który juŜ w trakcie dochodzenia opuścił Polskę, uzyskał obywa-
telstwo Izraela. Władze tego kraju odrzuciły dwukrotnie prośby o ekstradycję 
(korespondencja odbywała się na szczeblu ministerstw sprawiedliwości obu 
państw), motywując to przedawnieniem zbrodni nie kwalifikowanej jako lu-
dobójstwo, podeszłym wiekiem i przeszłością wojenną sprawcy, ofiary Holo-
kaustu i antysemityzmu. Spowodowało to zawieszenie, a po potwierdzeniu 
informacji o zgonie S. Morela, definitywne umorzenie siedemnastoletniego 
śledztwa. 

W rozdziale piątym omówione zostały śledztwa (tu takŜe nie doszło do pro-
cesów) w sprawie przestępstw w COP i więzieniu w Jaworznie. Odrębnie nale-
Ŝało w tym wypadku omówić oddzielne ośrodki koncentracji i struktury organi-
zacyjne: obóz dla niemieckich jeńców wojennych, ale takŜe volksdeutschów, 
członków antykomunistycznego podziemia, uwięzionych obywateli innych 
państw, a nawet pospolitych przestępców. Natomiast od 1947 r. umieszczano 
tu wysiedlanych w ramach akcji „Wisła” Ukraińców z województw południo-
wo-wschodnich, co miało zniszczyć bazę Ukraińskiej Powstańczej Armii. Po 
zwolnieniu Niemców i Ukraińców funkcjonowało tu jeszcze do 1955 r. więzie-
nie dla młodocianych więźniów politycznych. NajdłuŜszy, w porównaniu z po-
zostałymi obozami zaprezentowanymi w pracy E. Nowaka, czas istnienia 
COP w Jaworznie, ponadto surowe traktowanie więźniów, posunięte aŜ do 
przypadków zabójstwa, wycieńczenie z niedoŜywienia, epidemie chorób za-
kaźnych spowodowały kilkutysięczny wskaźnik zgonów (szacunki maksymal-
ne dochodzą nawet do 10 tys. ofiar). Z dwóch śledztw głównych (Autor pomi-
nął szczegółową analizę trzech tzw. odpryskowych, zakończonych wcześniej) 
dłuŜej toczyło się poświęcone więźniom ukraińskim, bo przez 18 lat. Rozpoczęte 
później śledztwo, dotyczyło natomiast przestępstw znęcania się nad jeńcami 
wojennymi i innymi więźniami, trwało lat 14 (zakończono je w 2011 r.). 
Efekt był znów znikomy: oba zostały umorzone wyrokami Sądu Okręgowego 
w Katowicach. Kontrast między rozmachem wdroŜonych śledztw, liczbą prze-
słuchanych świadków, zgromadzonym materiałem a ślamazarnym tempem  
i nikłymi rezultatami spotkał się z negatywnym odzewem opinii, zwłaszcza 
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bezpośrednio zainteresowanych byłych więźniów i ich rodzin. Umorzenia nie 
powstrzymały teŜ licznie składanych wniosków o zadośćuczynienie i odszko-
dowanie za pobyt w obozie. 

Najskromniejszy objętościowo jest rozdział VI, omawiający krótkie śledz-
two w sprawie uwięzienia i morderstw popełnianych na więźniach (w tym 
niemieckich jeńcach wojennych) w Obozie Pracy Przymusowej w Siemianowi-
cach, podległym wspomnianemu wyŜej COP w Jaworznie. Prowadzone w la-
tach 2002–2009 nie wykryło sprawców, ani nawet nie potwierdziło przyczyn 
zgonów więźniów (około 200 zmarłych w latach 1945–1947). RównieŜ więc 
zostało ostatecznie umorzone. 

Nieco odmienny charakter mają dwa ostatnie rozdziały, z których VII 
podsumowuje osiągnięte rezultaty wszystkich śledztw, a VIII zestawia upa-
miętnienia miejsc poobozowych, w postaci cmentarzy, pomników, tablic. Za-
kończenie zawiera osobiste refleksje i przemyślenia autorskie, których wymo-
wa, mimo wywaŜonych ocen, jest raczej jednoznacznie pesymistyczna. Autor 
bardzo krytycznie ocenia efekty wdroŜonych śledztw i prowadzonych proce-
sów. UwaŜa, iŜ polski system prawny okazał się w warunkach młodej demo-
kracji po prostu ułomny i nie poradził sobie z powierzoną materią, co dopro-
wadziło do nieukarania większości sprawców. Dostrzega takŜe z pewnym  
Ŝalem, Ŝe minęła poprzednia fascynacja modnym tematem, a koniunktura 
polityczna nie sprzyja juŜ wcześniejszym inicjatywom w sprawach ekshuma-
cji i dalszych upamiętnień. Wreszcie zauwaŜa słusznie, iŜ fakt zbrodni obcią-
Ŝających władze komunistyczne i funkcjonariuszy w ich słuŜbie nie oznacza, 
Ŝe wszyscy osadzeni w obozach więźniowie to niewinne ofiary, wielu z nich 
miało swoje konta powaŜnie obciąŜone przeszłością wojenną. 

Wartość i oryginalność opracowania Edmunda Nowaka polega nie tylko 
na podsumowaniu waŜnego etapu badawczego, przypomnieniu w skrócie hi-
storii poszczególnych obozów, ale dogłębnych obserwacjach odbiorców w opi-
nii publicznej w Polsce i Niemczech, wpływu na klimat wzajemnych kontak-
tów, pracy aparatu sprawiedliwości, mediów, roli czynników politycznych. 
Obozy istniały bardzo krótko, ale niedokonane rozliczenia zaciąŜyły długo-
trwałymi, współczesnymi implikacjami. 

 
Stanisław Senft 
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W 2012 r. ukazała się długo oczekiwana ksiąŜka Daniela Koresia1 pt. Ge-

nerał brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895–1974). Studium biogra-
ficzne. Jest to pierwsza tak obszerna praca poświęcona generałowi. Do tej po-
ry przedstawiono go w kilku notkach encyklopedycznych i biogramach2.  

Omawiana ksiąŜka jest poprawioną i uzupełnioną pracą doktorską D. Ko-
resia, która powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maronia w Insty-
tucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca została obroniona  
w 2008 r. Cztery lata czytelnicy musieli czekać na jej wydanie. 

Autor podczas przygotowania biografii generała wykorzystał liczne materia-
ły archiwalne z: Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie (CAW), 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikor-
skiego w Londynie, Archiwum Wojskowego w Wiedniu, Instytutu Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Jorku, Archiwum Ministry of Defence w Northolt, oraz 
Muzeum Okręgowego w Lesznie. Poza materiałami archiwalnymi w pracy 
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wykorzystano wspomnienia generała3 oraz innych oficerów, m.in. Juliusza 
Rómmla4, Józefa Kirchmayera5, Stanisława Kopańskiego6, czy Klemensa Rud-
nickiego7, oraz obszerną literaturę przedmiotu. 

KsiąŜka ma układ chronologiczno-problemowy i składa się z dziesięciu 
rozdziałów. W pierwszym zostały pokazane losy gen. A. Pragłowskiego od 
urodzenia do momentu jego wstąpienia do odrodzonego Wojska Polskiego 
(dalej: WP) w listopadzie 1918 r. WaŜnym okresem dla niego były studia  
w latach 1912–1914 w Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, cieszącej się 
ogromnym prestiŜem. ZawaŜyły one ona późniejszych jego związkach z kawa-
lerią. Autor podaje, Ŝe A. Pragłowski z duŜym sentymentem wspominał po-
byt w Wiener Neustadt. 1 sierpnia 1914 r. w wyniku wybuchu I wojny świa-
towej A. Pragłowski został oddelegowany do słuŜby w 4. Cesarskim Pułku 
Ułanów Galicyjskich Franciszka Józefa I z Wiednia. Dla młodego absolwenta 
akademii słuŜba w tym pułku była duŜym wyróŜnieniem. Podczas wojny słu-
Ŝył takŜe w okolicach Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Ponad 20 lat później 
ponownie walczył w tym rejonie. 

W rozdziale drugim zostały przedstawione losy A. Pragłowskiego w odro-
dzonym WP, m.in. w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. 
Podczas tej ostatniej został szefem sztabu 1. Dywizji Jazdy, dowodzonej przez 
gen. Juliusza Rómmla. Ten przydział wywarł ogromny wpływ na jego karierę 
wojskową, poniewaŜ od tej pory losy A. Pragłowskiego i J. Rómmla zostały ze 
sobą związane na ponad 25 lat.  

Kolejny rozdział poświęcono karierze A. Pragłowskiego w WyŜszej Szkole 
Wojennej (dalej: WSW) – najbardziej elitarnej wyŜszej uczelni wojskowej  
II Rzeczypospolitej. Przebywał w niej z przerwami w latach 1921–1929, począt-
kowo jako słuchacz, a następnie jako wykładowca. Podczas studiów dostrze-
Ŝono jego nieprzeciętny talent i zdolności wojskowe. Autor powołuje się na opi-
nię, jaką wystawił mu ówczesny dyrektor nauk tejŜe uczelni – płk Louis Faury:  

„Pod kaŜdym względem wybitnie utalentowany. Inteligencja wszechstronnie 
rozwinięta. Sąd znakomicie zrównowaŜony. Ustalony charakter, wykazuje rów-
nocześnie siłę decyzji, inicjatywy i metody. Solidny zasób doświadczenia wojsko-
wego. Jest to jednostka wyborowa, ze wszech miar uzdolniona do wszelkiej słuŜ-
by, zarówno w Sztabie Generalnym, jak i na stanowisku dowódcy”8.  
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Daniel Koreś opisał takŜe jego krótki pobyt na staŜach we Francji i w 2. Puł-
ku SzwoleŜerów Rokitniańskich. Największym wyróŜnieniem, jakie spotkało 
A. Pragłowskiego w WSW, było objęcie w 1927 r. stanowiska kierownika kate-
dry taktyki ogólnej. To najwaŜniejszy przedmiot w szkole, a katedrą tą kiero-
wali przed nim wybitni taktycy, m.in. generałowie Roman Abraham i Wacław 
Stachiewicz. Autor przedstawił takŜe znaczące przemiany, jakie zachodziły 
na uczelni po 1928 r. Kończył się wtedy jej tzw. okres francuski, w którym 
personel profesorski stanowili oficerowie francuscy.  

W następnym rozdziale Autor przedstawił A. Pragłowskiego jako dowódcę 
17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, nazywając ten okres mianem  
„ery Pragłowskiego”. Ukazał jego osiągnięcia, ale i poraŜki. Szczególną uwagę 
poświęcił pracy szkoleniowo-wychowawczej w pułku oraz sukcesy w zawo-
dach konnych. PoraŜką nie tylko jako dowódcy, ale i osobistą, było samobój-
stwo adiutanta pułku, por. Jana Wiesiołowskiego, który rywalizował o wzglę-
dy pewnej kobiety z samym... Pragłowskim. Badacz przedstawia to tragiczne 
wydarzenie w kontekście ewentualnych skutków dla dowódcy. Wydarzenie to 
nie zatrzymało jego kariery, gdyŜ 17. Pułk Ułanów, ze swoim dowódcą na 
czele, wziął udział w wielkiej rewii kawaleryjskiej na błoniach krakowskich 
w 1933 r., co, zdaniem Autora, było wyraŜeniem uznania dla pracy A. Pra-
głowskiego jako dowódcy pułku. 

W rozdziale piątym D. Koreś przedstawił słuŜbę A. Pragłowskiego w Ge-
neralnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (GISZ) w Warszawie na stanowisku  
I oficera sztabu gen. J. Rómmla. Niezwykle absorbująca funkcja przygotowy-
wała go do zadań w strukturze sztabu późniejszej Armii „Łódź”. W latach 
1938–1939 A. Pragłowski sporządził trzy dokumenty – strategie obrony rejo-
nu, w którym we wrześniu 1939 r. walczyła Armia „Łódź”.  

Autor poświęcił równieŜ sporo uwagi Ŝyciowej pasji bohatera pracy, wspo-
mnianemu juŜ jeździectwu. Odtworzył z powodzeniem jego karierę sportową, 
poczynając od jego udziału w pierwszych zawodach hipicznych. Aleksander 
Pragłowski miał na swoim koncie sporo osiągnięć jeździeckich, jako zawod-
nik i trener. Zaliczany był do grona wybitnych teoretyków wojskowości, nale-
Ŝąc m.in. do Kawaleryjskiej Sekcji Naukowej Towarzystwa Wiedzy Wojsko-
wej. Badacz, jako jeden z pierwszych, przedstawił czytelnikom udokumento-
wane źródłowo dzieje tego towarzystwa. W ostatnim rozdziale ksiąŜki Autor 
ukazuje bohatera jako teoretyka wojskowości. UwaŜam, Ŝe badacz niepo-
trzebnie podzielił omówienie tej kwestii na dwa rozdziały. 

W rozdziałach siódmym i ósmym zaprezentowano losy A. Pragłowskiego  
jako szefa sztabu Armii „Łódź”, Grupy Armii „Warszawa” oraz Armii „Warsza-
wa”. Autor przybliŜył w zarysie pracę w poszczególnych sztabach, koncepcje, 
jakie były w nich tworzone i rezultaty podejmowanych w nich decyzji, zarów-
no przez gen. J. Rómmla, jak i gen. A. Pragłowskiego. W obydwu rozdziałach 
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nie tylko przedstawił losy A. Pragłowskiego podczas kampanii wrześniowej, 
ale równieŜ dokonał analizy jego poczynań jako szefa sztabu Armii „Łódź”  
i „Warszawa”. Dokonał podziału jego słuŜby na trzy etapy: pierwszy – od  
23 marca, kiedy to powołano Armię „Łódź”, do 6 września, czyli do zbombar-
dowania przez niemieckie lotnictwo sztabu armii w Julianowie. Drugi okres 
(6–8 września) określony został przez Autora jako kryzysowy, z uwagi na 
szereg błędów popełnionych w tym sztabie. Przytacza m.in. rozkaz nr 6, do- 
tyczący wyznaczenia drogi odwrotu Armii „Łódź”, przecinającej się z kie- 
runkiem marszu niemieckich związków pancernych9. Ostatni okres to tzw. 
warszawski (8–28 września). W tym czasie tytułowego bohatera biografii wy-
znaczono jako przedstawiciela do rozmów z Niemcami nt. kapitulacji War-
szawy.  

Tematem przedostatniego rozdziału D. Koresia są losy generała po zakoń-
czeniu kampanii polskiej, począwszy od pobytu w niewoli niemieckiej w Ofla-
gu IV B Königsberg, po Oflag VII A Murnau, do którego trafił później takŜe 
gen. J. Rómmel. We wspomnieniach A. Pragłowski nie poświęcił temu okre-
sowi Ŝycia zbyt wiele miejsca. Z memuarów oficerów osadzonych w Oflagu 
VII A Murnau z A. Pragłowskim, Autorowi udało się pozyskać informacje nt. 
relacji, panujących w obozie oraz komentarze, dotyczące kampanii polskiej. 
Podkreślił jego lojalne poparcie dla gen. J. Rómmla, starszego obozu i konspi-
racyjnego dowódcy. Autor przybliŜył takŜe historię obu tych obozów i panują-
ce w nich warunki. 

Po wyzwoleniu obozu generał wyjechał do ParyŜa, gdzie został wcielony do 
Polskich Sił Zbrojnych, do 1. Dywizji Pancernej, którą dowodził jego przyja-
ciel, gen. Klemens Rudnicki. Następnie udał się do Nicei, gdzie wypoczywał 
wraz z rodziną. W 1947 r. osiadł na stałe w Londynie. Nie podzielił losu wielu 
swoich kolegów oficerów, dla których pierwsze lata na emigracji były trudne 
materialnie, gdyŜ majątek Ŝony pozwalał mu na godne, spokojne Ŝycie. Zna-
jomość języka angielskiego umoŜliwiła mu ponadto podjęcie dobrze płatnej 
pracy, m.in. jako tłumacz. Był równieŜ właścicielem domu spokojnej starości. 
NiezaleŜny finansowo mógł więc zaangaŜować się w działalność kombatancką 
i charytatywną, m.in. wspierając wybudowanie pomnika ku czci poległych Ŝoł-
nierzy 17. Pułku Ułanów w boju pod Walewicami (9/10 września 1939 r.).  
W 1974 r., generał zmarł nagle na udar mięśnia sercowego. Autor szczegóło-
wo przedstawił jego pogrzeb oraz reakcję polskiej emigracji na wieść o jego 
śmierci. Rozdział kończy opis burzliwego Ŝycia prywatnego bohatera ksiąŜki.  

W ostatniej części pracy czytelnik ma okazję poznać A. Pragłowskiego ja-
ko wybitnego teoretyka wojskowości. UwaŜany jest, jak podaje Autor, obok 
Klemensa Rudnickiego i Tadeusza Machalskiego, za przedstawiciela nurtu 
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konserwatywnego w gronie teoretyków kawaleryjskich II Rzeczypospolitej10. 
W tym rozdziale zamieszczony został takŜe opis ogromnego dorobku pisar-
skiego generała, który Autor poddał szczegółowej krytyce. 

KsiąŜka D. Koresia to waŜna pozycja w polskiej historiografii. Wypełnia 
lukę w dziejach polskiej historii wojskowości, rzetelnie ukazując biografię 
jednego z najwybitniejszych oficerów II Rzeczypospolitej. Mimo widocznej 
sympatii ze strony Autora, postać gen. A. Pragłowskiego została poddana do-
głębnej analizie, nie skupiając się wyłącznie na pozytywach, ale równieŜ na 
negatywach, np. szczególnie krytycznie D. Koreś ocenił pracę generała jako 
szefa sztabu gen. Rómmla podczas kampanii polskiej.  

KsiąŜka napisana jest przystępnym językiem. Niezwykle rozbudowane 
przypisy w wielu miejscach publikacji odrywają jednak czytelnika od właści-
wej treści pracy, a przebrnięcie przez nie bywa niekiedy nie lada wyzwaniem. 
Wydaje się, Ŝe w rozdziałach, poświęconych pracy A. Pragłowskiego w szta-
bach armii, dowodzonych przez gen. J. Rómmla podczas kampanii polskiej, 
Autor nadmiernie skupił uwagę na koncepcjach strategicznych, wewnętrz-
nych tarciach pomiędzy Naczelnym Wodzem i jego sztabem a dowódcami in-
nych armii, zamiast wyeksponować postać A. Pragłowskiego.  

Atutem ksiąŜki jest bogaty materiał ikonograficzny, m.in. dokumenty zwią-
zane z karierą wojskową A. Pragłowskiego oraz fotografie. Dają one ogląd ka-
riery wojskowej generała, od początku słuŜby w WP, aŜ po 27 września 1939 r., 
czyli dzień rozpoczęcia rozmów w sprawie kapitulacji Warszawy.  

Czytając biografię gen. A. Pragłowskiego, nie moŜna się oprzeć wraŜeniu, 
Ŝe na jego karierze wojskowej silnie zawaŜyły związki z gen. J. Rómmlem. 
Gdy w 1920 r. dowodzona przez niego 1. Dywizja Jazdy odnosiła sukcesy, to 
szef sztabu tej dywizji otworzył sobie drzwi do wielkiej kariery. Rozwijała się 
ona pomyślnie do czasu, kiedy ponownie został szefem sztabu J. Rómmla. 
Jednak wówczas dowódca Armii „Łódź” nie odnosił juŜ takich sukcesów,  
jak w 1920 r., i odium poraŜki spadło równieŜ na A. Pragłowskiego. Od tej 
pory kojarzony był przez wielu właśnie jako współwinny klęski Armii „Łódź”  
i „Warszawa” oraz w kontekście kapitulacji stolicy. Czytelnik po zapoznaniu 
się z biografią D. Koresia będzie miał okazję poznać gen. A. Pragłowskiego 
równieŜ z innej strony, jako wybitnego kawalerzystę oraz teoretyka wojsko-
wości, i wyrobić sobie o nim własną opinię. 

 
Bartosz Janczak 
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1 U. J a r e c k a, Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny  
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2 Ibidem, s. 85–87; B. E h r e n r e i c h, Rytuały krwi. Namiętność do wojny. Geneza i histo-
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Wystawa „Masza, Nina i Katiusza. Kobiety w Armii 
Czerwonej 1941–1945” (Mascha, Nina und Katju-
scha. Frauen in der Roten Armee 1941–1945).  
Bochum, 1 stycznia–31 marca 2012 r. 

 

UtoŜsamienie wojny z przemocą dominowało i dominuje nadal w krajobra-
zie medialnym XX w. Klasyczne wzorce heroizmu czasu wojny nakazują po-
tencjalnemu odbiorcy identyfikowanie bohaterów z siłą fizyczną oraz katalo-
giem cnót, definiowanych przez sytuację polityczną i kontekst kulturowy. 
Modele-stereotypy wypracowane przez społeczeństwa podlegają jednak pró-
bie w sytuacjach ekstremalnych, do których z pewnością moŜna zaliczyć czas 
wojny1.  

„Wojna jest jednym z najbardziej rygorystycznie przypisanych płci działań, 
jakie zna ludzkość”. Na przekór tej jednoznacznej opinii wydarzenia II wojny 
światowej trwale redefiniowały rolę kobiety w konfliktach zbrojnych, co mia-
ło niewątpliwie związek ze zmianami natury społeczno-politycznymi, jakie 
dokonały się w świadomości zbiorowej. Wojna stała się rzemiosłem dla zawo-
dowców, zajęciem dla profesjonalistów, nie tylko męŜczyzn2.  

Z kształtowaniem toŜsamości k ob i e t y w kontekście wojny moŜna się 
spotkać w licznych przykładach kultury wizualnej. Jedną z ciekawszych pro-
pozycji jest wystawa „Masza, Nina i Katiusza. Kobiety w Armii Czerwonej 
1941–1945” – projekt przygotowany w 2003 r. pod kierunkiem Petera Jahna 
z Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst (Deutsch-Russisches Mu-
seum Berlin-Karlshorst). Kuratorkami ekspozycji są Claudia Freytag i An-
drea Moll-Sawatzki.  
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2002. 

19. Kobiety-Ŝołnierze Armii Czerwonej. 6 Armia 
Pancerna, 8 marca 1944 r. 

Do dyskusji na temat roli kobiet w szeregach Armii Czerwonej (dalej: ACz) 
powrócono w związku z siedemdziesiątą rocznicą ataku III Rzeszy na Zwią-
zek Radziecki. Wielość aspektów konfliktu stała się przesłanką dla zwrócenia 
uwagi na wydarzenia II wojny światowej równieŜ przez pryzmat doświadczeń 
czynnych zawodowo kobiet-Ŝołnierzy. Wystawę moŜna było ponownie obej-
rzeć w dniach 1 stycznia–31 marca 2012 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zagłę-
bia Ruhry w Bochum, dokąd sprowadzona została na zaproszenie Katedry 
Historii Europy Wschodniej i Historii Płci. 

Ekspozycja stanowi pierwszą próbę rekonstrukcji historii prawie 1 mln 
radzieckich kobiet-Ŝołnierzy, które jako ochotniczki walczyły w Wielkiej Woj-
nie Ojczyźnianej. W 1941 r. ok. 500 tys. kobiet, z których większa część prze-
szła przeszkolenie wojskowe, zgłosiło się do słuŜby wojskowej. Szkolenia pro-
wadzone były przez Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) 
oraz organizację młodzieŜową Komsomoł. Kobiety stanowiły ok. 8 procent 
Ŝołnierzy ACz podczas wojny. Około 500 tys. było czynnych w słuŜbie me-
dyczno-sanitarnej, komunikacji i administracji. Ponad 300 tys. kobiet brało 
udział w walkach na froncie w większości w tzw. mieszanych pułkach. Około 
200 tys. kobiet słuŜyło w obronie powietrznej, m.in. w trzech samodzielnych 
pułkach Ŝeńskich. Kobiety były równieŜ aktywne w jednostkach bojowych – 
w zwiadzie, w obsłudze moździerzy, jako strzelcy wyborowi. Armia Czerwona 
była jedyną podczas II wojny światowej formacją, w której kobiety walczyły 
na pierwszej linii frontu. Wiele z nich poległo. Te, które trafiały do niewoli, 
przekazywano do obozów koncentracyjnych dla kobiet i poddawano obowiąz-
kowi pracy przymusowej. Nierzadko zdarzały się przypadki dokonywania na 
nich gwałtu i okaleczeń przez oprawców3.    
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Texten Rolf Dieter Brinkanns, Alexander Kluges und W.G. Sebalds, Bielefeld 2007, s. 322–324.  

20. Sanitariuszki kompanii piechoty podczas marszu. 
Front Leningradzki, 1944 r. 

Autorzy projektu stworzyli dwa równoległe światy, prezentując dualizm 
codzienności kobiet-Ŝołnierzy w mundurach, przejmujących męskie role i peł-
nych poświęcenia dla kraju. Ekspozycja ma niewątpliwie równieŜ wymiar 
symboliczny – stanowi swoistą kronikę uczuć i emocji świata wewnętrznego 
kobiet-Ŝołnierzy, pełnych obaw przed zatraceniem kobiecości i bezpiecznego 
miejsca w społeczeństwie, równieŜ w rzeczywistości powojennej, w czasach 
zapomnienia i wykluczenia ich roli i dokonań z pamięci zbiorowej4.  

Twórcy wystawy świadomie zrezygnowali z prezentacji wyłącznie faktów 
historycznych. Zasadniczym ich celem była konfrontacja oficjalnych stereoty-
pów na temat wizerunku kobiety-Ŝołnierza ACz, który posłuŜył niemieckiej 
propagandzie do wykreowania postaci nieludzkiej kobiety z karabinem – 
Flintenweib, z subiektywnymi wspomnieniami czerwonoarmistek. Na wysta-
wie zaprezentowano fotografie, pocztówki polowe i dokumenty ze zbiorów 
Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst, Archiwum Państwowe-
go – Archiwum Zdjęć w Koblencji (Bundesarchiv–Bildarchiv Koblenz), Pań-
stwowego Archiwum Materiałów Filmowych i Fotograficznych w Krasnogor-
sku (Государственный архив кино-фотодокументов, Красногорск) i Central-
nego Muzeum Sił Zbrojnych w Moskwie (Центральный музей вооруженных 
сил, Mocква) oraz fragmenty wywiadów ze świadkami czasu, zebrane przez 
Swietłanę Aleksijewicz i opublikowane 1985 r. w Mińsku i Moskwie (Wojna 
nie ma w sobie nic z kobiety, Wołowiec 2010). Wystawa stanowi próbę odtwo-
rzenia faktów z perspektywy historycznej, na podstawie indywidualnych rela-
cji kobiet-Ŝołnierzy, które wspominają wojnę z perspektywy czasu, z dystan-
sem do samych siebie i minionych wydarzeń. Autorzy ekspozycji sporo uwagi 
poświęcili selekcji i doborowi materiału fotograficznego, który niejednokrot-
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nie jest na tyle sugestywny, Ŝe nie wymaga komentarza słownego. Wystawa 
obejmuje 46 tablic tematycznych. Losy kobiet-Ŝołnierzy powiązano logicznie  
z losami weteranek w rzeczywistości powojennej.   

„Czy chciałyśmy przypominać męŜczyzn na froncie? Początkowo bardzo. 
Pozwalałyśmy, Ŝeby ścinano nam włosy na krótko, zmieniałyśmy się mental-
nie. Ale później – juŜ nie!” – ekspozycja niewątpliwie stanowi wstęp do psy-
chosocjologicznego studium zachowań jednostek i grup w sytuacji zagroŜenia. 
Zwiedzający zderzają się z twarzami młodych kobiet – uśmiechniętych, cza-
sem powaŜnych, wyczerpanych, niekiedy zrezygnowanych i zdesperowanych. 
Niektóre fotografie są autentyczne – sytuacyjne, niektóre upozowane. Tajone 
lęki przed samotnością, śmiercią w osamotnieniu i zapomnieniem, przeplata-
ją się na ekspozycji ze zwierzeniami o marzeniach, pasjach i uczuciach. Ko-
biety-Ŝołnierze, na co próbowali zwrócić uwagę odbiorców autorzy, to przede 
wszystkim zwyczajne kobiety, uwikłane w brutalną wojenną codzienność. 
Wystawa w doskonały sposób pokazuje procesy uniwersalizacji wojny w od-
niesieniu do płci oraz emancypacji. Kobiety podczas ćwiczeń terenowych 
przed wybuchem wojny, w słuŜbie medycznej, w transporcie, podczas zabaw 
tanecznych, gry na instrumentach, z karabinem w dłoni. Obraz kobiety wal-
czącej nie wpasowywał się w ramy koncepcji społeczeństwa patriarchalnego, 
pomimo propagowanego powszechnie postulatu równości. Wykonując zada-
nia Ŝołnierzy w słuŜbie czynnej, pozostawały niedoceniane, przyjmując naj-
częściej role drugoplanowe – wspomagając męŜczyzn w walce.  

W części ekspozycji, poświęconej tematowi kobiecej intymności, autorzy od-
nieśli się do róŜnych aspektów kobiecej egzystencji w armii, związanych z Ŝy-
ciem codziennym barier i ograniczeń. „Kobiety z karabinem” w oczach nie-
mieckiej propagandy stanowiły pod wieloma względami przykład raŜącej de-
generacji społecznej. Problemem wynikającym z róŜnic płci w ACz były przy-
padki naduŜyć seksualnych, nie tylko ze strony wroga, ale równieŜ ze strony 
Ŝołnierzy radzieckich. W 1942 r. wprowadzono przepisy, zabraniające intym-
nych relacji podlegających słuŜbie, jednak nie znalazły przełoŜenia w prakty-
ce. Rzadkością były związki małŜeńskie, znacznie częściej dochodziło do niepla-
nowanych przypadków ciąŜy. Opieką ginekologiczną zostały objęte dopiero  
w 1943 r. Na wystawie zaprezentowano m.in. prymitywne, samodzielnie wy-
konane przez ginekologów instrumentarium, wykorzystywane podczas poro-
dów i wykonywania zabiegów aborcji. W lipcu 1944 r. wprowadzono w ACz 
urlop macierzyński dla kobiet-Ŝołnierzy. Obejmował 77 dni, 35 dni przed uro-
dzeniem dziecka oraz 42 dni połogu. Wystawa skupia uwagę odbiorców rów-
nieŜ na psychofizycznych skutkach stresu wojennego. Badania prowadzone 
po zakończeniu wojny wśród weteranek wykazały, Ŝe 73% z nich ze względu 
na traumatyczne doświadczenia utraciło płodność, przejawiało zaburzone re-
lacje z płcią przeciwną i nie załoŜyło własnych rodzin. 
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s. 17. 

Wystawę kończy niezwykle sugestywna fotografia weteranki z lat dzie-
więćdziesiątych XX w., która stanowi klamrę spinającą dla podjętego tematu. 
W wymowny sposób komentuje losy tysięcy kobiet-Ŝołnierzy po zakończeniu 
wojny. WyraŜa jednocześnie złoŜoność procesu definiowanego w kontekście 
pamięci zbiorowej. Zdjęcie wykonano 9 maja podczas uroczystości z okazji 
rocznicy Dnia Zwycięstwa w Rosji. Kobieta trzyma w dłoniach zdjęcie, które 
przedstawia młodą kobietę-Ŝołnierza podczas defilady po zakończeniu II woj-
ny światowej. W dualizm wielu ludzkich tragedii autorzy wystawy w umie-
jętny sposób wpletli symbolicznie dualizm bytu jednostki – kobiety ze zdjęcia, 
chociaŜ przedstawiają tę samą postać, dzieli przepaść Ŝyciowego doświadcze-
nia – radość kobiety-Ŝołnierza z orderami na piersi ustępuje dramatowi powo-
jennych losów weteranki. Kobiety zostały zdemobilizowane w 1945 r. SłuŜba 
wojskowa nie dała im przepustek do kariery zawodowej, w wielu wypadkach 
kładła się takŜe cieniem na Ŝyciu prywatnym. Obecnie weteranki są oficjal-
nie zapraszane na uroczystości państwowe, tworząc w pamięci zbiorowej Ro-
sjan całościowy wizerunek Ŝołnierza ACz.  

Ekspozycja niewątpliwie zmusza do refleksji nad wieloma problemami, 
związanymi ze słuŜbą zawodową kobiet-Ŝołnierzy, w kontekście kulturowego, 
społecznie akceptowalnego podziału ról społecznych. Udział kobiet w wojnie 
nie sprawił, Ŝe stała się ona piękniejsza. Dobroć i piękno, które uosabia ko-
bieta, wykorzystano jako narzędzia przemocy, a kruchość ciała i bezbronność 
skonfrontowano z wzorcem nieustraszonego Achillesa. Kobieca wojna wydaje 
się jednak straszliwsza niŜ męska, jak konkluduje świadek czasu:  

„[...] męŜczyźni chowają się za historią, za faktami, wojna pociąga ich jako 
działanie i konflikt idei, interesów, a kobiety wychodzą od uczucia. Umieją wi-
dzieć to, co dla męŜczyzn jest zakryte. To inny świat. A sednem sprawy jest to, 
Ŝe tak cięŜko umierać [...], a jeszcze cięŜej zabijać i tego jeszcze bardziej się nie 
chce, bo kobieta daje Ŝycie…”5.  

Sytuacja ekstremalna – wojna – wyzwoliła w kobietach-Ŝołnierzach siłę, 
personifikując cechy standardowo przypisane męŜczyznom. Kobiety to zatem, 
jak starają się przekonać autorzy wystawy, Ŝołnierze tacy jak męŜczyźni.  

 
Joanna Lusek 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Krzysztof Kunert, Komendant podziemnej 
Warszawy. Generał „Monter” Antoni Chruściel. Wydaw-
nictwo: Świat KsiąŜki, Warszawa 2012, 512 s. + il. 

 
 
Powstanie Warszawskie wiąŜe się nierozłącznie z dowódcą Armii Krajo-

wej (dalej: AK), gen. Tadeuszem Komorowskim „Borem”, który w pewnym 
sensie zagarnął laur bohaterskiej, choć przegranej walki. Rzeczywisty do-
wódca powstania, gen. Antoni Chruściel „Monter” (1895–1960), dotychczas 
znajdował się w cieniu, a znajomość tej postaci i jej dokonań w Polsce była 
dość znikoma. Niewiele zmieniło w tej kwestii uroczyste sprowadzenie do 
kraju urn z prochami generała i jego Ŝony Walerii i złoŜenie ich na Cmen- 
tarzu Komunalnym (dawnym Wojskowym) na Powązkach, w lipcu 2004 r.,  
w 60 rocznicę insurekcji. Tym bardziej, Ŝe media poświęciły temu wydarze-
niu dość lakoniczne wzmianki. A przecieŜ to był pochówek (trzeci z kolei) do-
wódcy całości walczących wówczas sił powstańczych i (od 23 września 1944 r.) 
dowódcy Warszawskiego Korpusu AK. Andrzej Krzysztof Kunert postanowił 
zmienić ten stan rzeczy. W 2012 r. ukazała się jego najnowsza ksiąŜka, zara-
zem pierwsza tak obszerna biografia generała – Komendant podziemnej War-
szawy. Generał „Monter” Antoni Chruściel. 

Osobom zainteresowanym historią, zwłaszcza Powstania Warszawskiego, 
sylwetki Autora przedstawiać nie trzeba. Wytrawny historyk – varsaviani-
sta, autor, redaktor naukowy lub edytor ponad 130 publikacji. Na szczególną 
uwagę zasługują: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944 
(t. I–III, 1987–1991); Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i doku-
mentach (2000), Kronika Powstania Warszawskiego (2004); Katyń – ocalona 
pamięć (2010). Jest teŜ współtwórcą wielotomowej Wielkiej ilustrowanej ency-
klopedii Powstania Warszawskiego. To takŜe prezes Zarządu Fundacji Archi-
wum Polski Podziemnej 1939–1956, współzałoŜyciel NiezaleŜnego Komitetu 
Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej oraz sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa. 
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Dostajemy do rąk ksiąŜkę składającą się z obszernej Przedmowy i siedmiu 
rozdziałów, ułoŜonych w sposób chronologiczno-problemowy. Młodość bohate-
ra, który – jak wielu jego rówieśników – od najmłodszych lat działał w nie-
podległościowym ruchu oraz słuŜył w wojsku w I wojnie światowej, (podczas 
której dosłuŜył się stopnia porucznika) jest kanwą rozdziału pt. „Urodzony  
w niewoli, okuty w powiciu”...  

Następnie poznajemy  przebieg jego słuŜby (i kariery) w odrodzonym Woj-
sku Polskim. Podkreślić naleŜy, Ŝe A. Chruściel ukończył słynny X kurs war-
szawskiej WyŜszej Szkoły Wojennej – zwany „Kursem Bohaterów”, gdyŜ 90% 
uczestników – w tym gronie on – było posiadaczami Virtuti Militari. W kolej-
nych latach słuŜby dał się poznać jako doskonały taktyk i nieprzeciętny liniowy 
dowódca, predysponowany do działania w trudnych warunkach, Ŝołnierz a nie 
polityk. Jego kompetencje wysoko oceniał Inspektor Armii gen. Kazimierz 
Sosnkowski: „PowaŜny oficer, oddany słuŜbie. Bardzo sumienny i dokładny. 
[...] Charakter mocny, o cechach dowódcy bojowego [...] Oficer z przyszłością”. 
Podczas wojny (zarówno w trakcie kampanii polskiej 1939 r., jak równieŜ  
w podziemiu) okazało się, Ŝe nie była to opinia sformułowana na wyrost. 

W rozdziale pt. Komendant podziemnej Warszawy... przybliŜona została je-
go działalność konspiracyjna w Związku Walki Zbrojnej – AK, w sztabie 
Okręgu Warszawa Miasto (późniejszy Okręg Warszawa AK). Jest to przykład 
zawrotnej kariery, gdyŜ w ciągu niespełna roku od przystąpienia do konspi-
racji został komendantem najwaŜniejszego, stołecznego okręgu AK. Ogrom 
prac wykonanych przez niego i jego współpracowników uzmysławia zestawie-
nie stanu liczebnego okręgu z początku 1944 r.: ponad 16 tys. Ŝołnierzy, pra-
wie 2 tys. oficerów i 2,5 tys. podchorąŜych oraz ponad 10,5 tys. podoficerów,  
a przecieŜ to powstańcze wojsko organizowano od podstaw, i to w warunkach 
wzrastającego terroru okupanta. Imponująca była nie tylko liczebność, ale  
i skuteczność działalności bojowej i sabotaŜowo-dywersyjnej (vide choćby ak-
cja „Wieniec” czy pomoc zbrojna dla warszawskiego getta). 

Przed godziną „W”... to ten fragment pracy, w którym Autor opisuje naj-
waŜniejsze wydarzenia z ostatnich dni lipca 1944 r. Zaowocowały one podję-
ciem decyzji o wybuchu walk w stolicy. Szczegółowo omawia rolę „Montera” 
w tym procesie.  

Najbardziej obszerny, ponad 150-stronicowy, jest rozdział piąty (Dowódca 
Powstania Warszawskiego...), w którym ukazana jest w kronikarski, wręcz 
drobiazgowy sposób, dzień po dniu, działalność „Montera” (najpierw płk. dypl., 
następnie gen. bryg.) na bardzo odpowiedzialnym i skrajnie trudnym stano-
wisku dowódcy powstania, od jego początkowych chwil po ostatni akord – ka-
pitulację i pójście do niewoli. Powstanie, jego róŜne fazy i epizody związane 
są ściśle z jego osobą, gdyŜ wywarł on bezsprzecznie duŜy wpływ na przebieg 
wydarzeń. Los pozwolił mu kierować – jak podkreślił Autor – najkrwawszą 
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bitwą w historii Polski, a zarazem największym, najpiękniejszym, ale i naj-
tragiczniejszym zrywem insurekcyjnym stolicy – gdyŜ nie zakończonym tak 
oczekiwanym przez wszystkich zwycięstwem.  

Z rozdziału o jego ostatnich latach Ŝycia dowiadujemy się m.in., Ŝe z ko-
nieczności wiódł po wojnie gorzki Ŝywot emigranta. Człowieka, który doświad-
czył jakŜe hańbiącej decyzji Rady Ministrów Polski „Ludowej” z 26 września 
1946 r. o odebraniu mu obywatelstwa polskiego – obywatelstwa kraju, o któ-
ry walczył i któremu wiernie słuŜył od najmłodszych lat. Antoni Chruściel 
osiadł najpierw w Londynie, biorąc m.in. udział w demobilizacji Polskich Sił 
Zbrojnych. Latem 1956 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pra-
cował jako radca prawny i tłumacz. Zmarł nagle w Waszyngtonie w 1960 r.  

Historię jego aŜ trzech pogrzebów i procesu pośmiertnego upamiętnienia 
przedstawia ostatni, siódmy rozdział. Pochowano go bowiem najpierw na 
miejscowym cmentarzu w Waszyngtonie, dziesięć lat później przeniesiono go 
do Alei ZasłuŜonych Cmentarza Matki Boskiej Częstochowskiej w Doyle-
stown (słynna Amerykańska Częstochowa). W przemówieniach pogrzebo-
wych wyraŜano wówczas nadzieję, Ŝe „po odzyskaniu przez Polskę prawdzi-
wej wolności i niepodległości Jego zwłoki zostaną przeniesione do Warszawy 
[zgodnie zresztą z jego wolą – P.S.], by mogły spocząć wśród byłych Jego Ŝoł-
nierzy na Cmentarzu Powstańców na Powązkach”. Spełniło się to dopiero  
w 2004 r., w 60 rocznicę powstania. 

Całości dopełniają Aneksy (pięć wypowiedzi generała o powstaniu), biblio-
grafia licząca prawie 200 pozycji, obejmująca m.in. archiwa krajowe i emi-
gracyjne, oraz indeks osobowy, który zdecydowanie ułatwia korzystanie z tej 
obszernej, liczącej ponad pół tysiąca stron ksiąŜki. Tutaj drobna uwaga doty-
cząca bibliografii: została ona sporządzona jednolicie, bez wyodrębnienia ma-
teriałów źródłowych, opracowań, itp., co utrudnia posiłkowanie się nią. 

Za dobry zabieg naleŜy natomiast uznać zamieszczenie w odsyłaczach 
krótkich biogramów osób, które są wzmiankowane w tekście. Ułatwia to 
orientację i poszerza ogląd – jak na biografię pretekstową przystało. Autor 
nie tylko odtwarza obsadę personalną sztabu Komendy Okręgu Warszawa 
AK, ale i przybliŜa sylwetki najbliŜszych współpracowników generała. Inte-
gralną częścią publikacji jest wiele zdjęć archiwalnych, czy współczesnych 
oraz reprodukcji dokumentów. Podnoszą one niewątpliwie wartość biografii. 
Zwraca teŜ uwagę niezwykła precyzja opisu tych zdjęć, dbałość o detale, znaj-
dujemy bowiem nawet informacje o róŜnych wariantach ujęć itp. 

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom edytorski wydania, piękna, 
twarda oprawa, okładka, która jednoznacznie sugeruje, czego dotyczy ksiąŜ-
ka, dopracowane szczegóły i naprawdę bardzo nieliczne błędy. 

Świadomym wyborem Autora było napisanie nie klasycznej biografii, która 
najczęściej jest stosowana w tego typu pracach, ale wspomnianej juŜ biografii 
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pretekstowej, gdzie losy głównego bohatera nakreślone są szeroko na tle wy-
darzeń. Te dodatkowe detale pozwalają lepiej poznać klimat epoki. Taka kon-
strukcja pracy, taki wybór ma natomiast swoje bardzo daleko idące konse-
kwencje, gdyŜ niekiedy sprawia, Ŝe, niestety, postać samego generała i jego 
dokonania nieco nikną, oddalają się na dalszy plan.  

To, co uderza w trakcie lektury, to znaczna liczba cytatów, niekiedy dosyć 
obszernych. Jest to bardzo ryzykowny zabieg. Niektóre nie odnoszą się bezpo-
średnio do generała „Montera”, lecz do nakreślenia tła. Są one natomiast do-
brze zestawione, a w połączeniu ze sprawnym piórem Autora powodują, Ŝe lek-
tura nie jest nuŜąca i pracę czyta się dobrze. Obecność w tekście wielu z nich 
wydaje się uzasadniona, to materiały cenne poznawczo, które nie były dotąd 
znane lub cytowano je z opustami, zniekształceniami (tylko niektóre pocho-
dzą z opublikowanych juŜ, ogólnodostępnych edycji źródeł, jak z wielotomo-
wego wydania Armia Krajowa w dokumentach czy z wyboru dokumentów, 
dotyczących Powstania Warszawskiego). Pewne jednak źródła, jak np. rozka-
zy „Montera” z powstania, są jednocześnie cytowane w tekście i reprodukowa-
ne, a inne obszernie cytowane fragmenty jego wypowiedzi znalazły się ponow-
nie w Aneksach (tym razem w całości). Tych powtórzeń moŜna było uniknąć.  

Kolejne spostrzeŜenie odnosi się do krótkich niekiedy komentarzy. Autor  
z jednej strony oddaje głos innym, gdy chodzi o ocenę poszczególnych wyda-
rzeń z Ŝycia generała czy podejmowanych przez niego decyzji, z drugiej strony 
daje moŜliwość czytelnikowi dokonania własnej interpretacji. Czasami jed-
nak trochę szkoda, Ŝe nie pokusił się, nie zamieścił własnej oceny pewnych 
kwestii, np. dlaczego wydany przez „Montera” rozkaz „W” zakładał: „Będę 
dąŜył do tego, aby uderzenie nastąpiło w dzień (godziny popołudniowe)”. Bo 
to on miał zdecydować o godzinie rozpoczęcia walki. A wybór takiej pory  
w opinii wielu nie był zbyt fortunny. Nie mamy równieŜ wyjaśnionej pewnej 
kontrowersji, związanej z wydanym mu przez „Bora” poleceniem z 2 sierpnia 
1944 r., by odesłać ludzi nieuzbrojonych. A „Monter” chyba miał pewną 
skłonność do niewykonywania czy modyfikowania rozkazów przełoŜonych, je-
śli był przekonany o słuszności swoich koncepcji (vide opisany przez Autora 
casus gry wojennej w czasie studiów w WyŜszej Szkole Wojennej). Fiasko Po-
wstania Warszawskiego i jego daleko idące konsekwencje siłą rzeczy rodziły 
(i rodzą nadal) wiele kontrowersji, wiele pytań, w tym takŜe kierowanych 
pod adresem jego dowódcy. 

Jest to – przypominam – pierwsza tak obszerna biografia generała. W pa-
ru co najmniej miejscach moŜna ten rys biograficzny rozszerzyć czy uzupeł-
nić. Przykładowo: intrygującą kwestię „zamachu stanu” z września 1944 r., po-
mysłu kilku wyŜszych oficerów Komendy Głównej AK, by skłonić „Bora” do 
ustąpienia na rzecz „Montera” właśnie, jako bardziej odpowiedniego na tym 
stanowisku. Taką konieczność sygnalizowały „polskiemu” Londynowi rów-
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nieŜ czynniki cywilne, np. ludowiec Kazimierz Bagiński „Florek” w depeszy  
z 18 września. 

Szkoda, Ŝe Autor nie rozwinął szerzej wątku jenieckiego (nota bene, obie  
córki generała – szer. Jadwiga i ppor. Wanda – równieŜ trafiły do niewoli, do 
Stalagu XI B Fallingbostel). Autor w tym wypadku oparł się przede wszyst-
kim na relacji por. Ludwika Hermela, w niewoli adiutanta gen. bryg. Albina 
Skroczyńskiego, co powoduje pewien niedosyt. Przebywający m.in. w Oflagu 73 
Nürnberg-Langwasser Antoni Chruściel (Kriegsgefangener nr 4450) – zdołał 
bowiem nadać juŜ 19 października 1944 r. list do p. Haliny Szymańskiej,  
Ŝony b. attaché wojskowego w Berlinie, płk. dypl. Antoniego Szymańskiego  
(wysłany na adres Poselstwa RP w Bernie list został odebrany dopiero 10 li-
stopada). Dzięki temu Londyn dowiedział się m.in., ile dokładnie osób liczyła 
grupa jeniecka gen. „Bora” – 20 osób (imienny jej skład znajduje się m.in.  
w archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, natomiast odpis listu 
w Studium Polski Podziemnej, dalej: SPP), a nie jak podawał emigracyjny  
„Dziennik Polski i Dziennik śołnierza” (nr 260 z 2 XI 1944 r.), Ŝe z gen. „Bo-
rem” przetrzymywano sześciu oficerów z jego otoczenia. Pewne światło na 
wzajemne stosunki (i zasygnalizowane przez Autora rozdźwięki między „Bo-
rem” a „Monterem” w Oflagu IV C Colditz) rzuca takŜe notatka z rozmowy 
gen. Stanisława Tatara „Tabora” z byłymi jeńcami brytyjskimi tego obozu  
(w zasobie SPP). 

W odniesieniu do wydarzeń z emigracyjnego okresu Ŝycia generała zabra-
kło, moim zdaniem, jeszcze informacji o zeznaniach „Montera” (i innych ofice-
rów AK) przed amerykańską komisją kongresową dla zbadania komunistycz-
nych podbojów (tzw. Komisja Kerstena) w 1954 r., o czym informował np. 
londyński „Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia b. Sowieckich 
Więźniów Politycznych” (nr 11 z listopada 1954 r.), zamieszczając równieŜ 
zdjęcia z tego przesłuchania. 

Jedyne – jak się wydaje – samodzielne wystąpienie generała – o pewnym 
politycznym zabarwieniu w trakcie Powstania Warszawskiego to jego odpo-
wiedź z 9 września 1944 r. na pismo „Bora”, dotyczące ustosunkowania się do 
ewentualnej konieczności kapitulacji. Kwestia ta wiązała się ze stosunkiem 
do Armii Czerwonej i prowadzonych z nią rozmów. MoŜna więc w tym miejscu 
przytoczyć wydany przez „Prom-Monter” 12 września 1944 r. załącznik pt.  
Wskazówki do prowadzenia rozmów z Armią Czerwoną oraz Rozkaz szczególny 
tylko do rąk własnych Kmdtów, uwzględnionych w rozdzielniku z 13 wrze-
śnia 1944 r. (oba w SPP). 

Generał uznawał właściwie tylko słuŜbę i rodzinę. Autor skupił się głów-
nie na jego działalności wojskowej, w znacznie mniejszym stopniu na jego Ŝy-
ciu prywatnym. W konsekwencji mamy dość pomnikowe ukazanie sylwetki 
niezłomnego Ŝołnierza, w mniejszym stopniu człowieka „z krwi i kości”. Do-
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wiadujemy się przede wszystkim, jaki był przebieg jego słuŜby i co zdziałał  
w swoim Ŝyciu, mniej zaś o tym, jakim był człowiekiem.  

Wiedza o Powstaniu Warszawskim – mimo wielu działań popularyzacyj-
nych – w dalszym ciągu jest bardzo fragmentaryczna i powierzchowna. Dzię-
ki ksiąŜce A. K. Kunerta czytelnik ma okazję poznać nie tylko postać jego do-
wódcy, ale i wiele szczegółów, dotyczących powstania. Dlatego, jeśli ktoś inte-
resuje się historią II wojny światowej, Powstaniem Warszawskim, to warto, 
by tę pozycję miał w swojej bibliotece.  

Pewnym paradoksem jest fakt, iŜ inni dowódcy AK czy wyŜsi oficerowie 
Komendy Głównej doczekali się juŜ opracowań im poświęconych. Dowódca 
Powstania „czekał” ponad 40 lat od swojej śmierci na pierwszą swą biografię, 
do tej pory zafałszowaną wieloletnią propagandą komunistycznego reŜimu. 
ReŜimu, który pozbawił go nawet polskiego obywatelstwa, by później po kry-
jomu cofnąć tę hańbiącą decyzję. Generał bryg. A. Chruściel, a dla Ŝołnierzy 
AK niezapomniany „Monter”, zasłuŜył swoimi czynami na w końcu prawdzi-
wą legendę i rzetelną biografię – o czym w pełni przekonany jest A. K. Ku-
nert, którego publikacja (wyróŜniona nagrodą KLIO w kategorii varsaviana), 
doskonale wpisuje się w proces budowania tejŜe legendy dobrego Polaka, 
wzorowego Ŝołnierza i dzielnego dowódcy. 

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

Łambinowice, 24 maja 2012 r. 
 
 
24 maja 2012 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) zorganizowało po raz 
ósmy sesję edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pa-
mięci narodowej”. W obradach, które odbyły się w siedzibie muzeum w Łam-
binowicach, udział wzięło ok. 60 osób. Byli to m.in. wykładowcy akademiccy, 
nauczyciele, studenci Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu 
Opolskiego, laureaci konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za 
późno” oraz pracownicy CMJW w Łambinowicach-Opolu.  

Główny temat sesji stanowiły sposoby postępowania i motywacji człowie-
ka, mającego trudny wybór. RozwaŜając postawy jednostki wobec zła oraz 
mechanizmy działania sprawców, ofiar i obserwatorów, starano się takŜe wy-
pracować rozwiązania dydaktyczne, słuŜące budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego. Sesja podzielona została na trzy części. W pierwszej z nich 
uczestnicy zwiedzili najnowszą wystawę stałą muzeum pt. „W niewoli nie-
mieckiej” i wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Janowskiego. Zapo-
znali się takŜe z sylwetkami wybranych jeńców, które przedstawili pracownicy 
muzeum. Po przerwie odbyła się dyskusja panelowa, po której zorganizowa-
no zwiedzanie byłego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, z wykorzystaniem 
rowerów. W ostatniej części sesji, po przerwie obiadowej, ogłoszono wyniki  
IV edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest 
za późno”.  

Otwarcia obrad dokonała dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu, dr Vio-
letta Rezler-Wasielewska, która przywitała uczestników i krótko przedstawiła 
historię i załoŜenia sesji edukacyjnych, organizowanych w muzeum, których 
efektem było stworzenie programu edukacyjnego „Miejsce Pamięci Narodo-
wej w Łambinowicach”. Podkreśliła, Ŝe tegoroczne spotkanie skoncentrowane 
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jest wokół istoty zachowań człowieka, postawionego przed dylematem doko-
nywania wyboru. Odniosła się do sytuacji, gdy wybór ten determinuje rolę, 
jaką przyjmiemy: sprawcy, ofiary czy obserwatora. 

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. A. Janowski, który wygłosił inau-
gurujący sesję wykład pt. „Co nas czyni bohaterami? Motywacje w zachowa-
niach”. Dokonał on konfrontacji własnych wojennych doświadczeń z dzisiej-
szą rzeczywistością. Stwierdził m.in., iŜ choć był zbyt młody, aby wziąć czyn-
ny udział w Powstaniu Warszawskim, to doskonale pamięta kult śmierci,  
z dzisiejszej perspektywy tragiczny i niepotrzebny, jaki wówczas panował. 
Właśnie to wydarzenie wzbudziło w nim zainteresowanie zrywami narodo-
wymi. Jako pedagog analizował reakcje ludzi i wybory, jakich dokonywali  
w tych trudnych sytuacjach. Na tej podstawie stwierdził, iŜ pomimo to, Ŝe 
świat, w którym Ŝyjemy, wydaje się nam stabilny i bezpieczny, zawsze po-
winniśmy, choćby mentalnie, być przygotowanymi na okoliczności, które bę-
dą zmuszały nas do podejmowania niełatwych decyzji. I choć często o naszym 
losie decydować będą inni ludzie, czy teŜ zwykły przypadek, to głównie od 
nas zaleŜy, czy uda nam się zachować godność. Jednocześnie podkreślił rolę 
jednostki i jej wpływ na dzieje regionu i bieg wydarzeń.   

W drugiej części sesji pracownicy muzeum przedstawili słuchaczom kolejno 
trzy sylwetki jeńców wojennych, których losy były związane zarówno z obo-
zem koncentracyjnym KL Auschwitz, jak i jenieckim Lamsdorf. Jako pierw-
szy głos zabrał mgr Bartosz Bezpałko, który przybliŜył postać ojca Maksymi-
liana Kolbego – jeńca Lamsdorf, następnie więźnia na Pawiaku i KL Au-
schwitz. To w tym ostatnim obozie wybrał on śmierć głodową, ratując tym 
samym Ŝycie Franciszka Gajowniczka. Następnie dr Joanna Lusek opowie-
działa o rtm. Witoldzie Pileckim. Był on dobrowolnym więźniem KL Au-
schwitz i twórcą konspiracji wojskowej w tym obozie, uczestnikiem Powsta-
nia Warszawskiego, jeńcem Stalagu 344 Lamsdorf i Oflagu VII A Murnau, 
oficerem Armii Krajowej oraz II Korpusu gen. Władysława Andersa. Po woj-
nie został skazany na śmierć przez władze Polski „Ludowej”. Jako ostatnia  
w tej części głos zabrała dr Anna Wickiewicz. PrzybliŜyła ona postać Charle-
sa J. Cowarda – brytyjskiego jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, który, przebywa-
jąc w komandzie pracy w KL Auschwitz III (Monowitz), z naraŜeniem Ŝycia 
organizował ucieczki Ŝydowskim więźniom obozu. 

Wystąpienia te były wprowadzeniem do dyskusji panelowej pt. „Jednostka 
wobec zła. Jak przygotowywać dziś dzieci do trudnych wyborów?”. Wzięli  
w niej udział: prof. dr hab. A. Janowski, dyrektor muzeum, dr Violetta Rez-
ler-Wasielewska, dr Iwona Konopnicka, pracownik Uniwersytetu Opolskie-
go, pełniąca funkcję moderatora dyskusji oraz studentki kierunku pedagogi-
ki Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w Opolu. Jako pierwsza głos zabra-
ła dr I. Konopnicka, która podkreśliła, iŜ człowiek nie rodzi się z natury zły 
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lub dobry, ale jego postawa kształtowana jest przez szereg czynników, takich 
jak otaczający go ludzie czy wydarzenia, których jest uczestnikiem lub świad-
kiem. Niewątpliwie jednak człowiek cały czas musi dokonywać wyborów, tak-
Ŝe tych trudnych. To właśnie podejmowane decyzje rozstrzygają ostatecznie  
o tym, jak wygląda nasze Ŝycie. Dodała takŜe, Ŝe pytanie, dotyczące wyboru 
między złem i dobrem, jest odwieczne, zmienia się natomiast otaczający 
świat i system wartości. Tym bardziej naleŜy sobie więc zadać pytanie, jak 
przygotować dzieci i młodzieŜ do współczesności, pełnej szybkiego tempa Ŝy-
cia i hipermarketów. Mimo iŜ Ŝyjemy w czasach pokoju, to wobec niepewno-
ści jutra, o której w swoim wystąpieniu wspominał prof. dr hab. A. Janowski, 
takŜe moŜemy znaleźć się w sytuacji ekstremalnej, gdy zostaniemy zmuszeni 
do podjęcia trudnej decyzji. Studentki, które jako kolejne zabrały głos, anali-
zowały rodzaje zła, z jakimi musi zmierzyć się człowiek, wyróŜniając m.in. zło 
moralne i fizyczne. Jako najlepszy sposób przygotowania dziecka do dorosłego 
Ŝycia i przyjmowania w nim odpowiedzialnej postawy wskazały dobry przy-
kład rodziców. Wnioskowały, iŜ istotne jest promowanie podejmowania wła-
ściwych decyzji nawet wtedy, gdy są one trudniejsze. Podkreśliły takŜe rolę 
rozmowy w procesie wychowawczym. W czasie dyskusji nie pominięto rów-
nieŜ kwestii nauczania o wojnie i bohaterstwie, bez jednoczesnego ich gloryfi-
kowania. Nawiązując do wystąpienia przedmówczyń, dr I. Konopnicka zasta-
nawiała się, czy w dzisiejszych bezpiecznych czasach stać nas na dokonywa-
nie trudnych wyborów. Stwierdziła, Ŝe nasze rozwaŜanie mogą być wyłącznie 
hipotetyczne, nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć własnej reakcji z cał-
kowitą pewnością. Do tej wypowiedzi odnieśli się kolejno prof. dr hab. A. Ja-
nowski i dr V. Rezler-Wasielewska. Pierwszy dyskutant dodał, Ŝe mając do-
konać wyboru nigdy nie znamy wszystkich okoliczności, które dadzą nam 
pewność, Ŝe decyzja będzie właściwa. Z kolei dyrektor muzeum wyraziła wąt-
pliwość na temat sposobu pracy i wychowania. Stwierdziła, iŜ celem edukato-
rów nie jest nakazywanie młodzieŜy określonego punktu widzenia i sposobu 
zachowania. Wiedza historyczna daje współczesnym tę przewagę, Ŝe wiemy, 
jak w przeszłości zachowali się inni i moŜemy z tej wiedzy czerpać. Niewąt-
pliwie jednak spotkania z kombatantami dowodzą, Ŝe ich reakcje nie zawsze 
były przemyślane, często wynikały z potrzeby chwili. Mimo to podjętych 
wówczas wyborów dziś nie muszą się wstydzić. W podsumowaniu dyskusji  
dr I. Konopnicka odniosła się do słów Władysława Bartoszewskiego. Patrio-
tyzm dzisiaj rozumie ona jako patriotyzm przyszłości. Niezwykle waŜne są 
wydarzenia minione, historia stanowi bowiem punkt wyjścia do budowania 
lepszej przyszłości. 

Po obradach uczestnicy sesji zwiedzali na rowerach Miejsce Pamięci Naro-
dowej w Łambinowicach. Po przerwie obiadowej ogłoszono natomiast wyniki 
IV edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest 
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za późno”. Laureatami tegorocznego konkursu zostali: mgr Mariola Gliniec-
ka, mgr Małgorzata Wojtkiewicz, Bartosz Jabłoński, Nicole Radowska, Maria 
Brewka, Karolina Grzesik, Wiktoria Futerska, Patrycja Kotlińska, Jakub Fi-
jewski, Mikołaj Kasprzyk, Szymon Nowakowski, Bartłomiej Lis, Wojciech 
Ślusarczyk i Weronika Kujawa ze Szkoły Podstawowej (dalej: SP) im. Jana 
Brzechwy w Radawnicy za projekt pt. „PodąŜamy śladami poległych bohate-
rów” – nagroda I stopnia; Grzegorz Kalejta, Paweł Filipowicz, Magdalena 
Kalejta, Paulina Bacewicz i Natalia Niedźwiecka z II Liceum Ogólnokształ-
cącego (dalej: LO) im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach za projekt 
pt. „Stalag I F Sudauen – zapomniane ludobójstwo” – nagroda II stopnia; 
Klaudia Lis, Dagmara Luboń, Natalia Wikarek, mgr Izabela Tumas i mgr 
Agata Durbacz z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie za 
projekt pt. „W getcie będzińskim” – nagroda III stopnia; Magdalena Woź-
niak, Lidia Tomaszewska i Michał Rusołowski z II LO im. Królowej Jadwigi 
w Pabianicach za projekt pt. „śołnierze Boga, Honoru, Ojczyzny – historia 
walk wojska polskiego z hitlerowskim najeźdźcą 7 września 1939 roku pod 
Pabianicami” – wyróŜnienie; mgr BłaŜej Kupski, Kacper Niemczynowski i Da-
wid Krok ze SP nr 4 w Pyskowicach za projekt pt. „Historie zamknięte w ka-
mieniu” – wyróŜnienie; mgr BłaŜej Kupski, Artur Kasperczyk i Wojciech 
Skowronek ze SP nr 2 w Pyskowicach za projekt pt. „Gwiazda Dawida za 
drutem kolczastym” – nagroda przewodniczącej jury. Laureaci i ich opieku-
nowie otrzymali atrakcyjne nagrody i zaprezentowali takŜe swoje prace. 
Przewodnicząca jury, dr I. Konopnicka, zwróciła uwagę na wysoki poziom 
konkursu, ciekawe pomysły oraz duŜe zaangaŜowanie jego uczestników. 

Oficjalnego zamknięcia obrad dokonała dyrektor CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu, dr V. Rezler-Wasielewska. 

 
Magdalena Kruk-Kuchcińska 
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Olimpiada „Pro Memoria”  
Łambinowice, 29–30 maja 2012 r. 

 
 
Olimpiada „Pro Memoria” to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, zorgani-

zowane wspólnie przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (dalej: GOKSiR)  
w Łambinowicach. Patronat honorowy sprawowała nad nim Halina Bilik – 
Opolski Kurator Oświaty. Celem projektu było zainteresowanie jego uczest-
ników historią sportu w okresie II wojny światowej, zwłaszcza jego znacze-
niem w Ŝyciu ludzi pozbawionych wolności oraz rozbudzenie aktywności 
sportowej wśród młodzieŜy gminy Łambinowice. Okazję ku temu stworzyły 
dwa waŜne wydarzenia sportowe o globalnym zasięgu, jakimi były Mistrzo-
stwa Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 i Letnie Igrzyska Olimpijskie w Lon-
dynie. 

Główne wydarzenie poprzedził cykl lekcji muzealnych pt. „Sport w obo-
zach polskich jeńców wojennych w latach II wojny światowej”, które odbywa-
ły się w muzeum oraz okolicznych szkołach. Stanowiły one wprowadzenie do 
mało znanej tematyki, jaką jest sport w obozach jenieckich i jednocześnie za-
chętę do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu. Do udziału w olimpiadzie 
zostało zgłoszonych pięć dziesięcioosobowych druŜyn, które reprezentowały 
szkoły podstawowe: w Bielicach, Jasienicy Dolnej, Lasocicach, Łambinowicach 
i Mańkowicach. W dniach 29 i 30 maja wzięły one udział w Olimpiadzie „Pro 
Memoria”, w ramach której przypomnieliśmy o znaczeniu idei olimpijskiej, 
jaką dwukrotnie przywołali polscy jeńcy w obozach podczas II wojny. DruŜy-
ny uczestniczyły w dwudniowych zmaganiach. Pierwszego dnia w siedzibie 
muzeum w Łambinowicach odbyła się część historyczna olimpiady, w której 
wzięły udział wszystkie reprezentacje. Spotkanie otworzyła dr Anna Wickie-
wicz, p.o. kierownika Działu Oświatowo-Wystawienniczego, która przedsta-
wiła cel oraz program wydarzenia. W dalszej części odbyły się projekcje fil-
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mów, w tym m.in.: Olimpiada 40’ w reŜ. Andrzeja Kotkowskiego oraz warsz-
taty poprowadzone przez pracowników muzeum – Bartosza Bezpałko oraz 
Andrzeja Prajela. Przedstawili oni, jaką rolę odgrywał sport w Ŝyciu ludzi po-
zbawionych wolności. Ta część zakończyła się turniejem wiedzy.  

Następnego dnia, na miejscowym „Orliku 2012”, młodzi ludzie uczestniczyli 
w zmaganiach sportowych, zorganizowanych przez pracowników GOKSiR. 
DruŜyny rywalizowały w skoku z miejsca, sztafecie 4×100 m, pchnięciu kulą, 
biegu na 50 m oraz zawodach piłki noŜnej. Wykaz dyscyplin sportowych zna-
my ze wspomnień jeńców wojennych, którzy uczestniczyli lub byli świadkami 
rozgrywek na wzór olimpiad. Organizowano je dwukrotnie w 1940 i 1944 r. 
(oficjalnie igrzyska nie mogły się odbyć ze względu na toczące się działania 
wojenne). Wydarzenie miało uroczystą oprawę, wzorowaną na ceremoniale 
olimpijskim.  

Finał Olimpiady „Pro Memoria”, poprowadzony przez panią Jolantę Mie-
rzyńską, dyrektor GOKSiR, zakończyło uhonorowanie pamiątkowymi meda-
lami reprezentantów trzech najlepszych druŜyn oraz wręczenie dyplomów za 
udział wszystkim uczestnikom. Na ręce opiekunów druŜyn organizatorzy 
przekazali nagrody dla zwycięskich szkół. W wyniku klasyfikacji końcowej, 
na którą złoŜyły się punkty uzyskane w turnieju wiedzy i zawodach sporto-
wych, I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa (dalej: PSP) w Łambino-
wicach, na miejscu II uplasowała się PSP i Gimnazjum w Lasocicach, a miej-
sce III uzyskała PSP w Jasienicy Dolnej. Na koniec głos zabrał Tomasz Kar-
piński, wójt Gminy Łambinowice, który podkreślił znaczenie idei łączenia 
kultury sportu z kulturą pamięci dla młodych mieszkańców środowiska i wy-
raził nadzieję na jej kontynuowanie w przyszłości.  

Nasza nowatorska próba połączenia historii z aktywnością sportową spo-
tkała się z ciepłym przyjęciem nauczycieli i, co najwaŜniejsze, jej uczestni-
ków, a zawody sportowe wzbudziły wiele emocji równieŜ wśród obserwatorów 
i kibiców. 

 
Bartosz Bezpałko 
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Kazimierz Czasza  
(1929–2012) 

Dla Kazimierza Czaszy ps. „Baca” Powstanie 
Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. juŜ 
o godz. 16.45, gdy na miejscu zbiórki dowódca Jego 
plutonu saperów rzekł do podkomendnych: „Chłop-
cy, w imię Boga, zaczynamy”. I zaczęli... Walka  
z wrogiem, poświęcenie, dla piętnastoletniego wów-
czas K. Czaszy i Jego kolegów, to była naturalna 
rzecz. Tak ich bowiem wychowano, Ŝe słowo „ojczy-
zna” to świętość. Na bezczynność nie było miejsca. 
Kim był ten piętnastoletni zaledwie chłopak, który 
w ten pamiętny sierpniowy wtorek 1944 r. z kilko-
ma tylko granatami poszedł w bój? 

Kazimierz Czasza ps. „Baca” to warszawiak  
z krwi i kości, tam się wychowywał, walczył, miesz-
kał (i zmarł). Po agresji Niemiec na Polskę we wrze-

śniu 1939 r. Jego rodzina wyruszyła w kierunku Rumunii (ojciec – pracownik 
ministerstwa leśnictwa otrzymał polecenie ewakuacji, ale w jej trakcie został 
aresztowany przez wkraczające wojska radzieckie, a rodzina uległa rozdziele-
niu). Po wielu perypetiach Kazimierz wraz z ojcem w 1940 r. przedostał się  
w końcu do Warszawy, gdzie znajdowała się juŜ Jego matka. Ojca jednak 
wkrótce wywieziono do Niemiec. Kazimierz uczęszczał do szkoły, od 1942 r. 
jako członek organizacji zuchowej, wraz z innymi kolegami został objęty kon-
spiracyjnym szkoleniem saperskim w ramach Armii Krajowej (dalej: AK). 

Podczas powstania walczył w II plutonie 3. Kompani I batalionu „Lecha 
śelaznego” Zgrupowania AK „Chrobry II”, w I Obwodzie „Radwan” (Śródmie-
ście). JuŜ na samym początku oddział ten dostał się pod niemiecki ostrzał,  
a On został odcięty od kolegów w podpalonym przez Niemców budynku przy 
ul. Towarowej. Po trzech dniach ukrywania się w wypalonych piwnicach 
udało Mu się wreszcie przedostać do swoich. Walczył na ul. Towarowej. Ten 
powstańczy odcinek dowódca powstania, gen. bryg. Antoni Chruściel ps. „Mon-

21. Kazimierz Czasza, 
Łambinowice 2011 r. 



154 

ter”, określił mianem „śelaznego Frontu”, gdyŜ Niemcy nigdy go nie zdobyli. 
Ale cena tego była wysoka, okupywana coraz to liczniejszymi stratami. Kazi-
mierz był świadkiem, jak kolejno ubywało Jego kolegów, tych doskonale zna-
nych jeszcze z zabaw na podwórku... Nieszczęścia długo Go omijały, tak Ŝe  
w końcu zaczął się niepokoić, czy aby koledzy nie pomyślą o nim jak o dekow-
niku. „I wykrakałem sobie” – wspominał po latach. 20 września nastąpił 
atak czołgów, w czasie którego został ranny w twarz, tułów i prawe ramię. 
Gdy nieopatrznie zapytał opatrującego go lekarza o jakieś środki przeciwbó-
lowe, ten wskazał Mu leŜącego obok rannego powstańca, któremu piłą odci-
nano nogę, bez Ŝadnego znieczulenia, którego w ostatnich dniach walk juŜ 
nie było. „Baca” tylko zacisnął zęby i o nic juŜ więcej nie pytał.  

Całą sekcję stanowili koledzy z jednej ulicy (ul. Rybaki), znający się jesz-
cze sprzed wojny, starzy przyjaciele, stąd tragedia była tym większa, gdy 
ktoś z nich poległ. Dlatego dla K. Czaszy najgorszym, największym przeŜy-
ciem w trakcie powstania nie był dzień, gdy został ranny, ale 21 sierpnia, 
kiedy zginęło i zostało rannych bardzo wielu kolegów z Jego oddziału – 
śmierć przyjaciół bolała najbardziej. 

Za swą postawę w trakcie walk (uratował m.in. przysypanego gruzami ko-
legę) piętnastoletni powstaniec otrzymał KrzyŜ Walecznych, po zakończeniu 
wojny KrzyŜ Partyzancki i KrzyŜ Armii Krajowej, Warszawski KrzyŜ Po-
wstańczy, Order Odrodzenia Polski i inne. 

Po zakończeniu walk – wraz z oddziałem – 5 października złoŜył broń na  
pl. Kercelego, następnie skierowano ich pieszo do OŜarowa. Stamtąd trans-
portowani byli w wagonach towarowych do Stalagu 344 Lamsdorf (po drodze 
Jego wagon został ostrzelany przez straŜników, jeden z powstańców został 
zabity, a dwóch rannych). Dopiero gdy wszedł za druty obozu jenieckiego, 
uświadomił sobie, Ŝe to koniec wolności. Nie zdawał sobie z tego sprawy 
wcześniej – ani w Warszawie, gdy musiał oddać broń, ani w obozie przejścio-
wym w OŜarowie. Rozterki młodego powstańca rozwiały się częściowo, gdy 
zobaczył, jak kpt. Wacław Grzybowski ps. „Lech Grzybowski” nie pozwala 
odebrać sobie szabli. Taka postawa podziałała nań budująco. Pierwszą noc 
spędził pod gołym niebem, w deszczu. W Lamsdorf (obecnie Łambinowice) na 
słynnym szaberplacu zabrano Mu wszystkie cenne rzeczy, w tym płaszcz, a na-
wet nienapoczęte jeszcze opatrunki, choć miał świeŜe przecieŜ rany. Przeszedł 
teŜ przez obowiązkową rejestrację jako Kriegsgefangener 105487/318. 

Z pobytu w Lamsdorf najbardziej zapadł Mu w pamięć widok gołych desek 
zawszonych i zapchlonych pryczy, skromny ceratowy płaszcz i mikroskopijny 
wręcz kocyk dziecięcy – całe okrycie w nocy. Aby zdobyć koszulę na zmianę, 
musiał sprzedać złotą obrączkę. 18 października wziął udział w słynnym ape-
lu niepełnoletnich jeńców. Następnie z częścią najmłodszych, w grupie ok. 
250 osób, 17 listopada został wywieziony koleją do Stalagu IV B Mühlberg  
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w Saksonii. Tam dopiero wyleczył Jego rany francuski jeniec-lekarz. W poło-
wie grudnia skierowano grupę ok. 22 chłopców do oddziału roboczego w Mi-
śni – pracował przy rozładunku wagonów z glinką w słynnej tamtejszej fa-
bryce porcelany, następnie na przełomie stycznia/lutego 1945 r. w tkalni  
i przędzalni juty. W obliczu zbliŜającego się frontu, w kwietniu, nastąpiła pie-
sza ewakuacja. Jego grupa została wyzwolona przez Armię Czerwoną 26 lub 
27 kwietnia 1945 r. Do momentu zakończenia wojny była przyłączona jako 
piechota do oddziałów czołgów. Później wraz z czterema kolegami zdecydował 
się na powrót do Polski. Zanim jednak w końcu czerwca wrócił do Warszawy, 
skierowano Go najpierw do 2. Armii „ludowego” Wojska Polskiego w Dreźnie, 
i z nią wracał do kraju. W Jego przekonaniu powrót odbywał się zbyt wolno, 
dlatego na własną rękę wrócił do stolicy, gdzie odnalazł ojca (matka zginęła 
w powstaniu).  

Od września 1945 r. zaczął uczęszczać do gimnazjum zawodowego. UłoŜył 
sobie Ŝycie prywatne, wziął ślub z „Mariolą” z partyzantki „Ponurego” i „Nur-
ta” w Górach Świętokrzyskich, doczekał się potomków – córki i syna, później 
wnuków i prawnuków. Pasjonował się Ŝeglarstwem, a mieszkanie Czaszów 
na Nowym Świecie nazywano barem „U Marioli”... Działalność w AK i udział  
w powstaniu sprawiły, Ŝe nie został objęty poborem do wojska, gdyŜ przy na-
zwisku widniała adnotacja: „niepewny politycznie”. Przez prawie ćwierć wie-
ku pracował w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. W stanie wojennym 
przewodniczył nawet podziemnej zakładowej „Solidarności”, za co był repre-
sjonowany, poddany rewizji i przesłuchaniu, otrzymał teŜ zakaz wstępu na 
teren instytutu. Ostatecznie wysłano Go na przymusową emeryturę w wieku 
53 lat. Działał w ruchu kombatanckim, m.in. był wieloletnim przewodniczą-
cym środowiska „Chrobry II” – Światowego Związku śołnierzy AK. 

Kazimierz Czasza co najmniej od schyłku lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku utrzymywał bliskie i systematyczne kontakty z łambinowickim mu-
zeum. Wziął m.in. udział w zjeździe niepełnoletnich powstańców warszaw-
skich – jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, który zorganizowano w Łambinowicach 
w 1979 r. W październiku 2011 r. uczestniczył w obchodach 67 rocznicy pierw-
szego transportu powstańców do Lamsdorf. Przybył do nas po raz ostatni... 

 
Piotr Stanek 
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Sławomir Kuligowski, opolski reŜyser, pedagog  
i aforysta napisał: „Z myśli tworzymy słowa, ze słów 
czyny, czyny tworzą nas”. Henryka Łagodzkiego, ja-
kiego zachowałam w pamięci, „utworzyło” wiele od-
waŜnych i wartościowych działań. Najpierw zaanga-
Ŝowanie w pracę konspiracyjną w czasie okupacji, 
udział w Powstaniu Warszawskim i w konsekwencji – 
pobyt w niewoli, potem po wojnie długoletnia aktyw-
ność społeczna, w tym szczególnie na rzecz populary-
zowania trudnej, polskiej historii i upamiętnienia ofiar 
II wojny światowej. W jednym z wywiadów stwier-
dził: „Sposobem na długowieczność jest zaangaŜowa-
nie i skuteczne działanie”. Henryk Łagodzki przeŜył  
85 lat, co w pełni potwierdza skuteczność recepty na 
Ŝycie, w którą wierzył i realizował. 

Niechęć do czekania na rozwój wypadków cechowała H. Łagodzkiego od 
wczesnych lat. Ten urodzony w dobrze sytuowanej rodzinie warszawiak jako 
piętnastoletni chłopak zaangaŜował się w działalność konspiracyjną, podob-
nie jak Jego bliscy. W 1942 r. został zaprzysięŜony na Ŝołnierza Armii Krajo-
wej (pseudonimy: „Hrabia”, „Orzeł”). Za tę decyzję przyszło Mu drogo zapłacić. 
Rok później został aresztowany przez gestapo. Najpierw trafił do więzienia 
przy al. Szucha, potem, po brutalnym przesłuchaniu, został przewieziony na 
Pawiak, gdzie spędził ok. 2 miesięcy. Następnie skierowano Go do obozu kon-
centracyjnego przy ul. Gęsiej w Warszawie, w którym pracował m.in. przy 
budowie baraków dla więźniów Ŝydowskich. Tam teŜ doświadczył trudnych 
chwil: pobity przez straŜników za rzekomą próbę ucieczki, trafił do izby cho-
rych, skąd szybko uciekł. W miejscu tym jednak teŜ, jak wspominał, spotkał 
się z duŜą Ŝyczliwością i pomocą współwięźniów. W pamięci utkwił Mu szcze-
gólnie tragiczny los greckich śydów, których przyjazd do obozu obserwował: 

„[...] Do obozu weszła duŜa grupa: 40–50 osób w eleganckich paltach, z koł-
nierzami futrzanymi, skórzanymi walizami z nalepkami hoteli zagranicznych 
[...]. Pod pozorem walki z robactwem wysłano ich do łaźni, puszczono zimną  

Henryk Łagodzki 
(1927–2012) 

22. Henryk Łagodzki, 
Łambinowice 2010 r. 
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i gorącą wodę, ogolono i przebrano w pasiaki. Ci ludzie nie spodziewali się takie-
go obrotu sprawy [...].    

Z obozu udało Mu się wydostać w połowie listopada 1943 r., dzięki pomocy 
matki. Do wiosny 1944 r. ukrywał się u dalszej rodziny w Warszawie. W tym 
czasie nadal brał udział w pracach konspiracyjnych, zdobywając stopień sier-
Ŝanta. Wybuch powstania H. Łagodzki powitał, podobnie jak wielu Mu 
współczesnych, z radością i nadzieją, której najlepszym podsumowaniem jest 
kartka, jaką pozostawił rodzicom: „Kochani rodzice, idę do powstania. Nie 
martwcie się, niedługo wrócę”. Trafił do 2. kompanii I batalionu zgrupowania  
„Chrobry II”. Oprócz entuzjazmu uczestników walk, zapamiętał dojmujący 
brak broni i amunicji. Jego pierwszym wojskowym zadaniem było właśnie 
dostarczenie (pod ciągłym ostrzałem) zapasów broni z fabryki granatów przy 
pl. Grzybowskim dla zgrupowania „Radosława”. Podczas walk był trzykrot-
nie ranny. 

Po kapitulacji stolicy trafił do obozu przejściowego w OŜarowie, a stamtąd 
został przewieziony 8 października do Stalagu 344 Lamsdorf, gdzie otrzymał 
numer jeniecki 105494. Był jednym z ok. 650 chłopców w wieku od 10 do 18 
roku Ŝycia, których w tym miejscu przetrzymywano. Obóz Lamsdorf wspomi-
nał jako miejsce, w którym panowały trudne warunki:  

„Pierwszy dzień spędziliśmy na oczyszczaniu baraku z brudu, wszy i pluskiew. 
Zaczęliśmy napełniać sienniki, które dostaliśmy, i otrzymaliśmy po jednym kocu. 
To było cudowne, pierwszy raz od kilku dni spaliśmy w ludzkich warunkach”.  

Jednocześnie miał świadomość, Ŝe nie naleŜał do najgorzej traktowanej 
grupy jenieckiej, bo tuŜ obok ginęli i masowo umierali jeńcy radzieccy. W jed-
nym z ostatnich wywiadów, który przeprowadzony został na potrzeby filmu 
edukacyjnego pt. Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci (reŜ. 
Alicja Schatton, 2012 r.), opowiadał o ich tragedii:  

„[...] Szamba. OpróŜniali na te wózki. Wózki takie ciągnęli. Na ten wózek ła-
dowali te nieczystości zapachowe. No i oni handlowali jeszcze Ŝywnością. To 
przy tych wózkach wtykali jeszcze kawałek chleba, czy coś i sprzedawali, i była 
wymiana. MoŜecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Oni byli teŜ głodni, biedni 
ci Rosjanie. Byli jako jeńcy jeszcze gorzej od nas traktowani. Niemcy gnębili ich 
w straszny sposób, rozstrzeliwali przy kaŜdej okazji”.  

Po selekcji dokonanej przez niemieckie władze obozowe w Lamsdorf,  
H. Łagodzki w grupie najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego 
trafił w listopadzie 1944 r. do Stalagu IV B Mühlberg. Stamtąd w grudniu 
tego samego roku przeniesiono Go do oddziału roboczego w Brockwitz, gdzie, 
niezgodnie z konwencję genewską, niepełnoletnich jeńców zmuszono do pracy 
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w przemyśle zbrojeniowym. Stamtąd pochodzą zdjęcia, ukazujące młodego  
H. Łagodzkiego w towarzystwie kolegów. To jedna z niewielu jego pamiątek, 
jaka przetrwała okres wojny. 

W połowie kwietnia 1945 r. ewakuowano Go wraz z towarzyszami niewoli 
w kierunku granicy czeskiej, gdzie został wyzwolony przez oddziały Armii 
Czerwonej. Do Polski powrócił 22 maja 1945 r. Od razu, wraz z tysiącami 
warszawiaków, włączył się w odbudowę zniszczonej stolicy. Jednocześnie uzu-
pełniał wykształcenie, najpierw w szkole mechaniczno-technicznej Wawel-
berga i Rotwanda, następnie wieczorowo w Towarzystwie Kursów Technicz-
nych. Naukę przerwała dwuletnia słuŜba wojskowa. Po jej zakończeniu  
w 1950 r. zdobył uprawnienia jako technik budownictwa i do 1981 r. praco-
wał w swoim zawodzie. W 1948 r. oŜenił się z Ireną Szafranek (ps. „Irena”), 
łączniczką AK w zgrupowaniu „Chrobry II”. 

Szczególnie aktywną działalność społeczną H. Łagodzki rozpoczął na po-
czątku lat siedemdziesiątych XX w. Jedną z pierwszych organizacji komba-
tanckich, w której szeregach się znalazł, było stowarzyszenie „Synowie Pułku”. 
Gromadziło ono niepełnoletnich Ŝołnierzy – uczestników walki z hitlerow-
skim najeźdźcą. Po 1989 r. wstąpił do Związku Powstańców Warszawskich  
i Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Był członkiem 
Związku Inwalidów Wojennych, a takŜe współzałoŜycielem i członkiem za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego. W 2011 r. został preze-
sem Polskiej Unii Seniorów. AngaŜował się w wiele akcji, słuŜących upamięt-
nieniu losów wszystkich ofiar II wojny światowej, w tym m.in. w budowę po-
mnika Bohaterów Powstania Warszawskiego – 1944 oraz budowę kopca Pa-
mięci i Pojednania w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, z którym 
ściśle współpracował. Od 1994 r. datuje się Jego bliska współpraca z Central-
nym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW  
w Łambinowicach-Opolu). Jego działalność w zakresie kultury pamięci zosta-
ła doceniona w 2009 r. Wówczas otrzymał medal Opiekuna Miejsc Pamięci. 
Ponadto uhonorowano Go wieloma odznaczeniami wojskowymi w Polsce i na 
emigracji, w tym m.in.: Medalem Wojska (1948 r.), KrzyŜem Armii Krajowej 
(1974 r.), KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.), Krzy-
Ŝem Partyzanckim (1982 r.), Warszawskim KrzyŜem Powstańczym (1982 r.)  
i KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.). Wojenne przeŜy-
cia opisał we wspomnieniach i relacjach, które znajdują się m.in. w Archi-
wum CMJW w Łambinowicach-Opolu. Był takŜe bohaterem wielu artykułów 
prasowych, kilku filmów dokumentalnych, w tym wspomnianego juŜ filmu  
o dziejach Lamsdorf/Łambinowic z 2012 r. oraz wystawy czasowej muzeum  
„Portrety jeńców”. Ostatnie lata Ŝycia H. Łagodzki spędził wraz z Ŝoną w pod-
warszawskich Michałowicach, uczestnicząc aktywnie w ich Ŝyciu społecznym 
i kulturalnym. Nie zapominał jednak o ukochanej Warszawie. ZaangaŜował 
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się szczególnie mocno w przekonanie stołecznych władz do pomysłu wygry-
wania hejnału z wieŜy Zamku Królewskiego. W 1995 r. Jego starania zakoń-
czyły się sukcesem.  

W Łambinowicach bywał przynajmniej raz w roku, podczas październiko-
wych obchodów kolejnych rocznic przybycia do Stalagu 344 Lamsdorf po-
wstańców warszawskich. Starał się nie opuścić Ŝadnego z nich. DuŜą wagę 
przywiązywał do spotkań z opolską i łambinowicką młodzieŜą. Chętnie 
uczestniczył w warsztatach i lekcjach muzealnych z młodymi ludźmi, opo-
wiadał o swoich przeŜyciach, dzielił się refleksjami. Zawsze w towarzystwie 
Ŝony Ireny, uśmiechnięty, pogodny, optymistycznie nastawiony do Ŝycia, 
energiczny i aktywny do samego końca – to obraz, jaki H. Łagodzki pozosta-
wił w naszej wdzięcznej pamięci.   

 
Renata Kobylarz-Buła 
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Stanisław Krzyżaniak 
(1919–2012) 

Pustka. Odpycham to przykre odczucie, upor-
czywie powracające do mnie od owego listopadowe-
go poniedziałku 2012 r., gdy w słuchawce telefonu 
usłyszałam głos koleŜanki: zmarł Pan Stanisław 
KrzyŜaniak. Oczywiście, Ŝe to nieprawda, iŜ pozo-
stała po Nim pustka. W pamięci mam ciągle bar-
dzo wyraźne obrazy z rozmaitych spotkań, roz-
mów. Jest sporo fotografii, dokumentów, publika-
cji, nagrań. Tak wiele naszych muzealnych przed-
sięwzięć odbywało się przecieŜ z Jego udziałem…   

Wysoki, wyprostowany, swobodny, o rozjaśnio-
nej uśmiechem twarzy i rozumnych oczach. Jego 
wszechobecną pogodę ducha zauwaŜali wszyscy,  
a dla mnie najwaŜniejsze było to, Ŝe takŜe młodzi 
uczestnicy naszych muzealnych spotkań z Nim. 
Pamiętam świetnie, jak po jednym z warsztatów, w których Pan Stanisław 
występował w roli gościa honorowego – świadka wydarzeń, podeszła do mnie 
kilkunastoletnia dziewczyna i ze zdziwieniem stwierdziła, Ŝe nie spodziewała 
się, by o wojennych, tak traumatycznych przeŜyciach moŜna było mówić spo-
kojnie, bez nienawiści, by dalej mieć tyle wiary w człowieka i jeszcze utwier-
dzać w niej innych. Jego niezwykle autentyczna miłość do ludzi, Ojczyzny 
(zawsze przez duŜe „O”) i takaŜ sama głęboka wiara w Boga, hamowały i zmu-
szały do zastanowienia nawet najbardziej obojętnych. Trudno o lepszą, cen-
niejszą pomoc w naszej pracy edukacyjnej.  

Dystans, jaki Pan Stanisław miał do siebie i otoczenia, wzbudzał szacu-
nek wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. We wstępie do ksiąŜki, poświęco-
nej latom II wojny światowej i niewoli, napisał o sobie:  

„Autor, główny bohater tych opowieści, nie jest bohaterem, niczym bowiem 
nie zasłuŜył sobie na to zaszczytne miano. Do nieprzyjaciela oddał zaledwie pięć 
strzałów karabinowych, w dodatku bez sukcesu. Postrzelał potem trochę na Po-

23. Stanisław KrzyŜaniak, 
Opole 2009 r. 
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lesiu, ale tylko w obronie własnej. Był natomiast rozbitkiem, który wraz z inny-
mi rzucony został na lichej tratwie na fale wzburzonego oceanu i dryfując, dzię-
ki BoŜej pomocy i ludzkiej Ŝyczliwości, po siedmiu latach dopłynął szczęśliwie do 
macierzystego portu”. (S. KrzyŜaniak, ...a losem naszym, Polski los..., Tychy 2000).  

To jeden z wielu przykładów tej szerokiej perspektywy, w jakiej widział 
Ŝycie i śmierć. W cytowanym fragmencie, który – wyrwany z kontekstu – mo-
Ŝe wydać się miejscami nazbyt zbanalizowany, moją uwagę zwróciło jeszcze 
słowo „rozbitek”. To bardzo trafne określenie dla polskich Ŝołnierzy, którzy 
po przegranej kampanii wrześniowej – tak jak Pan Stanisław – dostali się do 
niewoli: byli pokiereszowani fizycznie i nierzadko psychicznie, zaleŜeli od sił, 
na które nie mieli wpływu, zdani na zmienny los. Na kolejnych stronach 
ksiąŜki Pan Stanisław to udowadnia i zestawia równieŜ z przykładami odwa-
gi, hartu ducha, dumy, siły, wiary i humoru polskich Ŝołnierzy. Ciekawa lek-
tura, ukazująca pokolenie, którego juŜ w zasadzie nie ma. Śmierć Pana Sta-
nisława to dla nas zamknięcie bardzo istotnego rozdziału w Ŝyciu Muzeum. 
Odszedł ostatni Ŝołnierz września – jeniec, tak długo i szczerze nam oddany. 

Stanisław KrzyŜaniak naleŜał do kilkudziesięciotysięcznej grupy Ŝołnierzy 
Wojska Polskiego, którzy przeszli przez obydwa systemy jenieckie – radziecki 
i niemiecki. Jego wojenne dzieje były skomplikowane. Wybuch wojny zastał 
Go we Wrześni, gdzie stacjonował 68. Pułk Piechoty, do którego został przy-
dzielony w 1939 r. po ukończeniu Kursu PodchorąŜych Rezerwy 17. Dywizji 
Piechoty w Gnieźnie. W pułku był dowódcą plutonu kompanii przeciwpancer-
nej. Tę funkcję miał sprawować do połowy września 1939 r., a później rozpo-
cząć studia. W przeddzień wybuchu wojny otrzymał rozkaz eskortowania 
wraz z czterema innymi Ŝołnierzami ok. 500-osobowej grupy rodzin wojsko-
wych do Przemyślan koło Lwowa. 2 września wyruszył z nimi z Wrześni po-
ciągiem. Bombardowania linii kolejowych uniemoŜliwiły dotarcie do celu po-
dróŜy. Eskortowani cywile znaleźli schronienie w mijanych miejscowościach, 
a Stanisław KrzyŜaniak wraz z kolegami próbował przyłączyć się do walczą-
cych oddziałów. 25 września w pobliŜu Kobrynia dostał się do niewoli radziec-
kiej. Początkowo był krótko przetrzymywany w więzieniach NKWD w Kobry-
niu i Brześciu nad Bugiem. Następnie został przewieziony do obozu specjalne-
go w Starobielsku, w którym równieŜ przebywał krótko: 24 października wy-
ruszył w pierwszym transporcie Ŝołnierzy WP ponownie do Brześcia nad Bu-
giem, gdzie na podstawie porozumienia między III Rzeszą a ZSRR o wymianie 
jeńców, w listopadzie 1939 r. został przekazany stronie niemieckiej. Do 1945 r. 
pozostawał juŜ w niewoli Wehrmachtu. Był przetrzymywany łącznie w sied-
miu obozach i podobozach: w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch (listopad  
1939–maj 1940 r., w oflagach VII C Laufen i XI B Braunschweig (maj i czer-
wiec 1940 r.), w stalagach VI B/Z Oberlangen (czerwiec 1940–marzec 1941 r.) 
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i VI B/Z Fullen (marzec–kwiecień 1941 r.) oraz komandzie pracy Hoffnungs-
thal, podległemu Stalagowi VI G Bonn-Duisburg (kwiecień 1941 r.–wrze- 
sień 1944 r.), a takŜe w Stalagu IV B Mühlberg (wrzesień 1944 r.–kwie- 
cień 1945 r.). W większości tych miejsc musiał pracować, szczególnie cięŜko  
w Oberlangen, gdzie podzielił los ok. 1,2 tys. polskich podchorąŜych, którzy  
w bardzo trudnych warunkach byli zmuszani do osuszania bagien i meliora-
cji torfowisk. Mimo to wszędzie, gdzie przebywał, aktywnie uczestniczył w je-
nieckim Ŝyciu kulturalnym i oświatowym. W kwietniu 1945 r. uciekł z obozu 
i przedostał się na tereny zajęte przez Ŝołnierzy amerykańskich. Po zakoń-
czeniu wojny nie od razu wrócił do kraju. Rozpoczął studia ekonomiczne  
w Getyndze. W grudniu 1945 r. poślubił młodziutką Teresę Winter, która zo-
stała wywieziona do Rzeszy po upadku Powstania Warszawskiego. W 1946 r. 
przerwał naukę i wraz z Ŝoną wrócił do Polski, znów rozpoczął studia, a po 
ich zakończeniu pracę  ekonomisty w budownictwie, najpierw w Szczecinie, 
następnie w Tychach, w których zamieszkał na stałe z rodziną i które uko-
chał – zdaje się – nie mniej niŜ rodzinny Poznań.  

Działacz społeczny, miłośnik przyrody, turysta, a dla naszego muzeum 
przede wszystkim przyjaciel, m.in. takŜe członek Rady Muzeum w kilku ka-
dencjach (1991–2011) i od 2003 r. członek Komitetu Redakcyjnego „Łam-
binowickiego Rocznika Muzealnego” (dalej: „ŁRM”). Był dla nas wyjątkową 
osobowością. W kontaktach z ludźmi zjednywał sobie wszystkich uprzejmo-
ścią, uśmiechem, tą wielką pogodą ducha i szacunkiem dla kaŜdego. Lubił 
dyskutować. Był chętnym, bezpośrednim rozmówcą i uwaŜnym słuchaczem. 
Nie gniewał się na ludzi, próbował ich tylko rozumieć. Mam w pamięci roz-
mowę z Nim, odbytą niedługo po tym, jak na łamach naszego „ŁRM” ukazała 
się recenzja cytowanej wyŜej ksiąŜki, napisana przez mojego kolegę z Działu 
Naukowo-Badawczego. Pana Stanisława zastanowiła tylko jedna uwaga re-
cenzenta, świadcząca o braku zrozumienia dla Jego patriotyzmu. Mojemu kole-
dze wydał się on czymś sztucznym, anachronicznym. Pan Stanisław ostroŜnie 
dopytywał mnie o autora i tłumaczył, Ŝe reprezentuje pokolenie, które zosta-
ło w patriotyzmie wychowane, oczywiste więc, iŜ innym być nie potrafi i nie 
moŜe. W końcu uznał, Ŝe widocznie młody człowiek potrzebuje jeszcze trochę 
czasu, by to zrozumieć i tylko trzeba mu na to pozwolić, po czym bez Ŝalu 
zmienił temat. Nigdy juŜ do tej sprawy nie wróciliśmy. Wydaje mi się, Ŝe  
w naszych rozmowach kwestie toŜsamości narodowej i religijnej były jedyny-
mi, przy których powaŜniał. 

Chętnie odwiedzał nas w muzeum. Nie przypominam sobie, aby kiedykol-
wiek, kiedy Go potrzebowaliśmy, nie stawił się. Oficerskim zwyczajem mel-
dował się wesoło, zapewniając wszystkich naokoło o swej sympatii i traktując 
kaŜdego, znanego sobie czy nie, niezwykle przyjaźnie. Zazwyczaj coś ze sobą 
przywoził: wiadomości o swojej rodzinie, którą tak bardzo się cieszył, relacje  
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z podróŜy, np. do miejsc pamięci w Emslandzie, gdzie był zapraszany i wieści 
ze świata kombatanckiego, ciągle dla niego waŜnego, albo wycinki z gazet na 
temat jeńców czy kolejne tomiki swoich wierszy, którymi chętnie nas obdaro-
wywał. Widzę, jak energicznie siada na wskazanym krześle, jak wyciąga  
z teczki ksiąŜkę i juŜ w skupieniu, milknąc, bardzo starannie wpisuje dedy-
kację. Przyglądam im się teraz uwaŜnie. śadna nie jest zdawkowa.  

O swojej twórczości poetyckiej Pan Stanisław mówił z rozbawieniem, Ŝe 
pojawiła się w Jego Ŝyciu późno, nagle, niczym balonik, który znienacka pękł. 
Po niespodziewanej śmierci ukochanej Ŝony – Jego poezja przybrała na sile. 

Z śAŁOBNEJ KARTY 

WyraŜał nią wszystko, o czym myślał i co czuł. Lubił teŜ swoimi wierszami 
ubarwiać wystąpienia u nas. Przysyłał nam je równieŜ jako Ŝyczenia świątecz-
ne, w maszynopisach, zawsze z serdecznymi, pełnymi Ŝyczliwości odręcznymi 
dopiskami.  

Niezwykły człowiek. Pamiętam, gdy po jednej z konferencji naukowych, 
poświęconych jenieckim losom, szliśmy ul. Krakowską w Opolu, z muzeum  
w kierunku dworca PKP, wraz z równieŜ juŜ dziś, niestety, nieŜyjącym Bole-
sławem Taborskim, takŜe poetą, i razem, głośno, zgodnie recytowali frag-
menty Homera po łacinie, gdy prawie się przekrzykując, opowiadali z sympa-
tią, ale bez nostalgii o swojej nauce w gimnazjum. Jak i wtedy, gdy czekając 
na odjazd pociągu do Tychów, piliśmy w kawiarni herbatę, a On najpierw, 
ściszając głos polecił mi na wakacyjny wypoczynek miejscowość nad Bałty-
kiem, gdzie woda ma fantastyczną, bo 13-stopniową temperaturę, co słysząc 

24. Stanisław KrzyŜaniak, Opole, 17 września 2009 r. 
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nie potrafiłam powstrzymać przeraŜenia. A niedługo potem wyznał z natu-
ralną oczywistością i szczerym uśmiechem, Ŝe cieszy Go kaŜdy upływający 
dzień, poniewaŜ przybliŜa Go do zmarłej Ŝony; co z kolei zatrzymało uśmiech 
na mojej twarzy i zmusiło do głębokiego zastanowienia. TakŜe wtedy, gdy do 
naszych gości w czasie otwarcia wystawy o Ŝyciu teatralnym jeńców, drwiąc  
z samego siebie, wspominał jak koledzy zrozpaczeni Jego zbyt duŜymi – jak 
na kobietę, którą grał – stopami, zamontowali przy krawędzi sceny dodatko-
wą listwę, mającą ukryć ten fizyczny mankament. I jeszcze w wielu innych 
sytuacjach...      

A jednak pustka. Nie wiem, czy zdołamy ją wypełnić pamięcią o Nim. 
 

Violetta Rezler-Wasielewska 

25. Stanisław KrzyŜaniak, 
w roli kobiecej w sztuce 
Ciotka Karola w Stalagu 
IV B Mühlberg, karykatu-
ra Edwarda Ałaszewskie-
go, 1944/1945 r. 

Z śAŁOBNEJ KARTY 
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Kalendarium łambinowickie 
(styczeń–grudzień 2012) 

 
Styczeń 
5 i 12 stycznia               – W muzeum w Opolu i w Łambinowicach odbyły się 

premierowe pokazy filmu edukacyjnego pt. Lams-
dorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci w re-
Ŝyserii Alicji Schatton. Przedstawia on skompliko-
waną historię Miejsca Pamięci Narodowej w Łambi-
nowicach, począwszy od lat sześćdziesiątych XIX w., 
aŜ do połowy lat czterdziestych XX w., oraz działal-
ność muzeum. 

16 stycznia                    – W Łambinowicach uroczyście otwarto nową ekspo-
zycję stałą pt. „W niewoli niemieckiej”, poświęconą 
losom jeńców róŜnych narodowości, którzy podczas 
II wojny światowej byli przetrzymywani w niemiec-
kiej niewoli. 

20 stycznia                    – W Opolu odbyło się otwarcie wystawy czasowej pt.  
„Armia Generała Andersa”, przygotowanej przez 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

Luty 

29 lutego                       – W opolskiej siedzibie muzeum zorganizowano spot-
kanie z dr Agnieszką Pietrzak, autorką ksiąŜki pt. 
Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949– 
–1956, będącej jej pracą doktorską, obronioną na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod 
kierunkiem prof. Jana śaryna. KsiąŜka ta przed-
stawia stosunek i metody pracy Głównego Zarządu 
Informacji (kontrwywiadu wojskowego) wobec ofice-
rów, którzy w latach II wojny światowej przebywali 
w oflagach. 
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luty                                –  Doktor Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-
Badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łam-
binowicach-Opolu), zdobył pierwszą nagrodę w kon-
kursie Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Hi-
storii Polskiej Akademii Nauk na Najlepszy Debiut 
Historyczny Roku 2011 za pracę doktorską pt. „Ste-
fan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna 
i społeczna”. 

Marzec 

17 marca                       –  Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 
odbyły się obchody 67 rocznicy wyzwolenia obozów 
jenieckich w Lamsdorf. W uroczystości uczestniczy-
li przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz 
państwowych i samorządowych, słuŜb munduro-
wych, instytucji kulturalno-oświatowych, nauczycie-
le, uczniowie, mieszkańcy okolicznych miejscowości 
oraz 91. Batalion Logistyczny 10. Opolskiej Bryga-
dy Logistycznej w Opolu. Podczas uroczystości od-
prawiona została modlitwa ekumeniczna za zmar-
łych i pomordowanych jeńców Stalagu 344 Lams-
dorf, którą poprowadzili przedstawiciele wyznań: 
rzymskokatolickiego – ks. dziekan Adam Ciosmak, 
proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny; prote-
stanckiego – ks. radca dr Marian Niemiec, proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu; prawo-
sławnego – ks. protodiakon Grzegorz Cebulski, z Chó-
ru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego 
Garnizonu Wrocław oraz islamskiego, imam dr Ali 
Abi Issa, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kul-
turalno-Oświatowego we Wrocławiu. Na zakończe-
nie uroczystości został odczytany Apel Pamięci, na-
stępnie Ŝołnierze 91. Batalionu Logistycznego z Kom-
prachcic oddali salwę honorową, a uczestnicy ob-
chodów złoŜyli kwiaty przed Pomnikiem Martyrolo-
gii Jeńców Wojennych. 

21 marca                       –  W opolskiej siedzibie muzeum odbył się wernisaŜ wy-
stawy czasowej pt. „Wysiłek zbrojny Polski w II woj-
nie światowej”, przygotowanej przez Wojskowe  
Biuro Badań Historycznych, które od 2010 r. jest 
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komórką organizacyjną Wojskowego Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. 

23–24 marca                 –  Muzeum było organizatorem spotkania młodzieŜy, 
w ramach projektu „PodróŜe do miejsc pamięci”,  
realizowanego przy wsparciu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy MłodzieŜy. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie Niepublicznego Gimnazjum ŁuŜyckiego w Zgo-
rzelcu, realizujący projekt nt. Stalagu VIII A Gör-
litz oraz uczniowie szkół średnich z regionu Gór-
nych ŁuŜyc, pracujący nad projektem, poświęconym 
obozowi pracy w Hirschfelde koło Zittau. 

30 marca                       –  W siedzibie muzeum w Opolu został przeprowadzo-
ny finał wojewódzki VII edycji Regionalnego Kon-
kursu Wiedzy Historycznej pt. „Obozy w Lamsdorf/
Łambinowicach (1870–1946). Historia i współcze-
sność”, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu. Patronat nad konkursem 
objął Marszałek Województwa Opolskiego, Józef Se-
besta. W finale wzięło udział 19 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z całego województwa. Nagrodę  
I stopnia otrzymał Tomasz Lenartowicz z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, II stop-
nia – Damian Brzoska z III Liceum Ogólnokształcą-
cego (dalej: LO) im. M. Skłodowskiej-Curie w Opo-
lu, a III stopnia – Michał Sowa z LO im. Władysła-
wa Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. WyróŜ-
nienie przyznano Karolinie Mazur z LO im. Boha-
terów Powstań Śląskich w Grodkowie oraz Jakubo-
wi Turoniowi z Zespołu Szkół Rolniczych im. Tade-
usza Kościuszki w Namysłowie. 

Kwiecień 

13 kwietnia                   –  W Łambinowicach odbył się finał wojewódzki XX 
jubileuszowej edycji Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Patronat ho-
norowy nad konkursem sprawował Marszałek Wo-
jewództwa Opolskiego, Józef Sebesta. W konkursie 
wzięło udział 43 uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wojewódz-
twa opolskiego. Jury przyznało dziewięć nagród i sześć 
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wyróŜnień: I nagroda – szkoły podstawowe: Julia 
Pawelak z Publicznej Szkoły Podstawowej (dalej: 
PSP) nr 15 w Opolu; gimnazja: Dominika Padew-
ska z Zespołu Szkół (dalej: ZS) w Łambinowicach; 
szkoły ponadgimnazjalne: Justyna Smolarczyk z LO 
przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków 
Obcych w Opolu; II nagroda – szkoły podstawowe: 
Agnieszka Karbownik z PSP nr 2 w Niemodlinie; 
gimnazja: Weronika śelowska z Publicznego Gim-
nazjum (dalej: PG) nr 5 w Opolu; szkoły ponadgim-
nazjalne: Anna Maria Podyma z III LO w Opolu;  
III nagroda – szkoły podstawowe: Marcel Gisal  
z PSP nr 2 w Głubczycach; gimnazja: Paulina Ju-
dasz z PG w Graczach; szkoły ponadgimnazjalne: 
Michalina Głaz z Diecezjalnego Liceum Humani-
stycznego w Nysie; wyróŜnienia – szkoły podstawo-
we: Michał Jarocki z PSP w Leśnicy i Bartosz Spo-
rek z PSP w Łambinowicach; gimnazja: Adam Go-
łomb z PG w Głogówku oraz Maksymilian Karwath 
z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opo-
lu; szkoły ponadgimnazjalne: ElŜbieta Hrycaj z ZS 
w Tułowicach i Marek Ślimak z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Nysie. 

16 kwietnia                   –  W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie, 
poświęcone zbrodni katyńskiej i jej upamiętnieniu 
we współczesnej Polsce, które zostało zorganizowa-
ne przy współpracy z opolską delegaturą Instytutu 
Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem „Rodzina Ka-
tyńska” w Opolu. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie 
wystawy czasowej pt. „Zbrodnia Katyńska”, przygo-
towanej przez Instytut Pamięci Narodowej i opol-
ską Rodzinę Katyńską. Podsumowaniem przedsię-
wzięcia było spotkanie z kierownikiem Muzeum 
Katyńskiego, Sławomirem Frączakiem, który przed-
stawił projekt tworzonego z duŜym rozmachem w Cy-
tadeli Warszawskiej Muzeum Katyńskiego. 

17 kwietnia                   –  Wystawa muzeum pt. „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy 
polscy w ZSRR” była prezentowana podczas koncer-
tu, przygotowanego przez Orkiestrę Symfoniczną, 
Chór i Chór Chłopięcy Filharmonii Opolskiej pod 
dyrekcją Young Chil Lee (Korea Płd.), który odbył 
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się w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła z okazji 72 rocznicy zbrodni katyńskiej.  

20 kwietnia                   –  W sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Opolu wykonany został Kwartet na koniec Czasu, 
upamiętniający 20 rocznicę śmierci Oliviera Mes- 
siaena – autora dzieła, jeńca Stalagu VIII A Gör-
litz. Koncert zorganizowano we współpracy z Zarzą-
dem Krakowskiego Oddziału Związku Kompozyto-
rów Polskich. 

27 kwietnia                   –  W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie 
z dr Renatą Kobylarz-Bułą pt. „Lamsdorf/Łambino-
wice w filmie dokumentalnym. Nurty narracji hi-
storycznej”.  

Maj 

8 maja                            –  W Łambinowicach obchodzono uroczyście 67 roczni-
cę zakończenia II wojny światowej. Przed Pomni-
kiem Martyrologii Jeńców Wojennych złoŜono kwiaty 
i zapalono znicze. W obchodach uczestniczyli kom-
batanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i sa-
morządowych, słuŜb mundurowych, instytucji kul-
turalno-oświatowych, młodzieŜ szkolna i mieszkań-
cy gminy Łambinowice. Uroczyste obchody zakoń-
czyło spotkanie z poetą Zygmuntem Dmochowskim 
pt. „Przegrana i nadzieja w mojej twórczości”.  

11 maja                          –  Ukazał się 34 tom „Łambinowickiego Rocznika Mu-
zealnego”. Redaktorem tomu był dr Piotr Stanek. 

18 maja                          –  W siedzibie muzeum w Opolu otwarto wystawę cza-
sową pt. „Moje pogodne dzieciństwo skończyło się  
1 września 1939 r.”, która została przygotowana 
przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 

                                       –  Zorganizowano V Noc Muzeów. Zainteresowani mo-
gli zwiedzić wystawę pt. „Moje pogodne dzieciństwo 
skończyło się 1 września 1939 r.”, spotkać się z by-
łym powstańcem warszawskim – Romualdem Mali-
nowskim, który opowiadał o swym wojennym dzie-
ciństwie oraz obejrzeć filmy dokumentalne i fabular-
ne o wspólnym wątku dzieciństwa w czasie wojny. 

24 maja                          –  W Łambinowicach zorganizowano po raz ósmy sesję 
edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja  
w miejscach pamięci narodowej”. Wzięli w niej 
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udział nauczyciele, wykładowcy akademiccy i stu-
denci. Celem sesji była prezentacja moŜliwości edu-
kacyjnych miejsc pamięci (z uwzględnieniem Miej-
sca Pamięci Narodowej w Łambinowicach), wymiana 
doświadczeń oraz wypracowanie nowych rozwiązań 
dydaktyczno-metodycznych, dotyczących edukacji hi-
storycznej, regionalnej i obywatelskiej. W tym roku 
gościem specjalnym był prof. dr hab. Andrzej Ja-
nowski. Szczególny akcent połoŜono na postawę czło-
wieka wobec zła i mechanizmy działania sprawców, 
ofiar, obserwatorów oraz refleksję nad sposobami 
skutecznych działań w edukacji, słuŜącej budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego.  

                                       –  Podczas sesji ogłoszono takŜe wyniki IV edycji kon-
kursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za 
późno”, który odbył się pod patronatem honorowym 
Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, Andrzeja Krzysztofa Kunerta oraz Marszałka 
Województwa Opolskiego, Józefa Sebesty. Na kon-
kurs zgłoszono 25 prac z całej Polski. Jury przyzna-
ło nagrody I, II i III stopnia, dwa wyróŜnienia oraz 
nagrodę przewodniczącej jury (szczegółowe infor-
macje o laureatach na str. 148). 

25 maja                          –  W Opolu miało miejsce posiedzenie Rady Muzeum, 
która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z dzia-
łalności muzeum w roku 2011 oraz plan pracy na 
rok 2012. 

29–30 maja                    –  W Łambinowicach odbył się finał Olimpiady „Pro 
Memoria”. Patronat nad przedsięwzięciem objęła 
Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty. W Olim-
piadzie wzięło udział pięć druŜyn, które uczestni-
czyły w dwudniowych zmaganiach. Pierwszego dnia, 
w muzeum, odbyła się część historyczna, podczas 
której zaprezentowano film Olimpiada ’40 oraz zor-
ganizowano warsztaty, poświęcone roli sportu w Ŝy-
ciu ludzi pozbawionych wolności. Drugiego dnia, na 
łambinowickim „Orliku” doszło do zmagań sporto-
wych, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. Wybrane 
dyscypliny zaczerpnięto z rozgrywek na wzór olim-
piad, które jeńcy organizowali dwukrotnie w 1940  
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i 1944 r. (oficjalne igrzyska nie mogły się wówczas 
odbyć ze względu na toczące się działania wojenne). 
Całość wydarzenia odbywała się w uroczystej opra-
wie, wzorowanej na ceremoniale olimpijskim. Lau-
reatami zostali uczniowie: PSP w Łambinowicach – 
I nagroda, PSP w Lasocicach – II nagroda i PSP  
w Jasienicy Dolnej – III nagroda. Ponadto ogłoszo-
no zwycięŜczynię konkursu na projekt medalu olim-
pijskiego, którą została Michalina Bergiel z PSP  
w Łambinowicach. 

31 maja                          –  Przed siedzibą muzeum w Łambinowicach odbyło się 
otwarcie wystawy plenerowej pt. „Powrót Majora”, 
przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej. 
Jej wernisaŜ zorganizowano w ramach XXIX sympo-
zjum szkół im. Bohaterów Westerplatte i mjr. Hen-
ryka Sucharskiego.  

 

Czerwiec 

1 czerwca                       –  Po raz trzeci muzeum uczestniczyło w przedsięwzię-
ciu zorganizowanym przez opolskie instytucje kul-
turalne i naukowe – Nocy Kultury. Dla najmłod-
szych uczestników przygotowano zwiedzanie wysta-
wy pt. „Moje pogodne dzieciństwo skończyło się  
1 września 1939 r.” oraz warsztaty plastyczne pt.  
„Z papieru, sznurka i szmatki...”. Ponadto moŜna by-
ło obejrzeć stałą ekspozycję, prezentowaną w opol-
skiej siedzibie muzeum pt. „Miejsce Pamięci Naro-
dowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, 
narodowe, europejskie” oraz filmy fabularne, poświę-
cone tematyce wojennej. 

14 czerwca                     –  Z okazji Dnia Archiwów muzeum po raz pierwszy 
zorganizowało dzień otwarty w archiwum CMJW  
w Łambinowicach-Opolu. Uczestnicy mieli niepowta-
rzalną okazję zobaczenia oryginalnych dokumentów 
i fotografii, dotyczących jeńców wojennych w niewo-
li niemieckiej, na co dzień zamkniętych w archiwal-
nym magazynie. Mogli takŜe odwiedzić pomieszcze-
nia archiwalne, gdzie zobaczyli, w jaki sposób ar-
chiwalia są przechowywane i zabezpieczane przed 
zniszczeniem poprzez konserwację i digitalizację. Za-
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interesowani mogli wyszukać w aktach ślady swojej 
rodziny. 

24 czerwca                     –  Muzeum brało udział w 10. Opolskim Festiwalu Na-
uki, którego organizatorem była Politechnika Opol-
ska. Zaprezentowano wydawnictwa muzeum, wysta-
wę czasową pt. „Jeńcy wojenni – europejska pamięć. 
Łambinowice – muzeum i miejsce pamięci” oraz 
elektroniczne gry edukacyjne i tradycyjne puzzle, 
które powstały na podstawie zdjęć Miejsca Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach, rysunków uczniów 
opolskiej szkoły plastycznej i fotografii archiwalnych. 

 

Lipiec 

19 lipca                          –  Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambino-
wicach odwiedził Konsul Generalny Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wrocławiu, Gottfried Zeitz. 
Celem wizyty było zapoznanie się ze skomplikowa-
ną historią Lamsdorf/Łambinowic, działalnością mu-
zeum oraz poznanie współczesnego stanu miejsca 
pamięci. 

24 lipca–3 sierpnia       –  W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
odbył się XVII Międzynarodowy Obóz MłodzieŜowy, 
w którym uczestniczyło 29 młodych ludzi z Nie-
miec, Ukrainy i Polski. Organizatorami przedsię-
wzięcia byli: Kuratorium Oświaty w Opolu i Nie-
miecki Krajowy Związek Opieki nad Grobami Wo-
jennymi Nadrenii-Palatynatu. Kończące obóz tra-
dycyjne „Święto Pamięci” zostało zorganizowane  
25 lipca. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz 
samorządowych województwa opolskiego oraz wice-
prezydent Nadrenii-Palatynatu – Dagmar Barten. 

Sierpień 

1 sierpnia                      –  W muzeum obchodzono 68 rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Przed Pomnikiem Powstań-
ców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf 
w Łambinowicach złoŜono kwiaty i zapalono znicze. 
W siedzibie opolskiej otwarto wystawę czasową 
pt. „Kobiety w Powstaniu Warszawskim”, przygoto-
waną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. 



177 

Wrzesień 
1 września                     –  Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 

uroczyście upamiętniono 73 rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej. W obchodach wzięli udział przedsta-
wiciele organizacji kombatanckich, władz samorzą-
dowych i słuŜb mundurowych, parlamentarzyści, 
mieszkańcy regionu oraz młodzieŜ szkolna. W uro-
czystości uczestniczyła równieŜ delegacja z Biura 
ds. Jeńców Wojennych/Osób Zaginionych Departa-
mentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy 
oddali cześć zmarłym i poległym minutą ciszy, a na-
stępnie złoŜyli kwiaty. Wartę honorową przed Po-
mnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych wystawił 
91. Batalion Logistyczny w Komprachcicach 10. Bry-
gady Logistycznej w Opolu. 

8 września                     –  Muzeum uczestniczyło w kolejnej edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Hasło przewodnie brzmiało:  
„Tajemnice muzealnej codzienności – historie zwy-
kłych eksponatów”. Przybyli goście wysłuchali pre-
lekcji pt. „Losy Zygmunta Krysztafkiewicza. Histo-
ria odkrywana krok po kroku”, ukazującej interesu-
jący, ale i nierzadko Ŝmudny proces poszukiwania 
informacji o losie jeńca oraz zwiedzali z przewodni-
kiem łambinowickie wystawy i miejsce pamięci. 

26 września                   –  W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie 
z Januszem Rytem, autorem ksiąŜki pt. Mord pod 
Ciepielowem w relacjach i dokumentach.  

Październik 

5 października              –  W Łambinowicach upamiętniono 68 rocznicę przy-
bycia pierwszego transportu powstańców warszaw-
skich do Stalagu 344 Lamsdorf. Muzeum gościło by-
łych powstańców – Romualda Malinowskiego, Wik-
tora Natansona i Jana Łompierza oraz Andrzeja Pi-
leckiego – syna Witolda Pileckiego, który po upadku 
powstania był krótko przetrzymywany w Lamsdorf. 
Przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeń-
ców Stalagu 344 Lamsdorf odczytano Apel Pamięci. 
śołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej salwą 
uczcili pamięć zmarłych i pomordowanych jeńców 
obozów w Lamsdorf, a wszyscy uczestnicy złoŜyli 

KALENDARIUM 



178 

kwiaty i zapalili znicze. W siedzibie muzeum w Łam-
binowicach uhonorowano odznaczeniami osoby za-
słuŜone dla upowszechniania pamięci o przeszłości. 
Ponadto minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Kazi-
mierza Czaszy oraz Henryka Łagodzkiego, jeńców 
Stalagu 344 Lamsdorf, zmarłych w 2012 r. Ostat-
nim akcentem obchodów była prelekcja pt. „Rot-
mistrz Witold Pilecki – powstaniec i jeniec” dr. Pio-
tra Stanka, wspomnienia A. Pileckiego o ojcu oraz 
zwiedzanie wystawy pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – 
ochotnik do Auschwitz”, przygotowanej przez Dol-
nośląską Inicjatywę Historyczną we współpracy  
z Instytutem Pamięci Narodowej.  

12 października            –  Dzięki przychylności Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych, prof. dr. hab. Władysława Stęp-
niaka, we wrześniu 2012 r. muzeum zawarło poro-
zumienie z Narodowym Archiwum Cyfrowym. Na 
jego mocy, 12 października, w Archiwum CMJW  
w Łambinowicach-Opolu został wdroŜony Zintegro-
wany System Informacji Archiwalnej – ZoSIA. Mu-
zeum dołączyło w ten sposób do grona kilku insty-
tucji spoza kręgu archiwów państwowych, które 
przystąpiły do projektu. ZoSIA to aplikacja prze-
znaczona do ewidencji i inwentaryzacji zbiorów ar-
chiwalnych oraz szybkiego i precyzyjnego wyszuki-
wania danych. Dzięki niej, poprzez www.szukajwar 
chiwach.pl, zasób archiwalny muzeum będzie szero-
ko udostępniany w internecie.  

19 października            –  W siedzibie muzeum w Opolu odbył się wernisaŜ  
fotografii Sławoja Dubiela. Otwarto wystawę pt.  
„Historia naturalna”. Opolski artysta-fotografik za-
prezentował kilkanaście zdjęć, wykonanych na te-
renie byłego kompleksu obozów jenieckich i poligo-
nu wojskowego w Łambinowicach. 

23 października            –  RóŜa Bednorz, historyk, dziennikarka, działaczka 
społeczna, długoletni, emerytowany pracownik mu-
zeum, członek Komitetu Redakcyjnego „Łambino-
wickiego Rocznika Muzealnego” została uhonorowa-
na Nagrodą im. Karola Miarki, przyznawaną przez 
marszałków dwóch województw: opolskiego i ślą-
skiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury  
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i nauki osobom wnoszącym trwałe wartości huma-
nistyczne do kultury narodowej, w myśl idei propa-
gowanych przez Karola Miarkę. 

24–25 października      – Muzeum gościło grupę nauczycieli szkół średnich  
z Nadrenii-Palatynatu, której towarzyszył kierow-
nik Miejsca Pamięci KL Osthofen – Uwe Bader 
oraz koordynator współpracy z naszym muzeum – 
dr Albrecht Gill. W Łambinowicach uczestnicy se-
minarium – poprzez zwiedzanie wystaw i miejsca 
pamięci oraz warsztaty – poznali historię kompleksu 
obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. W Opolu uczest-
niczyli w promocji informatora pt. Miejsce Pamięci 
KL Osthofen. 

październik                   – Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na-
ukowy periodyk, wydawany przez muzeum znalazł 
się na liście czasopism punktowanych. 

Listopad 

11 listopada                   – Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambino-
wicach odwiedził Ranko Tomović – Konsul Honoro-
wy Republiki Serbskiej w Czeladzi. 

12 listopada                   – Muzeum oraz Miejsce Pamięci Narodowej w Łambi-
nowicach odwiedziły Elena Iwanowna Semienowa – 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Mia-
sta Norylsk, Irina Goldman z Departamentu Kultu-
ry Urzędu Miasta w Moskwie, a takŜe Swietłana 
Slesariewa – Dyrektor Muzeum Historii Rozwoju 
Norylskiego Okręgu Przemysłowego w Norylsku.  

21 listopada                   – W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie 
z prof. dr. hab. Włodzimierzem Suleją pt. „Józef Pił-
sudski w słuŜbie Niepodległej 1867–1935”. 

26–30 listopada             – W muzeum w Łambinowicach po raz siódmy zorga-
nizowano Dni Otwarte. W tym roku odbywały się 
pod hasłem „Potrzeba matką wynalazku”. Uczestni-
kom zaprezentowano jenieckie losy za pośrednic-
twem przedmiotów, które odgrywały istotną rolę  
w Ŝołnierskiej codzienności w latach II wojny świa-
towej. Szczególne zainteresowanie wzbudziła dzia-
łalność Arthura Westona w Stalagu VIII B (344) 
Lamsdorf, który, wytwarzając protezy kończyn, po-
trafił przywrócić nadzieję i wolę Ŝycia blisko 1000 jeń-
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ców-inwalidów. Podczas warsztatów młodzieŜ usły-
szała takŜe o kompasie, ukrytym w guziku brytyj-
skiego munduru, aparacie fotograficznym Billa La-
wrence’a, schowanym w pudełku na buty, a takŜe  
radioodbiornikach, ukrytych pomiędzy ksiąŜkami. 

Grudzień 

10 grudnia                     –  W Opolu zorganizowano spotkanie świąteczno-no-
woroczne pracowników i emerytów muzeum. 

grudzień                        –  Najnowszy film edukacyjny naszego muzeum pt. 
Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci 
w reŜyserii A. Schatton zdobył nagrodę Złotego Ko-
pernika na III Festiwalu Filmów Edukacyjnych 
EDUKINO w Warszawie. 

 
 

Od stycznia do grudnia 2012 r. w łambinowickiej siedzibie muzeum były 
eksponowane cztery wystawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jenieckie 
w Lamsdorf 1870–1945”, „Radzieccy jeńcy wojenni w Stalagu 318/VIII F (344) 
Lamsdorf”, „W niewoli niemieckiej” (nowa wystawa, prezentowana od 16 stycz-
nia) oraz trzy wystawy czasowe własne: „Wystawa fotografii Sławoja Dubiela 
i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «śyć za wszelką cenę»”, „śycie sportowe 
Ŝołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945” oraz wystawa 
okolicznościowa „Nie traćmy pamięci. Utwory literackie powstałe w obozach 
Wehrmachtu (1939–1945)”. W Opolu eksponowano dwie wystawy stałe: „Opo-
le. Minorytów 3” i „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzic-
two regionalne, narodowe, europejskie” oraz jedna wystawa czasowa własna  
„W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”. W Łambi-
nowicach wystawione były dwie ekspozycje czasowe obce: „Powrót Majo-
ra” (Muzeum II Wojny Światowej) i „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do 
Auschwitz” (Dolnośląska Inicjatywa Historyczna we Wrocławiu i Instytut 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu). W Opolu prezentowano cztery wystawy 
czasowe obce: „Armia generała Andersa” (Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych w Łodzi), „Wysiłek zbrojny Polski w II wojnie światowej” (Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie), „Moje pogodne dzieciństwo 
skończyło się 1 września 1939 r.” (Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach) 
oraz „Historia naturalna” (przedstawiana w ramach II Opolskiego Festiwalu 
Fotografii). 

Na terenie całego kraju oraz w Niemczech w róŜnych ośrodkach i instytu-
cjach prezentowano siedem wystaw czasowych: „«Bóg się rodzi, moc truchle-
je…» Święta BoŜego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas 
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II wojny światowej”, „Jeńcy wojenni – europejska pamięć. Łambinowice – 
muzeum i miejsce pamięci”, „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”,  
„KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i kra-
jów okupowanych (1939–1945)”, „Malarstwo jeńców wojennych”, „Portrety 
jeńców”, „śycie sportowe Ŝołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 
1939–1945”. 

W 2012 r. muzeum realizowało trzy projekty ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Programy Ministra) w ramach programów: 1) Dzie-
dzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, wykonując za-
danie pt. „Konserwacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łam-
binowicach-Opolu”. Dzięki temu muzeum poddało konserwacji 67 jednostek 
archiwalnych z zespołu Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und 
Kriegsgefangene (dalej: WASt), które stanowią najwaŜniejsze, a niejedno-
krotnie jedyne dostępne w Polsce, źródło informacji, dotyczące indywidual-
nych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej; 2) Kolek-
cje priorytet Kolekcje muzealne, realizjąc zadanie pt. „Zakup kolekcji pocztó-
wek z końca XIX i początku XX wieku, ukazujących fragmenty historii obec-
nego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Dzięki temu wsparciu 
zbiory naszego muzeum powiększyły się o unikatową kolekcję liczącą 182 
obiekty; 3) Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet Digi-
talizacja realizjąc zadanie pt. „Digitalizacja unikatowej części zasobu archi-
walnego CMJW w Łambinowicach-Opolu”. Dzięki dotacji muzeum digitalizu-
je dokumenty zespołu archiwalnego WASt oraz zakupiło sprzęt do masowego 
i bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych. 

 
  Iwona Biegun 
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15. Oflag XI A Osterode. Oficerowie 23. Pułku Artylerii Lekkiej. Zbigniew Wolny (w drugim 

rzędzie, piąty z lewej). Zbiory Konstantego Wolnego (str. 107) 
16. Oflag II B Arnswalde. Zbigniew Wolny (w drugim rzędzie, drugi z lewej). Zbiory K. Wol-

nego (str. 107) 
17. Oflag II B Arnswalde. Zaproszenie dla ppor. Zbigniewa Wolnego na kolację wigilijną 

(1941 r.). Zbiory K. Wolnego (str. 109) 
18. Podporucznik Zbigniew Wolny. Legitymacja byłego jeńca wojennego nr 1205 (Londyn  

1945 r.). Zbiory K. Wolnego (str. 110) 
19. Kobiety-Ŝołnierze Armii Czerwonej. 6 Armia Pancerna, 8 marca 1944 r. Fot. Borys Wdo-

wienko. Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (str. 132) 



20. Sanitariuszki kompanii piechoty podczas marszu. Front Leningradzki, 1944 r. Fot. Ja-
kow Rjumkin. Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (str. 133) 

21. Kazimierz Czasza, Łambinowice 2011 r. ACMJW (str. 153) 
22. Henryk Łagodzki, Łambinowice 2010 r. Fot. Sławoj Dubiel. ACMJW (str. 157) 
23. Stanisław KrzyŜaniak, Opole 2009 r. Fot. S. Dubiel. ACMJW (str. 161) 
24. Stanisław KrzyŜaniak, Opole, 17 września 2009 r. Fot. S. Dubiel. ACMJW (str. 164) 
25. Stanisław KrzyŜaniak w roli kobiecej, w sztuce Ciotka Karola w Stalagu IV B Mühlberg, ka-

rykatura Edwarda Ałaszewskiego, 1944/1945 r. Zbiory S. KrzyŜaniaka w posiadaniu ro-
dziny (str. 165) 



W niniejszym tomie piszą: 
 
Bartosz Bezpałko                      –  mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu 

Iwona Biegun                            –  mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Jan Daniluk                              –  mgr, Instytut Pamięci Narodowej w Gdań-
sku 

Guido Hitze                               –  dr, Landeszentrale für Politische Bildung 
Nordhein-Westfalen 

Bartosz Janczak                       –  student, Uniwersytet Opolski 

Danuta Kisielewicz                   –  prof. dr hab., Uniwersytet Opolski 

Renata Kobylarz-Buła              –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Magdalena Kruk-Kuchcińska  –  mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Joanna Lusek                           –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Pavel Polian                              –  prof., Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Violetta Rezler-Wasielewska   –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Stanisław Senft                        –  dr hab., prof. Politechniki Opolskiej 

Dominika Siemińska                –  dr, członek ekspedycji prowadzącej badania 
archeologiczne na terenie cmentarza w Kijo-
wie-Bykowni w latach 2001–2012 

Piotr Stanek                              –  dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach-Opolu 

Konstanty Wolny                      –  mgr inŜ., syn jeńca oflagów XI A Osterode 
oraz II B Arnswalde 



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 Nowak: 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 edn o r z: Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych w nie-
woli Wehrmachtu 1939–1945, Opole-Częstochowa 1989, 228 s. + il.  

●  Tadeusz Dub 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 Ga ł c z yń ska: Konstanty Ildefons Gałczyński – Kriegsgefangener 5700, 
Opole 1993, 55 s. + il. 

●  Kira Ga ł c z yń ska: 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 Honka: 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 zn o t a l a: Wykaz niemieckich obozów jenieckich 
1939–1945, Opole 2010, 108 s.  

●  Magdalena K ruk -Ku ch c i ń s ka, Violetta R e z l e r -Was i e l ew ska, Anna 
W i ck i ew 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 Nowak: Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy  
w Łambinowicach 1945–1946, Opole 1991, 200 s. + il.  

●  Edmund Nowak: Lager im Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager 
in Polen (1945–1950). Geschichte und Implikationen, Opole 2003, 386 s. + il.  



●  Edmund Nowak: Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów  
w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002, 414 s. + il. 

●  Edmund Nowak: 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. 

●  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 ek: Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach 
jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.  

●  Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harry’ego Dudy, Opole 2001,  
167 s. 

●  Violetta R e z l e r -Was i e l ew ska: 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 -Was i e l ew ska: 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 
Schatton, Opole 2011, 20 min. 

 
 

Ponadto w sprzedaży znajdują się: 
 

●  „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, którego wydano łącznie 34 tomy. 
●  Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf, autorstwa Edmunda 

Nowaka i Violetty Rezler-Wasielewskiej, w wersjach językowych: polsko-angielskiej i pol-
sko-niemieckiej. 

●  Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
Opolu, autorstwa Iwony Biegun, Ryszardy Mrzygłockiej, Krzysztofa Sznotali. 

●  Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Beaty Madej.  

●  Informator pt. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w wersjach: 
polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, oprac. Roman Ciasnocha. 

●  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 Je ńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu 

Odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe  

Wiemy, Ŝe to co dziedziczymy, jest majątkiem duchowym, mówi od razu co dzień, kim  
jesteśmy, uwraŜliwia 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 Warszawie, 
w latach 1939–1945 Ŝołnierz Armii Krajowej, jeniec Stalagu 344 Lamsdorf) 

Nasze stowarzyszenie juŜ od ośmiu lat realizuje misję ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i edukacji historycznej. Pomagamy w organizowaniu i wspieramy róŜnorodne 
działania Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

W 2012 r. priorytetem było powiększanie zbiorów muzealnych oraz edukacja dzie-
ci i młodzieŜy. Poprzez trzy konkursy, skierowane głównie do nich, upowszechniali-
śmy wiedzę o losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej i o historii obo-
zów w Lamsdorf/Łambinowicach. Przyświecała nam teŜ idea kształtowania poczucia 
odpowiedzialności u młodych ludzi i budzenia ich wraŜliwości artystycznej. Liczba 
uczestników, wysoki poziom przygotowania młodzieŜy i oryginalność ich prac, są dla 
nas źródłem satysfakcji i potwierdzają sens naszych działań. 

Co roku tysiące pamiątek, dokumentujących historię Polski i Polaków niszczeje 
wskutek nieodpowiedniego przechowywania. Często są one wyrzucane, takŜe przez 
nieświadomych spadkobierców lub trafiają na internetowe aukcje. Tylko w muzeum 
mają one szansę przetrwać, zostać właściwie zabezpieczone i być udostępniane 
szerszej publiczności. Mając na uwadze ten fakt, w minionym roku dofinansowaliśmy 
zakup kolekcji pocztówek z końca XIX i początku XX w., ukazujących fragmenty histo-
rii obecnego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. 

W 2013 r. planujemy nadal wspierać muzeum w realizacji zadań edukacyjnych  
i zakupie muzealiów, a takŜe w działalności wystawienniczej.   

Historia jeniectwa, w tym przede wszystkim skomplikowane dzieje Miejsca Pamię-
ci Narodowej w Łambinowicach, nie są dla naszego stowarzyszenia zamkniętą kartą, 
lecz wymagającą wiele wysiłku lekcją postaw patriotycznych i obywatelskich. Jeśli do-
strzegacie Państwo w tej idei własne wartości, to prosimy o wsparcie naszych przed-
sięwzięć. 

 
Zostańcie Państwo mecenasem kultury. Wystarczy 1% podatku!  

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Je ńców 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 roku 2012 
wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są: 
 
●  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
●  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
●  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
●  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych           
●  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
●  Kuratorium Oświaty w Opolu  
●  Urząd Gminy Łambinowice 
●  Sejmik Województwa Opolskiego  
●  Wojewoda Opolski 
●  Rada Miasta Opola                           
●  Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-

binowicach-Opolu 
●  Energopol Trade Sp. z o.o. Opole                   
●  OPTIMA-ELEKTRO Sp. z o.o.                 
●  Zakład Usług Elektroenergetycznych Elektromont S. C.                     
●  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REM-BUD                      
●  MONDEX Hanusik Rajmund                   
●  Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „INWESDIM” Sp. z o.o. 
●  Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę        
●  Zakład Elektryczny Elektroinstalatorstwo Artur Szymanek 
●  Wydawnictwo i Drukarnia Świętego KrzyŜa w Opolu         
●  PPHU „PSTRYK” Agencja Produkcji Telewizyjnej „PROPAGANDA” To-

masz Gąsiorowski 
●  Starostwo Powiatowe w Nysie 
●  Oficyna Piastowska 
●  „Nowa Trybuna Opolska” 
●  Rozgłośnia Regionalna w Opolu „PRO FM”  S.A.  
●  TVP Opole 
●  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
●  Urząd Miasta w Niemodlinie 
●  Urząd Miejski w Korfantowie 
●  Wydawnictwo MS Szybkowski 
●  Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
●  Zott Polska Sp. z o.o.  
●  Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  
●  Danuta Zasadni P.H.U. „Semia” 
●  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu 
●  Fundacja Generał ElŜbiety Zawadzkiej 
●  Starostwo Powiatowe w Opolu 
●  Fundacja Banku Zachodniego WBK 
●  Pracownia Złotnicza Stellmach Leon 
●  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w roku 2012 
wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są: 
 
● Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
● Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
● Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
● Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
● Sejmik Województwa Opolskiego  
● Wojewoda Opolski  
● Kuratorium Oświaty w Opolu 
● Urząd Gminy Łambinowice 
● Rada Miasta Opola 
● Rajmund Miller Poseł na Sejm RP 
● Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu 
● Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-

binowicach-Opolu 
● Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu 
● Fundacja Banku Zachodniego WBK 
● Energopol Trade Sp. z o.o. Opole 
● Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Inwesdim” Sp. z o.o. 
● Wydawnictwo i Drukarnia Świętego KrzyŜa w Opolu 
● Telewizja Polska S.A. Oddział w Opolu 
● Pro-Media Sp. z o.o. 
● Rozgłośnia Regionalna w Opolu „PRO FM” S.A. 
● Starostwo Powiatowe w Nysie 
● Starostwo Powiatowe w Opolu 
● Urząd Miejski w Niemodlinie 
● Urząd Miejski w Korfantowie 
● Fundacja Generał ElŜbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii 

Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek 
● Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
● Danuta Zasadni P.H.U. „Semia” 
● Pizzeria Club „Maestro” w Opolu 
● „Wawel” S.A. w Krakowie 
● Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 
● Pracownia Złotnicza Leon Stelmach 




