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Od Redakcji 
 

37 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” ukazuje się w roku bar-
dzo waŜnym dla jego wydawcy – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu. W 2015 r. mija 50 lat istnienia tej instytucji  
i upływa 70 lat od zakończenia II wojny światowej. 

Utworzenie w 1965 r. muzeum, na które scedowano gromadzenie, nauko-
we opracowanie, konserwację i udostępnianie zbiorów, dotyczących jeńców 
wojennych w niemieckiej niewoli w latach 1939–1945, jednocześnie powie-
rzając mu opiekę nad miejscem, w jakim w latach II wojny światowej istniał 
jeden z największych niemieckich kompleksów jenieckich w Europie – obozy 
Lamsdorf, było w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia niewątpliwie 
odpowiedzią na potrzeby kultywowania polskiej pamięci o wojnie przez wie-
le grup. Placówkę utworzono jako czwartą w byłych niemieckich obozach na-
zistowskich, po muzeach w Lublinie, Oświęcimiu oraz Sztutowie. Zarówno 
w Sztutowie jak i w Łambinowicach instytucje muzealne zostały powołane 
po okresie silnej ideologizacji, kiedy nastąpiło jej złagodzenie i pojawiły się 
nowe moŜliwości.  

W 20 lat po wojnie stworzono muzeum państwowe, któremu jako pierw-
szemu powierzono pamięć o jeńcach wojennych. Z przyczyn politycznych mo-
gli nimi być wówczas tylko Ŝołnierze przetrzymywani w niewoli Wehrmachtu. 
Jednak fakt instytucjonalnego uhonorowania tej grupy kombatanckiej sta-
nowił wtedy w polskim patrzeniu na historię II wojny światowej przejaw do-
konujących się zmian. Muzeum było tego bardzo wymownym przykładem 
pod kilkoma względami. Uczyniły je one trwale odróŜniającym się od podob-
nych placówek martyrologicznych, co spróbuję w tym krótkim tekście wyja-
śnić, poniewaŜ uwaŜam to za godne podkreślenia w tomie „Łambinowickiego 
Rocznika Muzealnego”, wydawanym w roku jubileuszowym dla muzeum. 
OtóŜ jeniecki profil placówki świadczył niewątpliwie o dostrzeŜeniu i rozpo-
częciu uzupełniania istniejących luk w pamiętaniu o uczestnikach wojny, 
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którymi do połowy lat sześćdziesiątych XX w. – w wymiarze muzeów-pom-
ników – były wyłącznie ofiary największych obozów koncentracyjnych. 

Istotną kwestią odróŜniającą teŜ wtedy nowo organizowane muzeum na 
terenach poobozowych, był bardzo rozległy geograficznie obszar zaintereso-
wań placówki, mianowicie: cały niemiecki system jeniecki z lat II wojny 
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem obozów na terenie Polski w jej po-
wojennych granicach oraz losów polskich jeńców wojennych we wszystkich 
niemieckich obozach Wehrmachtu. śadnemu z muzeów, ani tym utworzo-
nym wcześniej, ani później, nie postawiono juŜ takiego zadania. W momen-
cie powołania ich do Ŝycia działalność wszystkich została skoncentrowana 
na historii obozów, w miejscu których zaczęły funkcjonować (i ich podobo-
zów). Muzeum w Łambinowicach jeszcze miało dodatkowo sprawować opie-
kę i udzielać pomocy wszystkim placówkom muzealnym i organizacjom, 
upamiętniającym byłe obozy jeńców wojennych na terenie Polski. Miało za-
tem zaspokoić potrzeby instytucjonalnej troski państwa o historię i pamięć 
wszystkich środowisk kombatanckich o jenieckim rodowodzie. 

Specyfika działania placówki znalazła odzwierciedlenie w jej nazwaniu: 
Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Tu równieŜ wi-
doczna była waŜna zmiana. W nazwie zwrócono po raz pierwszy uwagę na 
ludzi, dla pamięci których muzeum stworzono. Nadana nazwa wskazywała, 
Ŝe to oni są podmiotem działania instytucji, a nie – jak we wcześniej stwo-
rzonych muzeach martyrologicznych – były obóz. Modyfikacja brzmienia 
miana muzeum w 1973 r. na Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach tego faktu nie zmieniła, a ta przyjęta w 1984 r.  
i obowiązująca do dziś, tj. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach-Opolu, tylko wyostrzyła szczególną rolę placówki w naszym kraju 
w pamiętaniu o II wojnie światowej.      

To przesunięcie akcentów w momencie tworzenia muzeum 50 lat temu  
w porównaniu do juŜ istniejących placówek martyrologicznych miało swoje 
uzasadnienie i naturalnie równieŜ rozwinięcie w pierwszych, najwaŜniejszych 
dokumentach placówki: w Zarządzeniu Ministra Kultury i Sztuki nr 96  
z 7 sierpnia 1965 r., powołującym 1 sierpnia 1965 r. instytucję do Ŝycia,  
i w statucie nadanym Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 119  
z 3 września 1966 r. Doprecyzowywały one jej cele i zadania, utrwalając  
z jednej strony jedność z innymi polskimi muzeami martyrologicznymi,  
a z drugiej jej odmienność. Późniejsze nowelizacje pierwszego statutu doko-
nane w latach 1973, 1984, 1994 i 1998 r. oraz statut zatwierdzony po pod- 
porządkowaniu placówki władzom samorządowym województwa opolskie- 
go z roku 2000 i nowelizowany w latach 2001, 2004 i 2013, nie zmieniły mi-
sji muzeum. Po przełomie politycznym w wyniku starań kierujących nim  
osób, rozszerzony został natomiast zakres zainteresowań instytucji. Objął 

OD REDAKCJI 
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on jeszcze radziecki system obozów dla polskich jeńców wojennych, obozy 
dla polskich Ŝołnierzy w państwach neutralnych w latach II wojny świato-
wej, a w przypadku obozów Lamsdorf równieŜ istniejące w tej miejscowości 
wcześniej i później, w tym Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946),  
w którym była przetrzymywana inna grupa niŜ jeńcy wojenni – mianowicie 
ludność cywilna. 

Skomplikowana historia Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach 
to ostatni element istotnie wpływający na specyfikę Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, waŜny dla tej instytucji, bo jej 
opiece powierzony. To szczególne miejsce, najpierw jako Pomnik Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach rozpoczęło swój byt nieco później niŜ muzeum, 
bo formalnie w 1968 r. W polskiej pamięci zbiorowej miało długo wyłącznie 
jeniecki rodowód z bardzo mocnym akcentem połoŜonym na okres najwięk-
szych zbrodni, których dopuścił się tu Wehrmacht w latach II wojny świato-
wej w istniejącym w pobliŜu wsi rozległym jenieckim kompleksie obozowym 
Lamsdorf. Historia miejsca jest jednak bardziej złoŜona i sięga czasu duŜo 
bardziej odległego. Jest bowiem związana z utworzeniem w pobliŜu wsi  
w latach sześćdziesiątych XIX w. pruskiego poligonu wojskowego, na któ-
rym pierwszy obóz jeniecki został zorganizowany juŜ w czasie wojny prusko-
francuskiej dla Ŝołnierzy francuskich (1870/1971), a następny, wielokrotnie 
większy – podczas I wojny światowej dla Ŝołnierzy państw ententy (1914– 
–1918). W konsekwencji obu wojen światowych w miejscu tym przebywała 
takŜe ludność cywilna: w latach 1921–1924 w jedynym w historii miejscowo-
ści nierepresyjnym, niemieckim obozie dla Niemców, którzy opuścili tereny 
włączone w granice odradzającego się państwa polskiego, a w okresie 1945– 
–1946 w polskim obozie, zorganizowanym zasadniczo dla niemieckich miesz-
kańców okolicznych wsi, przeznaczonych do repatriacji. KaŜdy z tych obo-
zów pozostawił po sobie ślady w postaci grobów i cmentarzy wojennych. 

Niezwykle silny antywojenny przekaz Miejsca Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach, zwielokrotniony powtarzającą się ludzką tragedią i uwypuklają-
cy bardzo wymownie straszliwe skutki wojen, czyni je miejscem szczegól-
nym. Fakt zaś, Ŝe muzeum, które się nim opiekuje juŜ pół wieku, w swojej 
głęboko humanistycznej misji nie pominęło Ŝadnych treści z nim związa-
nych, równieŜ tych, jakie stricte jenieckie nie są, uwaŜam za bardzo pozy-
tywne. Instytucja ta działająca na styku historii i polityki, od 50 lat pokonu-
jąc rozmaite przeszkody natury politycznej, ekonomicznej czy mentalnej, 
konsekwentnie buduje swój wizerunek muzeum otwartego. Z małej placów-
ki przekształciła się w unikatową nie tylko w skali kraju instytucję o boga-
tym dorobku naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym oraz wydawni-
czym, dysponującą specjalistycznymi zbiorami, które skutecznie powiększa, 
troskliwie chroni i chętnie udostępnia. Zgodnie z misją muzeum: „Wszystko 

OD REDAKCJI 
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po to, by poznawać i przybliŜać współczesnym tragiczne losy Ŝołnierzy w nie-
woli niemieckiej i radzieckiej oraz zachować pamięć o ofiarach konfliktów 
zbrojnych. Korzystając z potencjału Muzeum i Miejsca Pamięci Narodowej  
w Łambinowicach, uczestniczymy w kształtowaniu człowieka odpowiedzial-
nego za teraźniejszość i przyszłość”*. 

 
 Violetta Rezler-Wasielewska 

OD REDAKCJI 

—————————— 
* „Strategia rozwoju Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

na lata 2012–2018”. 
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Badania nad biografistyką polskich ofice-
rów, którzy przebywali w niewoli radzieckiej 
po zakończeniu kampanii 1939 r., nie cieszą 
się wśród badaczy zbyt duŜym zainteresowa-
niem. Wielu waŜnych i zasłuŜonych oficerów  
II Rzeczpospolitej, którzy znaleźli się w ra-
dzieckich obozach jenieckich i niezaleŜnie od 
tego, czy zostali zamordowani, czy przeŜyli 
wydarzenia z wiosny 1940 r., nie doczekało 
się naukowych opracowań. Wśród nich moŜ-
na wymienić gen. bryg. Piotra Skuratowicza, 
gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego, gen. 
bryg. Jerzego Wołkowickiego oraz gen. bryg. 
Jerzego Grobickiego. 

Ostatni z wymienionych był przedwojen-
nym oficerem kawalerii, który osiągnął waŜ-
ne stanowiska w Wojsku Polskim (dalej: WP) 
II RP. Po zakończeniu kampanii 1939 r. los 
zadecydował, Ŝe znalazł się w radzieckich obo-
zach jenieckich, gdzie przeszedł trudną lekcję Ŝycia. Po wyjściu z niewoli 
wrócił do słuŜby wojskowej, ale do Polski nigdy nie powrócił, podobnie jak 
wiele tysięcy oficerów. 

Urodził się 4 stycznia 1891 r. w majątku Piastów niedaleko Grójca. Był 
synem Jadwigi i Aleksandra Grobickich. Naukę rozpoczął w gimnazjum  
w Kielcach, a następnie kontynuował w Gimnazjum im. Emiliana Konop-

1. Major dypl. Jerzy Grobicki (1921) 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe  

sygn. 1-W-133 

Bartosz Janczak 
 
 
 
 
 
 

Generał bryg. Jerzy Grobicki (1891–1972) – 
niepokorny kawalerzysta,  

ocalony od zagłady katyńskiej 
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czyńskiego w Warszawie. Podczas pobierania nauki w obu gimnazjach uze-
wnętrznił się jego trudny charakter. Został wydalony z obu szkół – z gimna-
zjum kieleckiego za uczestnictwo w strajku szkolnym podczas manifestacji, 
a z warszawskiego za udział w manifestacji antyrosyjskiej, związanej z wy-
buchem wojny pomiędzy Rosją a Japonią w 1905 r.1. 

Naukę kontynuował w Akademii Rycerskiej w Liegnitz (Legnicy), z której 
w 1907 r. uciekł i wyjechał do Algierii. Podając się za osiemnastolatka wstąpił 
do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, z której przy pomocy matki uciekł. Rok 
później, nadal marząc o wojskowej karierze, brał juŜ udział jako ochotnik ko-
mitadŜi2 serbskich, walczących o wyzwolenie spod tureckiej okupacji. SłuŜba 
wojskowa oraz chęć zdobycia sławy wojennej na tyle spodobała się młodemu 
J. Grobickiemu, Ŝe w wieku 18 lat, po zdaniu matury w Krakowie, rozpoczął 
naukę w Akademii Wojskowej Wiener Neustadt, gdzie w 1912 r. został awan-
sowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika3. Rok później poślubił 
Annę z Harajewiczów. Miał z nią syna Aleksandra Grobickiego, który potem 
walczył w 2. Korpusie w czasie kampanii włoskiej 1944–19454. 

Podczas I wojny światowej J. Grobicki słuŜył w armii austro-węgierskiej 
w 13. Pułku Ułanów, 4. Dywizji Jazdy i niemieckim 202. Pułku Piechoty. 
Gdy powstały w 1914 r. Legiony Polskie, starał się o przeniesienie, ale jego 
podanie zostało odrzucone. Podczas parady w 1916 r. przed cesarzem Austro- 
-Węgier, Karolem I podjechał do zajmowanej przez niego trybuny i osobiście 
złoŜył prośbę o przeniesienie. Trafił do II Brygady Legionów Polskich. Po 
kryzysie przysięgowym z lipca 1917 r., został wcielony do Polnische Wehr-
macht. I wojnę światową zakończył jako pełniący obowiązki dowódcy 13. Puł-
ku Ułanów w stopniu rotmistrza. 

W listopadzie 1918 r. rtm. J. Grobicki wstąpił do tworzącego się WP.  
W czasie walk o zachowanie niepodległości Polski, zajmował stanowiska 
szefa sztabu m.in. w: 8. i 9. Dywizji Piechoty (dalej: DP), Grupie Operacyjnej 
gen. Stanisława Pruszyńskiego, IV Brygadzie Jazdy oraz był szefem Oddzia-
łu III Sztabu Dowództwa Frontu Galicyjskiego/Podolskiego. 11 maja 1920 r. 
otrzymał awans na stopień majora ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r.5. 
—————————— 

1 Centralna Biblioteka Wojskowa, Dział Zbiorów Specjalnych (dalej: CBW DZS), Rkps 
342, Spuścizna gen. Jerzego Grobickiego, t. III, śyciorys gen. Jerzego Grobickiego, s. 1–2. 

2 KomitadŜi byli członkami słowiańskojęzycznych oddziałów zbrojnych z krajów bałkań-
skich, pochodzących głównie z Bułgarii, Serbii i Macedonii, walczących w XIX i na początku 
XX w. o wyzwolenie spod tureckiej okupacji. 

3 M. M a j e w s k i, Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2011,  
s. 164–165. 

4 Syn Jerzego Grobickiego opisał swoje przeŜycia wojenne we wspomnieniach, zob: A. G r o-
b i c k i, śołnierze Sikorskiego, Kraków 1981. 

5 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. III, śyciorys gen. J. Grobickiego, 
s. 3; M. M a j e w s k i, op. cit., s. 165. 
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W toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej 15 sierpnia 1920 r. J. Grobicki 
będąc szefem sztabu IV Brygady Jazdy, objął stanowisko dowódcy 1. Pułku 
SzwoleŜerów. Był to powrót na stanowisko dowódcy pułku kawalerii po dwu-
letniej przerwie. Od razu po objęciu dowodzenia poprowadził pułk w walkach 
pod Ćwiklinem, które zakończyły się zdobyciem miejscowości. 18 sierpnia 
1920 r. niedaleko od stoczonej przez szwoleŜerów walki, dowódca 5. Armii, 
gen. Władysław Sikorski odznaczył Ŝołnierzy pułku oraz dowódcę KrzyŜem 
Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy6. 

Major J. Grobicki dowodził pułkiem do końca wojny polsko-bolszewickiej. 
Ostatnią walką, jaką stoczył 1. pułk szwoleŜerów pod jego komendą był za-
gon na Korosteń w dniach 8–12 października 1920 r.7. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych, 19 marca 1921 r. sztandar pułku został udekorowany Krzy-
Ŝem Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy przez Józefa Piłsudskiego. 
Jednak honory dowódcy pułku nie pełnił tego dnia mjr J. Grobicki, a mjr Jan 
Głogowski. Ten pierwszy został wysłany do Budapesztu, gdzie objął w paź-
dzierniku 1921 r. stanowisko attaché wojskowego. Po roku opuścił stolicę 
Węgier, poniewaŜ placówka została zlikwidowana8. 

W styczniu 1923 r. powrócił do kraju i został mianowany zastępcą dowódcy 
16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, stacjonujących w Bydgoszczy. Od 10 czerw-
ca do 1 września 1924 r. pełnił obowiązki dowódcy pułku, w zastępstwie  
płk. Włodzimierza Wołkowickiego9. 15 sierpnia 1924 r. podczas Święta śoł-
nierza mjr J. Grobicki otrzymał awans na podpułkownika10. Mając 33 lata 
był wyŜszym oficerem kawalerii z bogatym doświadczeniem w słuŜbie, od-
znaczonym KrzyŜem Virtuti Militari. 

Przez oficerów i ułanów 16. Pułku Ułanów ppłk J. Grobicki był oceniany 
jako człowiek szczery, bezpośredni, wymagający w słuŜbie, koleŜeński, po-
trafiący szybko zjednywać sobie podkomendnych. Jeden z oficerów pułku, 
mjr Henryk Kowalski wspominał po latach, Ŝe w domu Grobickich panowała 
gościnna, staropolska atmosfera i drzwi zawsze były otwarte dla przybyłych 
gości11. 

—————————— 
  6 J. K a r c z, W. K r y ń s k i, Zarys historji wojennej 1-go pułku szwoleŜerów Józefa Piłsud-

skiego, Warszawa 1931, s. 49, 52. 
  7 L. K u k a w s k i, Historia pułku. W: Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1919.  

1 Pułk SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2012, s. 43. 
  8 J. K a r c z, W. K r y ń s k i, op. cit., s. 64; P. S t a w e c k i, Attaché wojskowi Drugiej Rze-

czypospolitej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (dalej: „PHW”) 2004, nr 2 (202), s. 127. 
  9 Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 631; L. K u k a w s k i, C. L e Ŝ e ń s k i, Oddzia-

ły kawalerii II RP, Warszawa 2004, s. 123. 
10 Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 571, 599. 
11 S. K r a s u s k i, LXX lat 1918–1988. W 70. rocznicę powstania 16 Pułku Ułanów Wielko-

polskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera, Bydgoszcz 1988, s. 12. 
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W WP po 1918 r. słuŜyło wielu oficerów, którzy skończyli wyŜsze szkoły 
wojenne, głównie w państwach zaborczych. Polskie władze wojskowe widząc 
wśród tych oficerów róŜnoraki poziom wiedzy oraz znajomości polskiej dok-
tryny wojskowej, powołały 21 czerwca 1921 r. (za sprawą Ministra Spraw 
Wojskowych, gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego) roczne kursy doszkole-
nia. Odbywały się one w utworzonej 15 czerwca 1919 r. Wojennej Szkole 
Sztabu Generalnego w Warszawie, którą dwa lata później przemianowano 
na WyŜszą Szkołę Wojenną (dalej: WSWoj.). Podpułkownik J. Grobicki zo-
stał powołany 15 października 1924 r. na IV kurs doszkolenia. Łącznie brało 
w nim udział 71 oficerów, a wśród nich m.in. ppłk Józef Beck, ppłk Ludwik 
Kmicic-Skrzyński oraz płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski12. Po jego 
ukończeniu ppłk J. Grobicki trafił do Generalnego Inspektoratu Kawalerii, 
gdzie do kwietnia 1926 r. pełnił funkcję oficera do zadań specjalnych. Na 
czele Inspektoratu stał gen. broni Tadeusz Jordan Rozwadowski, a szefem 
sztabu był płk Władysław Anders. W tym czasie rozwinęły się umiejętności 
badawcze bohatera artykułu, o czym w dalszej części. 

Od kwietnia do lipca 1926 r. ppłk J. Grobicki był uczestnikiem III Kursu 
Oficerów Sztabowych Kawalerii, który odbywał się w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu13. Po jego zakończeniu, 31 grudnia 1926 r. został 
wyznaczony na stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich, stacjonujących w Brodach, zastępując na stanowisku płk. Wła-
dysława Fabicha. Po dwóch latach ppłk J. Grobicki objął samodzielnie sta-
nowisko dowódcy 22. Pułku Ułanów14. Jednocześnie pełnił obowiązki dowódcy 
6. Samodzielnej Brygady Kawalerii (dalej: BK), w skład której wchodził  
22. Pułk Ułanów. Zastąpił na tym stanowisku płk. Konstantego Plisowskie-
go. Dowództwo Brygady znajdowało się w Stanisławowie, ok. 160 km od 
miasta Brody. Podpułkownik J. Grobicki po raz kolejny został uznany przez 
swoich przełoŜonych i obdarzony ich ogromnym zaufaniem, poniewaŜ jedno-
czesne dowodzenie brygadą oraz pułkiem było duŜym wyzwaniem. SłuŜba  
w 6. Samodzielnej BK i 22. Pułku Ułanów została dobrze oceniona, ponie-
waŜ 1 stycznia 1930 r. awansowano go do stopnia pułkownika. Kariera roz-
wijała się wspaniale, poniewaŜ w ciągu 12 lat Pułkownik osiągnął waŜne 

12 W 50-lecie Powstania WyŜszej Szkoły Wojennej w Warszawie, pod red. W. Chocianowi-
cza, Londyn 1969, s. 177–183; B. J a n c z a k, WyŜsza Szkoła Wojenna w „okresie francuskim” 
1919–1928, „History” 2013, nr 6, s. 15; P. S t a w e c k i, Oficerowie dyplomowani wojska Dru-
giej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 69–71. 

13 L. K u k a w s k i, J. S. T y m, T. W ó j c i k, Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920– 
–1939. Zarys dziejów, Poznań 2009, s. 526–527. 

14 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. III, śyciorys gen. J. Grobickiego, 
s. 7; Rocznik oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 311, 338; Dziennik Personalny Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, Warszawa 1929, s. 385. 

—————————— 
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3. Święto pułkowe 1. Pułku SzwoleŜerów w Warszawie. Pułkownik Jerzy 
Grobicki w pierwszym rzędzie, trzeci od lewej, Warszawa 1931 r.  

Źródło:  Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-W-1362-3 

2. Rodzina Grobickich przed domem 
oficerskim w Brodach.  

 Od lewej stoją: syn Aleksander, 
Ŝona Anna i ppłk dypl. Jerzy Grobic-
ki, Brody 1929 r. 

Źródło: Centralna Biblioteka Wojskowa, Rkps 342, 
Spuścizna gen. Jerzego Grobickiego 
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stanowiska w przedwojennej kawalerii, tzn. dowódcy pułku i dowódcy bry-
gady kawalerii. Droga przed awansem na pierwszy stopień generalski oraz 
do stanowisk sztabowych stała przed nim otworem. 

Jednym z kroków do kolejnego awansu było powierzenie mu na początku 
1930 r. stanowiska kierownika Katedry Taktyki Kawalerii WSWoj.15. Pod-
czas pracy w WSWoj. zdarzył się jednak dość dziwny incydent, który mocno 
zawaŜył na dalszej karierze płk. J. Grobickiego i uniemoŜliwił mu zdobycie 
wyŜszych stanowisk w wojsku II RP. 16 listopada 1931 r. Pułkownika prze-
niesiono z WSWoj. do dyspozycji szefa Biura Personalnego Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, a następnie, 1 lutego 1932 r., do dyspozycji dowódcy 
Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie, po czym ostatniego dnia marca 1932 r. 
przeniesiono go w stan spoczynku z moŜliwością zachowania dotychczaso-
wego dodatku słuŜbowego16. Marian Romeyko podaje w swoich wspomnie-
niach powód takiej decyzji: 

„Mówiono, Ŝe przyczyną przejścia tego wybitnego oficera na emeryturę stał 
się fakt następujący: w WSWoj. w Warszawie bawiła delegacja estońskiej WyŜ-
szej Szkoły Wojennej, naleŜało ją rewizytować. Gen. Kutrzeba wyznaczył w skład 
delegacji płk. Grobickiego, nakazując mu uprzednio porozumieć się z Oddziałem 
II Sztabu Głównego w celu otrzymania szczegółowych instrukcji. Tam poinfor-
mowano go, Ŝe ma zabrać ze sobą prezent, i sugerowano popiersie Piłsudskiego. 
Grobicki natomiast kupił miniaturę pomnika «Dowborczyka» i wręczył ją w Tal-
linie”17. 

Prawdopodobnie incydent w Tallinie był zaaranŜowany przez Oddział II 
Sztabu Głównego. Pułkownik J. Grobicki został oceniony jako oficer nadają-
cy się do pracy wywiadowczej i przeznaczony do wyjazdu do Teheranu, aby 
zorganizować tam placówkę wywiadowczą na ZSRR. Nie moŜna wykluczyć 
równieŜ tego, Ŝe moŜe sam chciał spróbować czegoś innego, czegoś trudniej-
szego, niŜ tylko normalna, codzienna słuŜba wojskowa. Do Teheranu został 
wysłany jako kierownik tamtejszego biura handlowego oraz nadzwyczajny 
korespondent zagraniczny Polskiej Agencji Telegraficznej (dalej: PAT). JuŜ  
w 1932 r. utworzył placówkę wywiadowczą Referatu Wschód o kryptonimie 
„Nabuchodonozor”. W 1935 r. wobec nacisków radzieckich został zmuszony 
do wyjazdu z Persji. W latach 1935–1939 pracował nadal jako nadzwyczajny 
korespondent zagraniczny PAT w placówkach Oddziału II SG przy Konsula-
cie Generalnym w Stambule, Agencji Konsularnej w Bejrucie, Poselstwach 

15 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. III, śyciorys gen. J. Grobickiego, 
s. 7–8. 

16 Dziennik Personalny MSWojsk. nr 6 z 23 marca 1932 r., Warszawa 1932, s. 257, 259. 
17 M. R o m e y k o, Przed i po maju, Warszawa 1983, s. 548. 

—————————— 
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RP w Atenach i Madrycie18. Wobec narastającego zagroŜenia ze strony III 
Rzeszy w 1939 r. rozkazano mu powrócić do kraju. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego poza codzienną, pochłania-
jącą duŜo czasu pracą słuŜbową w pułkach, J. Grobicki zajmował się takŜe 
badaniami nad dziejami polskiej kawalerii. Rozkwit tej działalności miał 
miejsce podczas kursu w WSWoj. oraz w Generalnym Inspektoracie Kawale-
rii. Łącznie przebywał tam niecałe dwa lata. Wielu innych oficerów, którzy 
pracowali naukowo przez wiele lat na przedwojennych polskich uczelniach 
wojskowych nie moŜe się pochwalić tak imponującym dorobkiem nauko-
wym. Artykuły publikował na łamach róŜnych czasopism wojskowych, głów-
nie w „Przeglądzie Kawaleryjskim” 19, gdzie zazwyczaj zajmował się działa-
niami wojennymi polskiej kawalerii w 1792 r. W „Przeglądzie” ukazało się 
jego dziesięć artykułów, co jest dorobkiem niezwykle imponującym. W 1930 r. 
w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” opublikował artykuł poświęcony 
udziałowi Pułku Ułanów Polskich Legii Cudzoziemskiej w czasie walk w Hisz-
panii w latach 1836–1838. Został on nagrodzony w konkursie Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej20. W tym samym roku wydana została przez Wojskowe 
Biuro Historyczne praca poświęcona bitwie pod Jarosławicami z 21 sierpnia 
1914 r. Publikacja doczekała się tłumaczenia na język niemiecki i wielu re-
cenzji21. Osiągnięcia naukowe płk. J. Grobickiego świadczą o jego wszech-
stronnych zdolnościach i ogromnym talencie. Na kaŜdym polu był osobą wy-
bitną, jednak trudny charakter i chęć zdobycia czegoś więcej spowodowały, 
Ŝe nie osiągnął wyŜszych stanowisk w przedwojennym WP. 

—————————— 
18 M. M a j e w s k i, op. cit., s. 165–166. 
19 J. G r o b i c k i, Kawalerja powstań narodowych w latach 1846 i 1848, „Przegląd Kawa-

leryjski”, styczeń–luty 1926, nr 1 (11) s. 22–36; i d e m, Formacje kawalerji polskiej na obczyź-
nie po roku 1831, ibidem, czerwiec 1927, nr 4 (20), s. 423–428; i d e m, Kronika kawaleryj ob-
cych. Kawalerja chińska, ibidem, październik 1927, nr 8 (24), s. 777–789; i d e m, Reorganiza-
cja kawalerji polskiej za Stanisława Augusta do 1792, ibidem, sierpień 1928, nr 8 (34) s. 109– 
–127; i d e m, Kawalerja polska w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku, ibidem, wrzesień 1928, 
nr 9 (35), s. 184–198; i d e m, Kawalerja działająca na korzyść piechoty. Pogląd ogólny na rolę 
i zadania kawalerji działającej na korzyść wielkiej jednostki piechoty, ibidem, lipiec 1929,  
nr 7 (45), s. 15–31; i d e m, Kawalerja polska po wojnie 1792 r. aŜ do ostatecznego upadku Rze-
czypospolitej, ibidem, wrzesień–październik 1929, nr 9–10 (47–48), s. 153–175; i d e m, Ma-
newr konny na polu bitwy. RozwaŜania taktyczne oparte na przykładzie bitwy pod Brandy 
Station w dniu 9 VI 1863, ibidem, luty 1931, nr 2 (64) s. 98–131; i d e m, Organizacja polskiej 
kawalerji polskiej w latach 1918–1921, ibidem, luty 1932, nr 2 (76), s. 97–119; i d e m, Rozwój 
i dzieje kawalerji Księstwa Warszawskiego, ibidem, listopad 1934, t. XI, s. 387–421. 

20 I d e m, Pułk Ułanów Polskich Legji Cudzoziemskiej w czasie walk karlistowskich  
w Hiszpanji w latach 1836–1838, „PHW” 1930, t. 3, z. 1–2, s. 91–126. 

21 I d e m, Bitwa konna pod Jarosławicami, Warszawa 1930; Sprawozdania, „Przegląd Ka-
waleryjski”, kwiecień–maj 1933, nr 4–5 (90–91), s. 371–372. 
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Po powrocie do kraju w maju 1939 r. płk J. Grobicki został mianowany 
dowódcą Sieradzkiej Brygady Obrony Narodowej. W sierpniu dowództwo bry-
gady zostało przekształcone w Oddział Wydzielony Nr 2 (dalej OW Nr 2)  
10. DP. W skład OW Nr 2 poza batalionami wszedł 1. Pułk Kawalerii Kor-
pusu Ochrony Pogranicza (dalej: KOP)22. 

Ostatnie dni przed wybuchem wojny płk J. Grobicki spędził w Wieluniu 
oraz w jego okolicach. 15 sierpnia 1939 r. uczestniczył w zorganizowanym  
w mieście przez 1. Pułk Kawalerii KOP Święcie śołnierza. Tego dnia w go-
dzinach porannych została odprawiona msza święta, a po niej miała miejsce 
uroczysta defilada, którą odbierał Grobicki. Po defiladzie odbyły się na miej-
scowym stadionie zawody sportowe w jeździectwie23. Dzień zakończył się za-
bawą taneczną w klubie urzędniczym, którą tak wspominał Pułkownik:  

„[...] a takiego mazura, jakiego odtańczyli oficerowie KOP-u, chyba Wieluń 
jeszcze nigdy nie oglądał [...] Nikt z nas nie przypuszczał, Ŝe za tydzień sala,  
w której tańczyliśmy, nie będzie juŜ istnieć, a niejeden z tancerzy [będzie] w zie-
mi spoczywać”24. 

Wybuch wojny zastał płk. J. Grobickiego w dworze w Walichnowach. Jak 
wspominał po latach, o godz. 4.35 obudziły go lecące w kierunku Wielunia 
niemieckie samoloty. W tym samym czasie prowadzony był przez nieprzyja-
ciela atak od strony Bolesławca, a po chwili usłyszał wybuch bomb lotni-
czych, zrzucanych na Wieluń. Od 2 do 4 września OW Nr 2 pod dowództwem 
płk. J. Grobickiego prowadził działania opóźniające w celu przejścia na nowe 
pozycje obronne po linii Lututów–Złoczew–Sieradz. Zadania osłonowe pro-
wadziły szwadrony 1. Pułku Kawalerii, wchodzące w skład KOP, dzięki któ-
rym OW nr 2 wycofał się bez większych strat. 

Wieczorem 4 września 1939 r. płk J. Grobicki został wyznaczony na sta-
nowisko dowódcy Kresowej BK w miejsce płk. Stefana Hanki-Kuleszy. Bry-
gada wchodziła w skład Armii „Łódź”. Pułkownik tak opisał moment powie-
rzenia dowództwa: 

„Pierwszym człowiekiem, który mnie tam powitał, był – ku mojemu zdziwie-
niu – mjr dypl. Leon Kniaziołucki, który mi oznajmił, Ŝe będąc oficerem do spe-

22 T. B ö h m, Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936–1939 i ich rola 
w Kampanii Wrześniowej, Poznań 1996, s. 54–55; i d e m, Wielkopolskie Bataliony ON w 1939 
roku. Organizacja, działania bojowe. Próba oceny. W: Bitwy Września 1939 r. Materiały  
z V seminarium historyków polskich działań obrony 1939, pod red. B. Polaka, Koszalin 1988, 
s. 79. 

23 B. J a n c z a k, Bój pod Piaskami 1 września 1939 roku. W: Wielka Księga Kawalerii Pol-
skiej 1918–1919. Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza, Warszawa 2013, t. 44, s. 74–75;  
T. O l e j n i k, Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, Łódź–Wieluń 2008, s. 321. 

24 J. G r o b i c k i, Ostatni Mazur, „Za i Przeciw” 1984, nr 35, s. 8. 
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cjalnych zleceń u gen. Rómmla, przyjechał tu z rozkazem o mojej nominacji na 
dowódcę Kresowej Brygady Kawalerii. Byłem bardzo zaskoczony, zarówno jak 
słowami, którymi o mojej dotychczasowej działalności mieli się wyrazić gen. Róm-
mel i Dindorf-Ankowicz”25. 

Po dziewięciu latach przerwy płk J. Grobicki ponownie objął stanowisko 
w kawalerii. Po tej nominacji Kresowa BK weszła w skład Grupy Operacyj-
nej gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankowicza. W dniach od 4 do 6 września 
1939 r. Brygada prowadziła działania w rejonie rzeki Warty, walcząc m.in.  
o takie miejscowości jak Rossoszyca, Popów, Szadek, czy Lutomiersk26. 

Następnie Kresowa BK otrzymała rozkaz marszu na Głowno. Poruszała 
się powoli, bez map27. Podczas marszu łączność z Brygadą z niewiadomych 
przyczyn utracił jej dowódca28. W Głownie płk J. Grobicki zorientował się, 
Ŝe dowodzi jedynie 22. Pułkiem Ułanów oraz 13. dywizjonem artylerii konnej. 
7 września 1939 r. postanowił udać się przodem, aby odnaleźć gen. F. Din-
dorfa-Ankowicza w celu uzyskania dalszych rozkazów. Dowodzenie częścią 
Brygady przekazał płk. Władysławowi Płonce, co okazało się błędem, ponie-
waŜ J. Grobicki ponownie utracił kontakt z Kresową BK. Aby otrzymać dalsze 
rozkazy, udał się zatem do Warszawy. W stolicy zameldował się u gen. Juliu-
sza Rómmla (dowódcy Armii „Warszawa”) i został dowódcą „odcinka Wisły 
od południowej granicy miasta Warszawy do Maciejowic włącznie”. Dodat-
kowo wyznaczono miejsce koncentracji oddziałów Kresowej BK w Otwocku, 
do którego płk J. Grobicki przybył 9 września. Do 11 września dotarła gru- 
pa płk. W. Płonki29. Tego samego dnia gen. W. Anders, dowódca Nowogródz-
kiej BK otrzymał rozkaz od gen. J. Rómmla, aby utworzył Grupę Kawalerii, 
złoŜoną z brygad kawalerii: Nowogródzkiej, Wołyńskiej, Kresowej30. 

—————————— 
25 I d e m, Od Prosny po Wisłę, Ibidem 1984, nr 36, s. 18; T. B ö h m, K. R o m a ń c z y k,  

1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa  
2010, s. 25–28.; J. Rómmel, Za Honor i Ojczyznę, Warszawa 1958, s. 99–100. 

26 M. M a j e w s k i, op. cit., s. 61, 75. 
27 J. G r o b i c k i, Przebicie się Brygady Kresowej pod Ozorkowem 7 września 1939 r., „Prze-

gląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1963, nr 32, s. 6. 
28 Według płk. Andrzeja Kunachowicza, dowódcy 20. pułku ułanów, J. Grobicki przekazał 

jemu dowodzenie nad Brygadą, a sam udał się przodem, by nawiązać kontakt z innymi od-
działami i do Kresowej BK juŜ nie powrócił. Sam Grobicki tłumaczył całą sytuację tym, Ŝe 
rozerwanie kolumny Brygady było niezamierzone, a do Głowna dotarł razem z 22. pułkiem 
ułanów. Nie wspominał nic o rozkazie dla płk. A. Kunachowicza – M. M a j e w s k i, op. cit.,  
s. 96–97; J. G r o b i c k i, Od Prosny do Wisły (V), „Za i Przeciw” 1984, nr 39, s. 17. 

29 M. M a j e w s k i, op. cit., s. 98, 118–121. 
30 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego (dalej: IPMS), B.I 23/A/1, 

Relacja dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, gen. Władysława Andersa, k. 4. 
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Do 20 września 1939 r. oddziały dowodzone przez płk. J. Grobickiego do-
tarły w rejon Wierzchowin, połoŜonych na południe od Chełmna. W ciągu 
dziewięciu dni przeszły ok. 250 km, tocząc po drodze szereg walk z nieprzy-
jacielem. Kresowa BK pod względem siły bojowej przedstawiała równo- 
wartość dywizjonu kawalerii. Następnego dnia dowódca Grupy Kawalerii, 
gen. W. Anders rozwiązał Brygadę z dniem 22 września, a płk J. Grobicki 
został jego zastępcą. 

24 września nastąpiła kolejna reorganizacja w Grupie gen. W. Andersa.  
Z resztek Wołyńskiej, Wileńskiej, Kresowej BK i innych oddziałów utworzo-
no kombinowaną brygadę kawalerii o nazwie Kresowa BK II pod dowódz-
twem płk. J. Grobickiego. Szefem sztabu został kpt. Zygmunt Janke. Póź-
nym wieczorem Kresowa BK II wyruszyła w kierunki Horyńca, a 26 wrze-
śnia ześrodkowała się w rejonie Rogoźno-Siedliska, a sztab Brygady był  
w miejscowości Leszczesna. 

Tego dnia dowódca Kresowej BK II pojechał po rozkazy do miejscowości 
Dernaki, gdzie miał się znajdować sztab gen. W. Andersa31. W godzinach 
popołudniowych oddziały dowodzone przez płk. J. Grobickiego zostały zaata-
kowane przez radziecką 99. Dywizję Strzelecką. Przeciwnik przełamał linię 
obrony w lesie niedaleko wsi Dernaki i wziął do niewoli dowódcę wraz z kil-
koma oficerami Kresowej BK II. Jeden z oficerów Brygady, ppłk Bohdan Gei-
sler po latach wspominał moment wzięcia do niewoli płk. J. Grobickiego, 
który jak twierdził był bardzo zmęczony fizycznie i psychicznie: 

„Koło południa znaleźliśmy się na skraju lasu, w pobliŜu około 1–2 km od wsi 
Dernaki. Pułkownik Grobicki [...] wysłuchał raportu szefa sztabu kpt. dypl. Jan-
kego. Pułkownik Ŝądał, aby szef sztabu wraz z plutonem ochrony udali się do 
Dernak [...], Kapitan Janke chyba usiłował zwrócić uwagę Pułkownika na fakt 
bliskości oddziałów sowieckich. [...] Chyba po pewnym czasie doszły nas odgłosy 
strzałów i wybuchy granatów. Od strony, gdzie zostawiliśmy Pułkownika ukaza-
ły się czołgi i grupy Ŝołnierzy sowieckich”32. 

Udział płk. J. Grobickiego w kampanii 1939 r. zakończył się, a rozpoczęło 
się Ŝycie w niewoli. 

W czasie walk z wojskami radzieckimi został on zraniony odłamkiem  
w prawy łokieć w wyniku wybuchu granatu. W dniach od 27 do 28 września 
poprzez Gródek Jagielloński, Lwów i Winniki, Tarnopol trafił do obozu przej-
ściowego w Wołoczyskach, a następnie do obozu w Putywlu. 1 października 
—————————— 

31 M. M a j e w s k i, op. cit., s. 128–130. 
32 A. W o ź n y, Losy gen. bryg. Władysława Andersa w końcowej fazie walk odwrotowych, 

niewoli i więzienia NKWD do objęcia dowództwa 2. Korpusu Polskiego. W: Generał Włady-
sław Anders: Ŝołnierz czasu pokoju i wojny, pod. red. A. Szczepaniaka, Opole 2008, s. 61–62, 
przyp. 28. 
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33 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. II, Rękopis pamiętnika z okresu 
22 VI 1941 r. – 29 V 1943 r., k. 1. 

34 M. F a ł d o w s k a, Obóz jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień–maj 1940), Siedlce 
2013, s. 85, 94–95, 97; S. J a c z y ń s k i, Zagłada oficerów Wojska Polskiego na wschodzie 
wrzesień 1939–maj 1940, Warszawa 2006, s. 205. 

35 J. G r o b i c k i, Fakty katyńskie. W: Zbrodnia katyńska. Dokumenty i publicystyka, 
oprac. J. Czmut, Warszawa 1990, s. 228. 

36 IPMS, Kol. 12/3, Oświadczenie (Projekt.), k. 1. Za udostępnienie tego źródła składam 
serdecznie podziękowanie Pani dr Maryli Fałdowskiej. 

37 M. F a ł d o w s k a, op. cit., s. 299, 309. 

—————————— 

znalazł się ostatecznie w obozie specjalnym Ludowego Komisariatu Spraw 
Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – dalej: NKWD)  
w Kozielsku33. Jeden z trzech obozów specjalnych NKWD zlokalizowano  
250 km na południowy wschód od Smoleńska. Zaczął funkcjonować 21 wrze-
śnia. Pierwsi jeńcy przybyli jeszcze w trakcie budowania obozu. Na podstawie 
rozkazu z 23 października 1939 r. Zarządu do Spraw Jeńców Wojennych, 
utworzonego przy NKWD, obóz został przeznaczony dla przetrzymywania 
kadry oficerskiej. Przebywały w nim 4594 osoby, w tym stan oficerski obej-
mował: 1 kontradmirała, 4 generałów, 26 pułkowników, 72 podpułkowni-
ków, 232 majorów, 647 kapitanów (rotmistrzów) oraz 3499 poruczników  
i podporuczników34. 

W Kozielsku płk J. Grobicki posługiwał się fałszywym nazwiskiem – Gra-
bicki. Spowodowane to było zapewne jego przeszłością wywiadowczą. Jego 
adiutantem w obozie był ppor. Antoni Kamiński35. W czasie pobytu w nie-
woli płk J. Grobicki spisywał wspomnienia wojenne z kampanii 1939 r. oraz 
z pobytu w radzieckich obozach. W Kozielsku zbierano dane o politycznej  
i zawodowej przeszłości Pułkownika. Stosowano równieŜ indoktrynację, ale 
płk J. Grobicki miał poglądy prawicowe. Tę indoktrynację przez cały okres 
jeniecki tak wspominał: 

„Bolszewicy od początku prowadzili wśród nas bardzo rozwiniętą propagandę 
komunistyczną, rozdając róŜne pisma i gazety rosyjskie, polskie gadzinówki dru-
kowane w Kijowie oraz angielski dziennik komunistyczny „DAILY WORKER” 
drukowany w Londynie. Szczególnie ten ostatni rozdawany był w duŜej ilości eg-
zemplarzy. JednakŜe agitacja ta i propaganda nie miały prawie Ŝadnego sukce-
su, pomiędzy patriotycznie nastawionymi oficerami”36. 

Wiosną 1940 r. rozpoczęła się akcja „rozładowywania” obozów specjalnych 
NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, którą przeŜyło 395 pol-
skich oficerów. Pułkownik J. Grobicki nie został zamordowany w Katyniu, 
poniewaŜ zainteresowany był nim wywiad NKWD37. 29 marca 1940 r. Za-
rząd do Spraw Jeńców Wojennych otrzymał od 5. Wydziału Głównego Zarzą-
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—————————— 
38 Lista polskich jeńców wojennych z obozu kozielskiego przekazana przez 5. Wydział 

GUGB NKWD ZSRR do Zarządu JW z 29 marca 1940 r. W: Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2,  
s. 98. Pułkownik Grobicki figuruje na tej liście jako Grabicki. 

39 Pismo P. Soprunienki do L. Basztakowa w sprawie przesłania akt jeńców wojennych  
z obozów kozielskiego, ostaszkowskiego i starobielskiego z 5 kwietnia 1940 r. W: Katyń. Do-
kumenty zbrodni, t. 2, s. 133. 

40 M. F a ł d o w s k a, op. cit., s. 305. 
41 IPMS, Kol. 12/3, Moje osobiste komentarze do „Faktów katyńskich”, k. 1–2. 
42 J. G r o b i c k i, Fakty katyńskie..., s. 227. 

du Bezpieczeństwa Państwowego NKWD (Główny Zarząd Bezpieczeństwa 
Państwowego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR – dalej 
GUGB) listę 24 jeńców. Pod pozycją 14. figurowało nazwisko płk. J. Grobic-
kiego38. 5 kwietnia Piotr Soprunienko, naczelnik Zarządu do Spraw Jeńców 
Wojennych NKWD, nakazał Leonidowi Basztakowowi, naczelnikowi 1 Wy-
działu Specjalnego NKWD, przesłanie akt jeńców wojennych z obozów koziel-
skiego, ostaszkowskiego i starobielskiego. Na tej liście pod numerem 1154 
znajdowały się równieŜ akta płk. J. Grobickiego39. 

Co sprawiło, Ŝe nie trafił do katyńskich dołów śmierci? Od 21 do 26 kwiet-
nia 1940 r. płk J. Grobicki przebywał w szpitalu obozu w Kozielsku i według 
ppłk. Tadeusza Felsztyna, ocalał, poniewaŜ „[...] zachorował i był niezdolny 
do transportu. Po kilku dniach leŜenia w szpitalu mógł juŜ chodzić, toteŜ do-
łączono go do transportu najbliŜszego”40. Pułkownik o swoim ocaleniu mówił 
tak: 

„Osobiście, od śmierci w lasku Katyńskim i spoczęcia w piaszczystej mogile 
wraz z innymi kolegami, których widziałem opuszczających Kozielsk z uśmie-
chem na ustach, uratował mnie przypadek. [...] przydzielony byłem do grupy, 
która wyjechała z Kozielska w dniu 20 kwietnia i w całości została zlikwidowana. 
Ale tuŜ przed wyjazdem dostałem róŜę na nodze i odszedłem do szpitala, skąd 
mnie lekarze, jako zaraźliwie chorego, gdy wachtior [odźwierny – przyp. aut.] 
przyszedł po mnie, abym się zbierał do wyjazdu, nie puścili. W ten sposób dosta-
łem się do transportu, który opuścił Kozielsk w dniu 26 IV i wylądował w Paw-
liszczewnym Borze, zamiast w lasku Katyńskim... A jak wówczas byłem wście-
kły na tych lekarzy, Ŝe mnie rozłączyli z paczką moich kolegów i przyjaciół”41. 

Pułkownik J. Grobicki odjechał z Kozielska ostatnim transportem 42. Po-
dobnie jak pozostali ocaleni od zagłady jeńcy został przewieziony najpierw 
do obozu w Pawliszczew Borze, a następnie do Griazowca. 

Stacją pośrednią w transporcie była stacja Babynino. Według Pułkowni-
ka panował tam ogromny bałagan, a obóz w Pawliszczew Borze był zupełnie 
nieprzygotowany na przyjęcie jeńców. W jego opinii niŜsze organy wykonaw-
cze NKWD dowiedziały się o decyzji utworzenia obozu zbyt późno i nie zdą-
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—————————— 
43 IPMS, Kol. 12/3, Moje osobiste komentarze do „Faktów katyńskich”, k. 3; S. J a c z y ń-

s k i, Rozpracowanie agenturalne polskich oficerów ocalałych z zagłady katyńskiej, czerwiec 
1940 – sierpień 1941, „PHW” 2006, nr 1 (211), s. 51. 

44 S. J a c z y ń s k i, Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyń-
skiej, Warszawa 2012, s. 154–155, 185–186. 

45 Raport H. Ejlmana dla P. Soprunienki w sprawie zajść w obozie griazowieckim z 21 sierp-
nia 1940 r. W: Katyń, Dokumenty zbrodni, t. 3, s. 96. 

46 Raport specjalny naczelnika UNKWD ZSRR obwodu wołogodzkiego P. Kondakowa dla 
Ł. Berii o kontrrewolucyjnej działalności jeńców wojennych w obozie griazowieckim z 29 wrze-
śnia 1940 r. W: ibidem, s. 152–153. 

Ŝyły wszystkiego na czas przygotować. W obozie w Pawliszczew Borze ocaleni 
jeńcy przebywali tylko miesiąc. Po tym czasie skierowano ich do Griazowca, 
obozu połoŜonego przy magistrali kolejowej z Moskwy do Archangielska,  
ok. 50 km na południe od Wołogdy43. 

W Griazowcu przełoŜonym polskich oficerów był gen. Jerzy Wołkowic- 
ki, najstarszy stopniem oficer. Jego najbliŜszymi współpracownikami byli  
płk J. Grobicki oraz mjr Ludwik Domoń. Grupa ta dbała o wewnętrzną dys-
cyplinę wśród oficerów, a takŜe „walczyła” z radzieckimi władzami obozu  
o poszanowanie swych praw i o godne traktowanie. W obozie istniała takŜe 
grupa oficerów skupiona wokół płk. Mariana Bolesławicza, która optowała 
za zaprzestaniem działalności antyradzieckiej i przestrzeganiem obozowego 
regulaminu. Część oficerów utworzyła tzw. czerwony kącik i współpracowa-
ła z władzami obozowymi44. 

Przez NKWD płk J. Grobicki oceniany był jako oficer, posiadający skraj-
nie reakcyjne poglądy45. Według władz radzieckich wraz z grupą skupioną 
wokół gen. J. Wołkowickiego prowadził aktywną działalność „kontrrewolu-
cyjną” wobec jeńców lojalnie odnoszących się do Związku Radzieckiego, a tak-
Ŝe prowadził aktywną agitację, propagującą ideę odrodzenia „wielkiej Polski 
od morza do morza” oraz organizował grupy „nacjonalistyczne” wśród pod-
chorąŜych i poruczników. Działania grupy zakłócały szeroko zakrojone prace 
polityczne w obozie46. Wobec płk. J. Grobickiego prowadzone było szczegóło-
we rozpracowanie, NKWD zainteresowane było przede wszystkim przedwo-
jennym Ŝyciem pułkownika oraz losami jego rodziny. 

Sam płk J. Grobicki podjął poprzez ppłk. Tadeusza Felsztyna „grę”  
z NKWD. Do tego ostatniego zwrócił się oficer operacyjny oddziału specjal-
nego kpt. Arkadij Gubanow z propozycją wyjazdu do Francji, aby propago-
wał współpracę polsko-radziecką, a instrukcje dla swojej działalności miał 
otrzymywać od wywiadu radzieckiego. Podpułkownik T. Felsztyn poinformo-
wał płk.  J. Grobickiego o tych rozmowach. Ten ostatni nakazał mu kontynu-
owanie „gry” z kpt. A. Gubanowem, ale ppłk. T. Felsztynowi nie wolno było 
niczego podpisywać. Kapitan A. Gubanow zaŜądał jednak od ppłk. T. Felsz-
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tyna podpisania deklaracji i spotkał się z odmową. Po upadku Francji, ppłk 
T. Felsztyn zaproponował, Ŝe napisze stosowne listy do Wielkiej Brytanii  
i Ameryki. Listy te sporządził płk J. Grobicki, poniewaŜ znał język angiel-
ski. Po przeczytaniu korespondencji kpt. A. Gubanow stwierdził, Ŝe Anglia 
wojnę przegra, a rząd gen. W. Sikorskiego jest „niewolnikiem Anglików”. 
Według niego jedyna pomoc moŜe przyjść od Związku Radzieckiego. Wkrótce 
kpt. A. Gubanow opuścił obóz i cała sprawa została zakończona47. Pułkow-
nik J. Grobicki w tej sytuacji mógł wykorzystać swoje doświadczenie wywia-
dowcze i ponownie podjąć „grę” z NKWD. Jej rezultaty były jednak nikłe. 

7 sierpnia 1940 r. z jego inicjatywy w griazowieckim obozie miała miejsce 
masowa trzydniowa głodówka wśród jeńców wojennych na znak protestu 
przeciwko aresztowaniu na pięć dni dr. Zbigniewa Godlewskiego. Lekarz 
uznał, Ŝe woda ze zbiornika koło grobli nie nadaje się do przygotowywania 
posiłków, a jej spoŜywanie moŜe spowodować epidemię. Jeńcy postanowili, 
Ŝe nie będą jeść48. Ponadto, jak podaje ppor. Jan Orlicki, płk J. Grobicki od-
siedział kilka dni w areszcie za udział w koncercie podchorąŜych. Właśnie 
wśród tej grupy Pułkownik cieszył się duŜym autorytetem i często wykorzy-
stywał ją do róŜnych akcji przeciwko władzom obozu. 

WaŜnym elementem jenieckiego Ŝycia była moŜliwość prowadzenia kore-
spondencji. Od momentu likwidacji specjalnych obozów w Kozielsku, Staro-
bielsku i Ostaszkowie jeńcy nie otrzymali od swoich bliskich Ŝadnych listów. 
W sierpniu 1940 r. został potwierdzony zakaz korespondowania. Interwen-
cje gen. J. Wołkowickiego nie przyniosły Ŝadnego rezultatu, dlatego 26 wrze-
śnia 1940 r. naczelnik oddziału specjalnego obozu griazowieckiego, Hans 
Ejlman informował P. Soprunienkę, Ŝe jeńcy zamierzają podjąć głodówkę 
protestacyjną. Jako prowodyrów strajku wymieniał m.in. płk. J. Grobickie-
go. 28 września zakaz korespondencji został zniesiony49. 

Na temat wysyłania listów płk J. Grobicki pisał: 

„Od razu w pierwszych listach, jakie otrzymaliśmy od rodzin, przyszły zapy-
tania, co się dzieje z X lub Y, od których nie ma Ŝadnej wiadomości. Na prze-
strzeni od października 1940 r. do maja 1941 r., z którego to czasu datują się na-
sze ostatnie listy otrzymywane przez nas z kraju, mogliśmy stwierdzić na pod-
stawie korespondencji, iŜ poza naszym obozem w Griazowcu nie istniał na tere-

—————————— 
47 S. J a c z y ń s k i, Ocaleni od zagłady..., s. 241–244. 
48 Meldunek naczelnika oddziału specjalnego obozu H. Ejlmana dla P. Soprunienki o zbio-

rowej głodówce protestacyjnej jeńców wojennych z 7 sierpnia 1940 r. W: Katyń. Dokumenty 
zbrodni, t. 3, s. 81–83. 

49 J. O r l i c k i, Poprzez Starobielsk do piątej dywizji kresowej: pamiętnik wojenny lekarza 
rezerwisty, Londyn–Warszawa 1992, s. 24; S. J a c z y ń s k i, Ocaleni od zagłady..., s. 177–178. 
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nie ZSSR Ŝaden inny obóz jeniecki dla oficerów polskich. Wszystkie transporty 
[...], zniknęły z powierzchni ziemi niczym kamienie w wodzie”50. 

W czasie pobytu w obozie griazowieckim Pułkownik otrzymywał listy od 
Ŝony Anny i swojej siostry Ireny, które przez pewien czas razem mieszkały 
w Warszawie. Pisała do niego równieŜ Zofia Leśniowska, komendantka Po-
mocniczej SłuŜby Kobiet, córka gen. Władysława Sikorskiego. W jednym z li-
stów, datowanym na 1 sierpnia 1941 r., Z. Leśniowska informowała go, Ŝe 
syn Aleksander słuŜy w Polskich Siłach Zbrojnych i Ŝe posiada kontakt z Ŝoną 
i synową płk. J. Grobickiego. W kolejnych listach z 27 października 1941 r. 
oraz 9 lutego 1942 r. w dalszym ciągu powiadamiała o losach rodziny. 

Podczas pobytu w Griazowcu płk J. Grobicki brał czynny udział w działa-
niach, mających na celu wyjazd ze Związku Radzieckiego. 10 kwietnia 1941 r. 
gen. J. Wołkowicki i jego współpracownicy wystosowali list do Wiaczesława 
Mołotowa, Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR z prośbą o moŜliwość wy-
jazdu do Jugosławii, aby ochotniczo wstąpić do armii jugosłowiańskiej. Póź-
niej, po wybuchu wojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, ofice-
rowie skupieni wokół gen. J. Wołkowickiego wystosowali kolejny postulat, 
tym razem wysłania do Anglii wszystkich jeńców obozu griazowieckiego, 
aby mogli walczyć przeciwko nazistom. Wobec braku odpowiedzi oficerowie 
(równieŜ płk J. Grobicki), zwrócili się do władz obozu, aby wysłać jeńców do 
Kanady lub innej kolonii angielskiej. Brak odpowiedzi ze strony radzieckiej 
mógł doprowadzić do buntu wśród jeńców, ale został on w porę zatrzymany 
przez gen. J. Wołkowickiego51. 

Podpisanie układu Sikorski–Majski 31 lipca 1941 r. otworzyło nowy roz-
dział w Ŝyciu płk. J. Grobickiego oraz wielu tysięcy Polaków, przebywających 
w ZSRR. Jednym z waŜnych punktów tego układu był art. 4., w którym za-
pisano: „Rząd ZSRS wyraŜa swoją zgodę na utworzenie na terytorium ZSRS 
Armii Polskiej, której dowództwo będzie mianowane przez Rząd Polski w po-
rozumieniu z Rządem ZSRS”52. 

Szczegółowe sprawy zorganizowania tej armii zostały ustalone podczas 
spotkania polskiej misji wojskowej na czele z gen. dyw. Zygmuntem Bo- 
husz-Szyszko z władzami radzieckimi, 14 sierpnia 1941 r.53. Podpisano wte-
—————————— 

50 P. ś a r o ń, Obozy jeńców polskich w ZSRR w latach 1939–1941, Warszawa–Londyn  
1994, s. 137–138. 

51 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. II, Korespondencja do J. Grobic-
kiego i rodziny z lat 1939–1974; S. J a c z y ń s k i, Rozpracowanie agenturalne..., s. 68–69, 73. 

52 Armia Polska w ZSRR 1941–1942. Organizacja Armii Polskiej w ZSRR 1941–1942. Wy-
bór źródeł, t. I, wybór i oprac. B. Polak, M. Polak, Leszno 2006, s. 17. 

53 Z. W a w e r, Znów w polskim mundurze. Armia Polska w ZSRR sierpień 1941 – marzec 
1942, Warszawa 2001, s. 16–17. 

GENERAŁ BRYG. JERZY GROBICKI (1891–1972)... 



26 

dy umowę wojskową, w której zawarto m.in. zapis, Ŝe pod względem opera-
cyjnym Armia Polska miała być podporządkowana Naczelnemu Dowództwu 
ZSRR, natomiast w sprawach organizacyjnych i personalnych polskiemu 
Naczelnemu Wodzowi, który poprzez dowódcę PSZ na terytorium ZSRR 
miał koordynować rozkazy i zarządzenia, dotyczące organizacji i personelu  
z Naczelnym Dowództwem ZSRR54. Dowódcą Armii Polskiej w ZSRR został 
gen. W. Anders, który od 20 miesięcy przebywał w więzieniach radzieckich, 
głównie na Łubiance w Moskwie. 

Dwa dni przed podpisaniem umowy wojskowej, Prezydium Rady NajwyŜ-
szej ZSRR ogłosiło dekret „O Amnestii dla obywateli polskich pozbawionych 
wolności na terytorium ZSRR”55. PrzedłuŜeniem tego dekretu była decyzja 
Politbiura KC WKP(b) [Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewi-
ków)] „O trybie zwalniania obywateli polskich, amnestiowanych zgodnie  
z dekretem Prezydium Rady NajwyŜszej ZSRR”. Zapisano, Ŝe zwolnionym 
obywatelom polskim naleŜy wydać dokumenty oraz ustanowiono punkty re-
jestracji do tworzonych polskich jednostek wojskowych56. 

Armia Polska w ZSRR organizowała się w NadwołŜańskim Okręgu Woj-
skowym. Dowództwo Sił Zbrojnych znajdowało się w Buzułuku. Armia skła-
dała się z dwóch dywizji piechoty, które otrzymały numery: 5. i 6. oraz 
Ośrodka Zapasowego i Obozu w Kołtubance dla ludności cywilnej. 20 sierp-
nia rozpoczęło się formowanie dywizji o łącznej liczbie 22 tys. Ŝołnierzy. 
Ośrodek Zapasowy miał liczyć 5 tys. Ŝołnierzy57. 

Dowódcą 5. DP został gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, zastęp-
cą płk dypl. J. Grobicki, szefem sztabu ppłk dypl. Zygmunt Berling. Miej-
scem jej stacjonowania było Tatiszczewo. Dowódcą 6. DP był gen. bryg. Mi-
chał Karaszewicz-Tokarzewski, zastępcą gen. bryg. J. Wołkowicki, a szefem 
sztabu mjr dypl. Ludwik Domoń. 6. DP oraz Ośrodek Zapasowy stacjonowa-
ły w Tockoje58. 

—————————— 
54 Armia Polska w ZSRR 1941–1942..., s. 18–20. 
55 Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941–1945, oprac. B. Polak, Koszalin  

1998, s. 166, 172; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VII, 
Warszawa 1973, dok. nr 138, s. 239. 

56 Z archiwów sowieckich. Polscy jeńcy wojenni w ZSRR 1939–1941, t. 1, oprac. W. Mater-
ski, Warszawa 1990, s. 77–79. 

57 Studium Polski Podziemnej (dalej: SPP), Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, sygn.  
A 021, Generał Sikorski. Sprawy krajowe: korespondencja, zarządzenia, depesze, instrukcje, 
przemówienia, s. 57. 

58 Armia Polska w ZSRR 1941–1942..., s. 33–34, 39; Polskie Siły Zbrojne w II wojnie 
światowej. Kampanie na Obczyźnie, t. II, cz. 2, Londyn 1975, s. 228–229. 
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Generał W. Anders w następujący sposób argumentował gen. W. Sikor-
skiemu wyznaczenie płk. J. Grobickiego na zastępcę dowódcy 5. DP: 

„Płk. dypl. Jerzego Grobickiego wyznaczyłem na zastępcę do gen. Boruty,  
z tym wyrachowaniem, by tam nauczył się moŜliwie szybko działania dywizji 
piechoty. Znam go doskonale, posiada ogromne wartości bojowe, energię i lojal-
ność, ale nie zawsze ma dosyć taktu. Rozmawiałem z nim dłuŜej na ten temat  
i sądzę, Ŝe go w krótkim czasie urobię. Przy formowaniu nowych dywizji zamie-
rzam zaproponować go na dowódcę jednej z nich. Z wyŜej podanych względów 
proszę Pana Generała o akceptowanie mej propozycji co do jego czasowego uŜy-
cia”59. 

Generał W. Sikorski 27 sierpnia 1941 r. odpisał jednak, Ŝe wolałby, aby 
zastępcą dowódcy 6. DP został płk J. Grobicki, poniewaŜ gen. J. Wołkowicki 
wydawał się zbyt wiekowy. UwaŜał, Ŝe w organizowanej Armii naleŜy oprzeć 
się na oficerach młodych i zdolnych, a nie jak to określił „na wybrakowa-
nych generałach i oficerach sztabowych”. Tego samego dnia Dowództwo Ar-
mii Polskiej w ZSRR potwierdziło mianowanie płk. J. Grobickiego zastępcą 
dowódcy 5. DP60. 

Pod koniec sierpnia 1941 r. gen. W. Anders oraz gen. Z. Bohusz-Szyszko 
przybyli do obozu w Griazowcu, by spotkać się z przebywającymi tam ofice-
rami. Generał Z. Bohusz-Szyszko wspominał: 

„Nareszcie docieramy do obozu jeńców. Potrójny rząd coraz wyŜszych drutów 
kolczastych, drewniane «wyŜki» z reflektorem i z «bojcem» uzbrojonym w kara-
bin maszynowy [...] Był to charakterystyczny wygląd kaŜdego bez wyjątku obozu 
jeńców czy teŜ pracy przymusowej w Związku Sowieckim. [...] Po drugiej stronie 
drutów juŜ z daleka dostrzegliśmy zwarty tłum rozradowanych jeńców”61. 

Dalej napisał, Ŝe oficerowie byli odświętnie ubrani w odświeŜone mundury 
wojskowe, na których widoczne były stopnie wojskowe oraz polskie ordery. 
Generał W. Anders wygłosił do nich przemówienie. Szczególnie waŜne były 
słowa, odnoszące się do zachowania dyscypliny62. Po tej wizycie płk J. Gro-
bicki udał się do Moskwy. 30 sierpnia wyjechał do Kujbyszewa, następnie 
—————————— 

59 SPP, Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, sygn. A 561, Stosunki sowiecko-polskie  
i polsko-sowieckie, s. 19. 

60 Z. W a w e r, Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941–1942, Warszawa 2012, 
s. 45–46. 

61 Z. B o h u s z - S z y s z k o, Czerwony sfinks, Rzym 1945, s. 115–116. 
62 Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941–1945, oprac. B. Polak, Koszalin  

1998, s. 173. 
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statkiem 1 września przypłynął do Saratowa (w tym czasie chorował na Ŝo-
łądek, najprawdopodobniej spowodowane to było radykalną zmianą diety)63. 

Pod koniec sierpnia 1941 r. gen. W. Anders wydał rozkaz, w którym zo-
stały ustalone zasady formowania i organizacji Armii Polskiej w ZSRR.  
W punkcie trzecim wyznaczono zespół dla przygotowania spraw kwaterun-
kowych oraz rozpoczęcia wstępnych prac organizacyjnych 5. DP. W skład ze-
społu wszedł płk J. Grobicki, którego zadaniem było przygotowanie miejsc 
stacjonowania 5. DP pod względem kwaterunkowym, zdrowotnym i wyŜy-
wieniowym, aby sprawnie przyjąć napływające transporty Ŝołnierzy. Grupa 
płk. J. Grobickiego miała przybyć do rejonu organizacji dywizji w dniach  
30–31 sierpnia. Sam dowódca grupy dotarł do Tatiszczewa dopiero 2 wrze-
śnia w godzinach wieczornych (nadal chorował na Ŝołądek)64. 

Po przybyciu na miejsce postoju 5. DP, płk J. Grobicki wraz z podległymi 
mu Ŝołnierzami zabrał się do intensywnej pracy. Jej efekty zostały ocenione 
8 września, kiedy to do Saratowa przyleciał samolotem dowódca dywizji, 
gen. M. Boruta-Spiechowicz (do tego czasu płk J. Grobicki pełnił obowiązki 
dowódcy dywizji) oraz wyznaczony na stanowisko dowódcy 6. DP, gen. Mi-
chał Karaszewicz-Tokarzewski. Wieczorem grupa oficerów udała się do miej-
sca stacjonowania 5. DP, do Tatiszczewa. Generał M. Boruta-Spiechowicz 
zastał pułkownika przy kolacji: 

„Pada komenda baczność! Melduje się płk dypl. Grobicki, pułkownicy i oficero-
wie sztabu dywizji. Widać niebywałą radość na twarzach obecnych. Niektórzy – 
starzy Ŝołnierze ze łzą w oku witają swego dowódcę w nowym mundurze general-
skim. Generał Ŝartuje. Rozpoczyna się miła towarzyska pogawędka. Dowódca 
dywizji od razu wziął w jasyr serca wszystkich”65. 

Do momentu przyjazdu gen. M. Boruty-Spiechowicza to płk J. Grobicki 
witał przybyłych do dywizji Ŝołnierzy. Podstawową sprawą było zapewnie- 
nie Ŝołnierzom wyŜywienia oraz noclegu w namiotach. 13 września 1941 r.  
gen. M. Boruta-Spiechowicz wydał pierwszy rozkaz organizacyjny 5. DP. 
Rozkaz ustalił obsadę stanowisk dowódczych, płk J. Grobicki został oficjal-
nie jego zastępcą66. Na początku listopada nastąpiły zmiany w obsadzie sta-
nowisk dowódczych – odwołano płk. J. Grobickiego, który został oddany do 

—————————— 
63 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. III, Maszynopis kalendarzyka 

wydarzeń sierpień – grudzień 1941. 
64 Ibidem, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. I, śyciorys gen. J. Grobickiego, s. 7; Armia 

Polska w ZSRR 1941–1942..., s. 33–35. 
65 IPMS, C 208/I-C, Kronika 5. Dywizji Piechoty. 
66 S. O r z e c h o w s k i, Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Warszawa 1998, s. 18; 

Z. W a w e r, 5 Dywizja Piechoty w ZSRR 1941–1942. W: 5. Kresowa Dywizja Piechoty 1941– 
–1947, pod red. A. Suchcitza, Londyn 2012, s. 10. 
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dyspozycji dowódcy armii. Generał M. Boruta-Spiechowicz bardzo dobrze 
ocenił jego pracę: „wykazał duŜy zmysł organizacyjny i znajomość rzemiosła 
wojskowego. Do pracy swej włoŜył serce i umiejętności, nie szczędząc zdro-
wia i sił”67. 

23 lutego 1942 r. Pułkownik został wyznaczony na stanowisko komen-
danta Centrum Wyszkolenia Broni i SłuŜb, które powstało na bazie Legii 
Oficerskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Pełniąc przydzielo-
ne stanowisko, m.in. we wrześniu przewodniczył Komisji Wyszkoleniowo-Wy-
dawniczej, której celem było opublikowanie instrukcji, dotyczącej organiza-
cji, szkolenia i taktycznego uŜycia pułków kawalerii pancerno-motorowej68. 

21 października 1942 r. nastąpiła reorganizacja w 5. DP. W jej wyniku 
nowym dowódcą został gen. Z. Bohusz-Szyszko. Powstały dwie brygady 
strzelców o numerach 3 i 4. Dowódcą 3. Brygady Strzelców mianowano  
płk. J. Grobickiego. Podczas kilkumiesięcznego dowodzenia oddziałem zdo-
był ogromną sympatię swoich Ŝołnierzy. Śpiewali o nim Ŝurawiejki, np.  
„I wesoły i zabawny – to jest nasz Brygadier sławny”. W rozkazie poŜegnal-
nym, gen. Z. Bohusz-Szyszko napisał, Ŝe mimo trudnych warunków organi-
zowania Brygady, jej dowódca osiągnął wysoki poziom wyszkolenia i ducha 
Ŝołnierskiego wśród podległych mu Ŝołnierzy69. 

Na mocy kolejnej reorganizacji w 5. DP 7 marca 1943 r. J. Grobickiego 
wyznaczono dowódcą 5. Brygady Strzelców, wchodzącej w skład utworzonej 
5. Kresowej DP. 11 marca Naczelny Wódz zmienił nazwę 5. Brygady Strzel-
ców na 5. Wileńską Brygadę Piechoty70. Pułkownik dowodził tym oddziałem 
jedynie do 15 marca 1943 r. Został zastąpiony przez płk. Józefa Gizę. Praw-
dopodobną przyczyną jego odwołania ze stanowiska był sprzeciw gen. W. Si-
korskiego. Pułkownik wyraźnie głosił swoje antyradzieckie nastawienie, które 
nasiliło się po odnalezieniu przez Niemców grobów katyńskich. W czerwcu 
1943 r. w Kairze płk J. Grobicki spotkał się z Naczelnym Wodzem i na znak 
sprzeciwu odpiął przed nim KrzyŜ Orderu Virtuti Militari, który został mu 
nadany w 1920 r. Generał W. Sikorski po tym incydencie obiecał płk. J. Gro-
bickiemu nowe stanowisko. 

—————————— 
67 IPMS, C 208/I-E, Kronika 5. Dywizji Piechoty. 
68 T. R a d w a ń s k i, Karpatczykami nas zwali, Warszawa 1978, s. 104; J. S. T y m, Woj- 

ska pancerne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940–1947, Warszawa 2012,  
s. 150–151. 

69 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. I, Dokumenty osobiste i wojsko-
we z lat 1906–1968; Z. W a w e r, 5 Kresowa Dywizja Piechoty na Bliskim Wschodzie i Środko-
wym Wschodzie wrzesień 1942 – styczeń 1944. W: 5. Kresowa Dywizja Piechoty 1941–1947,  
pod red. A. Suchcitza, Londyn 2012, s. 68. 

70 IPMS, C 129/I, Kronika 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców; Z. W a w e r, 5 Kresowa 
Dywizja..., s. 82. 
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21 kwietnia 1943 r. w dniu Ŝałoby całej armii po ujawnieniu masowych 
grobów polskich oficerów w Katyniu, we wszystkich oddziałach odbyły się 
uroczyste msze święte za dusze zamordowanych. Tego dnia płk J. Grobicki 
został przeniesiony do dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie71. Kolejne 
stanowisko otrzymał z rąk nowego Naczelnego Wodza, gen. K. Sosnkowskie-
go. W dowództwie Armii Polskiej był oficerem łącznikowym przy brytyjskim 
dowództwie we Włoszech72. W walkach na Półwyspie Apenińskim w latach 
1944–1945 nie brał udziału, poniewaŜ w tym czasie został wysłany do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie ukończył kurs w Centrum WyŜszych Studiów Wojsko-
wych, a następnie wyznaczono go na stanowisko attaché wojskowego Amba-
sady RP w Czunkingu w Republice Chińskiej. Po zakończeniu II wojny 
światowej, od 1946 r. do 1947 r. był komendantem obozu Quassasin w Egip-
cie, gdzie oddziały 2. Korpusu, głównie broni pancernej odbywały szkolenia. 
Stąd teŜ wysyłani byli Ŝołnierze do Wielkiej Brytanii po rozwiązaniu PSZ, co 
miało miejsce w 1947 r. Za transport i likwidację obozu odpowiedzialny był 
komendant obozu73. 

Po zdemobilizowaniu PSZ Pułkownik osiadł w Londynie. Wstąpił do Pol-
skiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londynie, ale nie po-
trafiąc się odnaleźć w stolicy Wielkiej Brytanii, w grudniu 1949 r. wyjechał 
do Kanady, gdzie mieszkał do swojej śmierci. Pracował jako robotnik w róŜ-
nych fabrykach, wykładał geografię Europy Wschodniej na Uniwersytecie  
w Toronto, a takŜe był nauczycielem języka rosyjskiego. Pomimo trudności 
dnia codziennego, angaŜował się społecznie w wielu organizacjach i zrzesze-
niach kombatanckich. W 1971 r. przysłał na odbywający się w Londynie 
Światowy Zjazd Kawalerzystów Polskich Ŝyczenia, które przez większość 
uczestników odebrane były jak poŜegnanie74. Na emigracji kontynuował ba-
dania nad dziejami polskiej kawalerii. Nadal publikował artykuły, które do-
tyczyły działań oddziałów mu podległych podczas kampanii 1939 r.75. 

Ostatni awans otrzymał 19 marca 1963 r. Generalny Inspektor Sił Zbroj-
nych, gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski mianował płk. J. Grobickiego hono-

—————————— 
71 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. Jerzego Grobickiego, t. III, śyciorys gen. Jerzego 

Grobickiego, s. 12–13; Z. W a w e r, 5 Kresowa Dywizja..., s. 92–93 . 
72 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. I, Dokumenty osobiste i wojsko-

we z lat 1906–1968. 
73 Ibidem, t. III, śyciorys gen. Jerzego Grobickiego, s. 14. 
74 T. K o n d r a c k i, Polskie Organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945– 

–1948, Warszawa 2007, s. 354; S. K r a s u s k i, op. cit., s. 12–13. 
75 J. G r o b i c k i, Przebicie się Brygady Kresowej pod Ozorkowem dnia 7 września 1939 r., 

„Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1963, nr 31; i d e m, Wspomnienia o bitwie pod Kra-
snobrodem 23 IX 1939, ibidem, 1965, nr 38; i d e m, W sprawie nadmiaru artylerii – rozwaŜa-
nia taktyczne, ibidem, 1965, nr 39. 
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rowym generałem brygady w korpusie oficerów generałów, a dokładnie dwa 
lata później został awansowany przez Prezydenta Augusta Zaleskiego na 
stopień generała brygady. Zmarł 22 września 1972 r. w Toronto w wieku  
81 lat, po cięŜkiej i długiej chorobie76. 

Warto w tym miejscu przytoczyć opinię, jaką napisał Marian Romeyko. 
Charakteryzuje ona najlepiej karierę wojskową bohatera artykułu:  

„Kawalerzysta, zasłuŜony, bojowy dowódca pułku, naukowiec i historyk, typ 
kawaleryjskiego «zagończyka» z duŜym temperamentem, naleŜał do znanych po-
staci w wojsku. Karierę zaczął jeszcze podczas wojny bałkańskiej, w charakterze 
komitadŜy. W czasie wielkiej wojny słuŜył w kawalerii austriackiej, był podczas 
wojny domowej nad Donem, gdzie Kozacy nadali mu tytuł «honorowego atama-
na». W WP naleŜał do antyreŜimowców, z czym się zbytnio nie krył, pozostał jed-
nak lojalnym oficerem”77. 

Generał bryg. J. Grobicki, jak sam pisał, był jednym z 92. „kozielszczan”, 
którzy uniknęli śmierci w Lesie Katyńskim. Jako naoczny świadek wyda-
rzeń z wiosny 1940 r. do ostatnich dni Ŝycia udowadniał, Ŝe to władze Związ-
ku Radzieckiego są odpowiedzialne za zamordowanie wielu tysięcy polskich 
oficerów. Argumenty za winą władz ZSRR określił mianem „Faktów katyń-
skich” i wielokrotnie przytaczał je w swoich pracach. Kiedy w 1943 r. dowie-
dział się o zbrodni, to jak sam stwierdził: 

„I dopiero wówczas zaczęły się nam, pozostałym przy Ŝyciu kozielszczanom, 
otwierać oczy na róŜne szczegóły, na które poprzednio nie zwracaliśmy uwagi,  
a które obecnie stawały się punktami oskarŜenia w stosunku do morderców”78. 

Fakty katyńskie przedstawiane przez gen. J. Grobickiego były nie tylko 
dowodami na bezsporną winę Związku Radzieckiego zamordowania polskich 
oficerów wiosną, ale miały równieŜ ocalić od zapomnienia to straszne wyda-
rzenie. Z dzisiejszej perspektywy moŜna ocenić, Ŝe praca gen. J. Grobickiego 
nie poszła na marne. 

—————————— 
76 CBW DZS, Rkps 342, Spuścizna gen. J. Grobickiego, t. I, Dokumenty osobiste i wojsko-

we z lat 1906–1968; T. K r y s k a - K a r s k i, S. ś u r a k o w s k i, Generałowie Polski Niepodle-
głej, Warszawa 1991, s. 74; M. K o r a l, Biogram płk dypl. Jerzego Grobickiego zmarłego  
22 września 1972 r. w Toronto, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1972, nr 4 (63), s. 358. 

77 M. R o m e y k o, Przed i po..., s. 548. 
78 J. G r o b i c k i, Fakty katyńskie..., s. 226. 
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COLONEL JERZY GROBICKI IN THE SOVIET CAPTIVITY 

(Summary) 

Colonel Jerzy Grobicki belongs to the circle of the most outstanding yet little 
known about prewar officers of the Second Republic of Poland. His military career 
began already in the time of the First World War. After the establishment of the 
Polish Army in 1918, he performed various functions in it, such as: Chief of Staff, 
commander of a regiment and a brigade of cavalry, lecturer in the Higher War 
School in Warsaw. He was also known for his love for scientific research on the his-
tory of Polish cavalry in the 19th century. His excellent career in the army was came 
to an end because ofhis engagement in the activity of the Polish intelligence. Still, 
his involvement in the secret service in the years 1935–1939 most probably saved 
him from being executed in Katyn. During the Campaign of 1939 he commanded  
a brigade of cavalry. On 26 September 1939 he found himself in the Soviet captivity 
and was interned, among others, in the prisoner-of-war camps in Kozelsk and Grya-
zovets. Having been released from the captivity, he served under General Włady-
sław Anders. After the end of the Second World War he settled in Canada on the 
permanent basis. 

 
 

OBERST JERZY GROBICKI IN SOWJETISCHER GEFANGENSCHAFT  

(Zusammenfassung) 

Oberst Jerzy Grobicki gilt als herausragender, wenn auch wenig bekannter Vor-
kriegsoffizier der Zweiten Republik Polen. Seine militärische Karriere begann im 
Ersten Weltkrieg. Nach der Gründung der Polnischen Streitkräfte 1918 fungierte 
er als Stabschef, Befehlshaber eines Regiments und einer Kavalleriebrigade sowie 
Lehrbeauftragter an der Warschauer Militärakademie. Bekannt war er auch wegen 
seiner Vorliebe für wissenschaftliche Nachforschungen zur Geschichte der polni-
schen Kavallerie im 19. Jahrhundert. Seine glanzvolle militärische Laufbahn mün-
dete in Kontakte zum polnischen Geheimdienst. Seine geheimdienstliche Tätigkeit 
in den Jahren 1935 bis 1939 dürfte ihn davor bewahrt haben, dem Massaker von 
Katyn zum Opfer zu fallen. Im Polenfeldzug 1939 befehligte er eine Kavalleriebri-
gade. Am 26. September 1939 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und erlebte 
u.a. die Gefangenenlager Koselsk und Grjasowez. Nach seiner Freilassung diente 
er unter dem Befehl von General Władysław Anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ließ er sich in Kanada nieder. 

BARTOSZ JANCZAK 
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1 G. Te s s i n, Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zwei-
ten Weltkrieg 1939–1945, Frankfurt am Main 1965, Bd 3, s. 113. Po wybuchu wojny rannych 
obu armii z terenu pogranicza leczono w kluczborskich lazaretach. We wrześniu 1939 r.  
w mieście zmarło trzech Ŝołnierzy polskich (S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy przymusowi  
i jeńcy wojenni na ziemi kluczborskiej w latach II wojny światowej. W: Szkice Kluczborskie,  
t. 2, Opole 1979, s. 156–157). 

2 Materiały dotyczące zagadnienia obozów w Kreuzburgu (Kluczborku) są bardzo rozpro-
szone, często jesteśmy skazani na źródła drugorzędne. Najpełniejsze jak dotąd opracowanie 
naukowe, w którym jest mowa o kluczborskim oflagu i ilagu przygotował Stanisław Senft  
(S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy...). Sporą przesadą jest stwierdzenie, zawarte we wprowa-
dzeniu do ksiąŜki Władysława Kocota, Ŝe: „Opis pobytu w obozie przejściowym w Kreuzburgu 
jest obecnie jedynym źródłem informacji na temat wyglądu i wyposaŜenia budynków, które 
przed wojną słuŜyły jako szpital dla umysłowo chorych. Nie zachowały się Ŝadne fotografie, 
ani inne opisy tego miejsca”. Zob. W. K o c o t, Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939– 
–1945, do druku podali R. L o l o  i K. W i ś n i e w s k i, Pułtusk 2009, s. 16. 
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Jeńcy wojenni i internowani w Kreuzburgu 
(Kluczborku) w latach 1939–1945 

 
 
Pojmanych we wrześniu 1939 r. w trakcie walk oficerów polskich kiero-

wano w pierwszej kolejności do obozów jenieckich właściwych dla Ŝołnierzy 
szeregowych i podoficerów – do stalagów. Na terenie rejencji opolskiej przede 
wszystkim do obozu w Lamsdorf (Łambinowice), gdyŜ do grudnia 1939 r. nie 
utworzono jeszcze na Śląsku osobnych dla nich miejsc odosobnienia – ofla-
gów. Sytuacja uległa zmianie pod koniec roku, gdy 14 grudnia 1939 r. utwo-
rzono pierwszy obóz oficerski na Śląsku – Oflag VIII A Kreuzburg w Klucz-
borku (a dzień później Oflag VIII B Silberberg w Srebrnej Górze w Górach 
Sowich)1.  

O obozie tym wiadomo stosunkowo niewiele2. Zlokalizowano go w okaza-
łym gmachu w centrum miasta, w pobliŜu murów miejskich. Klasycystyczny 
trzypiętrowy budynek, wzniesiony na planie wydłuŜonego prostokąta z dwo-
ma poprzecznymi skrzydłami bocznymi, tj. zbliŜony do litery H, ogromny jak 
na rozmiary Kluczborka, został zaprojektowany przez słynnego twórcę ber-
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lińskiej Bramy Brandenburskiej – Carla Gottharda Langhansa. Fundato-
rem był król pruski Fryderyk II. W 1779 r. otwarto w nim krajowy Zakład 
dla Ubogich, który mógł pomieścić 500 biednych, inwalidów wojennych, bez- 
domnych i Ŝebraków. W XIX w. zamieniono go na szpital, po poŜarze nieco 
przebudowano, a w 1874 r. przekształcono w szpital dla umysłowo chorych, 
który był czynny do likwidacji przez władze hitlerowskie w 1936 r.3. Dlate- 
go – ku zdziwieniu jeńców – klatka schodowa była osiatkowana, a w oknach 
znajdowały się kraty, wstawione wiele lat wcześniej. Budynek obozu otoczo-
ny był wysokim parkanem z czerwonej cegły, zwieńczonym drutem kolcza-
stym, który znajdował się równieŜ przed parkanem. Co kilka metrów wzno-
siły się słupy, oświetlające teren, za bramą mały dziedziniec. Niewielka 
przestrzeń obozu działała deprymująco na osadzonych: „latamy w kółko 
ścieŜkami niby dzikie zwierzęta po klatce” 4. 

Do oflagu w Kluczborku kierowano oficerów głównie z Łambinowic (Lams-
dorf), Zgorzelca (Görlitz), śagania (Sagan), Ostrzeszowa (Schildberg) i Gębic 
Gubińskich (Amtitz), i maksymalnie liczył 810 osób (z oficerami przeniesiono 
kilkudziesięciu ordynansów)5. Ostatni oficerowie docierali jeszcze w maju  
1940 r.6. We wspomnieniach jeńców znajdziemy informację, Ŝe 11 stycznia 
1940 r. w obozie znajdowało się ok. 370 jeńców7, a miesiąc później ponad 500 
osób8. 

Ostatecznie w Oflagu VIII A Kreuzburg (Kluczbork) znaleźli się jeńcy  
z róŜnych obozów, m.in. ze Stalagu II A Neubrandenburg (wśród nich byli 
jeńcy, pochodzący z wymiany między ZSRR a III Rzeszą), Stalagu II D Star-
gard, Stalagu VIII A Görlitz (Zgorzelec), Stalagu VIII B Lamsdorf (Łambino-
wice) czy Dulagu XXI A Schildberg (Ostrzeszów). Jeńców kierowało Gestapo 
krakowskie, katowickie, przemyskie i pszczyńskie. Do Kluczborka byli wy-
syłani z Oflagu II A Prenzlau (jeńcy z Modlina), z Oflagu II B Arnswalde 
—————————— 

3 R. D e t t e, Kreuzburg. Stadt und Kreis in Oberschlesien. Geschichte und Erinnerung. 
Ein Heimatbuch, Duderstadt 1990, s. 159; http://www.kluczbork.pl/kluczbork/historia/histo 
ria2.php, on-line 12 XI 2014 r. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pacjentów zlikwidowa-
nego szpitala poddano eutanazji, ale jest to bardzo prawdopodobne. Zob. S. S e n f t, op. cit.,  
s. 161; Z. R o n i a r s k i, Bez wiz i dewiz, Olsztyn 1983, s. 32. 

4 W. K o c o t, op. cit., s. 181. Zob. takŜe R. C h y ł a, Oflag VII A Murnau 1939–1945, [Lub-
lin 1986], s. 15. 

5 S. S e n f t, Polscy jeńcy wojenni na Opolszczyźnie w 1939 r. W: Śląsk wobec wojny polsko-
niemieckiej 1939 r., pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław-Warszawa 1990, s. 171; i d e m, Za-
graniczni robotnicy..., s. 161. Ordynansi mieszkali poza oflagiem. Zob. Archiwum Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: ACMJW), Archiwum Środowi-
ska PodchorąŜych byłych Jeńców Wojennych (dalej: AŚPbJW), sygn. 125, Jan Dariusz Pio-
trowski, Degradacja (wrześniowi podchorąŜowie w walce i obozie), s. 5 i 136. 

6 ACMJW, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 143 (rel. ppor. J. Wąsika). 
7 W. K o c o t, op. cit., s. 172. 
8 Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 31. 
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(Choszczno), z Oflagu IV A Hohenstein, IV C Colditz, VII A Murnau, Oflagu 
VIII B Silberberg (Srebrna Góra) i z lazaretów w Krakowie-Dąbiu (była to 
represja wskutek ucieczki jednego z jeńców – ppor. pilota Feliksa Szyszki9). 
Część rannych jeńców z Kluczborka wysłano do lazaretów, np. w Langen-
bielau (Bielawa), Freystadt (KoŜuchów), Reichenbach (DzierŜoniów), Sorau 
(śary). Później wrócili oni do oflagu10. 

Przeniesienia rannych i chorych z róŜnych miejsc jeden z jeńców podsu-
mował następująco: „Zebrano w nim «wymiotki» ze szpitali jenieckich” 11. 

Niemieckim komendantem obozu był kpt. Preinhalter, z zawodu prokura-
tor, członek Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (Natio-
nalsozialistische Deutsche Arbeitpartei, dalej: NSDAP). Jeńcy określili go 
mianem „der Teufel” (diabła), gdyŜ miała to być:  

„[...] wysoka, hitlerowska figura, z której wprost emanowała zwierzęca niena-
wiść do Polaków. W oflagu był powszechnie znienawidzony. Stale wymyślał jakieś 
złośliwości i szykany w stosunku do jeńców. [...] Szczególnie usiłował wykryć 
tych co mieli do czynienia z tak zwaną «krwawą niedzielą bydgoską»”12.  

Z uwagi na ostre przesłuchiwania nowo przybyłych, zwłaszcza podejrza-
nych o przynaleŜność do Armii „Pomorze” nazywano go „Roentgenem” 13.  
Jego zastępcą był ppor. Weise14.  

Ze straŜników natomiast znany jest tylko jeden – Wilhelm Piontek, krew-
ny późniejszego pisarza, Heinza Piontka, który pełnił słuŜbę wartowniczą 
na przełomie 1939/1940 r.15. Natomiast stosunek wachmanów do osadzo-
nych był na ogół poprawny, choć zdarzały się przypadki, Ŝe jeśli jeniec poja-
wił się w oknie, to straŜnik próbował do niego strzelać, nawet jeśli okno było 
zgodnie z regulaminem zamknięte16. Okna dwóch ścian głównego gmachu 
—————————— 

  9 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 5. 
10 Ibidem, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene (dalej: WASt), 

sygn. 5216, 5217, 5218, 5219, 5221, 5222–5230, 5232. Zob. takŜe ibidem, AŚPbJW, sygn. 1253,  
J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 132–133; ibidem, AŚPbJW, sygn. 45, K. Szczepański, Pobyt  
w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945, s. 56; ibidem, RiW, sygn. 812 (rel. Stefana Gul-
gowskiego) i sygn. 473 (rel. Jerzego Jeśmana); W. K o c o t, op. cit., s. 172; R. C h y ł a, op. cit., 
14; Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 31. 

11 Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 31. Znalazł się tam takŜe ppor. pilot Wacław Górecki, który 
walczył w eskadrze „Łosi”. 3 IX 1939 r. bombardował niemieckie kolumny pancerne pod 
Kluczborkiem, został zestrzelony i... trafił do Kluczborka jako jeniec wojenny (ibidem, s. 32). 

12 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 135. Zob. takŜe ibidem, 
AŚPbJW, sygn. 45, K. Szczepański, Pobyt..., s. 56. 

13 Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 33. 
14 R. C h y ł a, op. cit., s. 15–16. 
15 H. P i o n t e k, Zeit meines Lebens: autobiographischer Roman, Bd 1, Würzburg 1994,  

s. 431. 
16 W. K o c o t, op. cit., s. 176, 178 i 184. 
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wychodziły na ulicę, po której chodzili uzbrojeni wartownicy. Obowiązywał 
zakaz zbliŜania się do okien, które były pomalowane na biało do połowy wy-
sokości. Nieprzestrzeganie zakazu powodowało bezpardonowe strzelanie do 
jeńców, którzy pojawili się w oknach. Wobec tego jeńcy postanowili poskro-
mić i ośmieszyć tych „wyborowych strzelców”. Sporządzono kukłę, którą 
umieszczono na miotle, przybliŜano ją do okna, by rzucała cień na szybę. 
Strzały straŜników spowodowały duŜo szkód (wybite szyby), a jeńcy wnosili 
zaŜalenia na postępowanie straŜników, pozostające w sprzeczności z pra-
wem wojennym. Ale ofiar w ludziach nie było. Sonderführer bezskutecznie 
prowadził dochodzenia. W końcu dalej straŜnicy byli na ulicach, ale juŜ nie 
strzelali. Wiosną władze obozowe pozwoliły na spacery na niewielkim dzie-
dzińcu. W ich trakcie, jak tylko pojawiał się komendant Preinhalter, wów-
czas jeńcy zmieniali kierunek marszu (z uwagi na zagęszczenie ruch był jed-
nokierunkowy), by nie oddawać mu regulaminowych honorów, dlatego po 
pewnym czasie przestał się pojawiać na tych spacerach 17. 

W Kluczborku najstarszym polskim oficerem był płk dypl. Marian Tur-
kowski, dowódca zamojskiej 3. Dywizji Piechoty Legionów. Był jednak cięŜko 
ranny, z tego powodu funkcję Starszego Obozu objął ppłk Florian Gryl – do-
wódca 29. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich wchodzącego w skład  
kaliskiej 25. Dywizji Piechoty. Jak wspomina jeden z jeńców „był to oficer 
energiczny i nawet zaradny – dawał sobie radę z Niemcami. Miał dobrą opi-
nię z walk wrześniowych, podczas których wykazywał duŜo odwagi osobi-
stej”, to wszystko przekładało się na jego znaczący autorytet wśród osadzo-
nych 18. 

Z drugiej strony codzienność obozowa sprawiała, Ŝe nie zawsze w obozie 
panowała dobra atmosfera. Błahe nieporozumienia czy niezrozumienia ła-
two urastały czasem do rangi problemów19. Sporo zastrzeŜeń do postawy ofi-
cerów mieli podchorąŜowie (sytuacja podchorąŜych w Wojsku Polskim była 
osobliwa, byli kandydatami na oficerów, ale posiadali podoficerskie stopnie). 
Stąd np. oficerowie otrzymywali w niewoli Ŝołd, w wysokości zaleŜnej od po-
siadanego stopnia, a podchorąŜowie juŜ nie. Oficerowie w Kluczborku robili 
zatem składkę na podchorąŜych, którym płacono prawdopodobnie 12 RM 
miesięcznie, co nie było wielką sumą, w stosunku do Ŝołdu nawet podporucz-

—————————— 
17 Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 36. 
18 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 134. Zob. takŜe R. C h y-

ł a, op. cit., s. 15. 
19 Dlatego takie stwierdzenie, jak zawarte w korespondencji W. Kocota (W. Kocot, op.cit., 

s. 175) do najbliŜszych: „Tu w Kluczborku właściwie jest nam bardzo dobrze pod względem 
mieszkaniowym, czystości, obsługi, opieki, współŜycia, koleŜeństwa i wszelkiej wygody. Jeste-
śmy weseli i dobrej myśli. śyjemy beztrosko”, naleŜy traktować jako podkoloryzowane i prze-
znaczone dla osób z zewnątrz, by nie obarczać najbliŜszych problemami.   
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ników, ale po 20 maja oficerowie zadecydowali, Ŝe nie będą płacić składki, bo 
będą wysyłać te 3–4 RM swym rodzinom. W obronie podchorąŜych stanął 
tylko jeden oficer  – mjr Józef Sienkiewicz, o którym będzie jeszcze mowa20.  

W zaleŜności od warunków obozowych, których jeńcy doświadczyli w po-
przednich obozach21, ich opisy zakwaterowania w Kluczborku róŜnią się 
między sobą. Jeńców umieszczono w przepełnionych izbach po nawet 35 osób. 
WyposaŜenie było skromne: długi stół drewniany i ławy, Ŝelazne piętrowe 
prycze z siennikami i kocami, i metalowe szafki (1 na 2 i więcej osób). Zimą 
pomieszczenia były słabo opalane. Starsi oficerowie przebywali w mniejszej 
izbie i mieli pojedyncze łóŜka. Warunki higieniczno-sanitarne równieŜ były 
relatywnie dobre, przynajmniej raz na tydzień moŜna było wziąć kąpiel. 
Często zmieniano bieliznę i pościel22. 

W przeciwieństwie do warunków zakwaterowania, które pogarszały się  
w miarę zagęszczenia obozu, sytuacja Ŝywnościowa poprawiała się w kolej-
nych miesiącach pobytu. 

Codziennie była owsianka (pulpa), czarna kawa, słodzona sacharyną lub 
tzw. lura, herbata z ziół, kawałek mało wartościowego chleba grubości 1 cm 
na dzień, dodatkowo cuchnący tłuszcz, tzw. fett, oraz buraczana marmolada, 
niekiedy śmierdzący ser, na obiad rzadka kartoflana zupa (polewka na obie-
rzynach kartofli), na kolację kawa, lub częściej herbata23. Najwięcej zastrze-
Ŝeń mieli podchorąŜowie:  

„Taki obiad dla chorych i rannych to istne kpiny ze zdrowego rozsądku. Miał 
to chyba być kapuśniak, bo w bardzo rzadkiej zupie spotkało się parę listków te-
go warzywa, ponadto ujrzałem ślady rozgotowanych kartofli i kilkanaście ziare-
nek jakiejś kaszy”24.  

Trochę lepszy obiad miał być tylko w niedzielę. Sporo miało natomiast 
marnować się nadsyłanej do obozu Ŝywności, a to w wyniku nieetycznej po-
stawy niektórych oficerów. We wspomnieniach Jana Dariusza Piotrowskiego 
czytamy, Ŝe:  

 
„[...] marnowało się duŜo Ŝywności i to najprzedniejszego gatunku. DuŜy mu-

rowany śmietnik w oflagu był wypełniony po brzegi gnijącymi homarami, langu-

—————————— 
20 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., 139. Zob. takŜe Z. R o-

n i a r s k i, op. cit., s. 37. 
21 Przykładowo: wcześniej grupa podchorąŜych w Stalagu II D Stargard zimowała w na-

miocie (ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 134), a grupa ofice-
rów w Oflagu II A Prenzlau w zimnych garaŜach (W. Kocot, op. cit., s. 172). 

22 R. C h y ł a, op. cit., s. 16, 18, 23; Z. R o n i a r s k i, op.cit., s. 31; W. K o c o t, op. cit., s. 179. 
23 R. C h y ł a, op. cit., s. 17. 
24 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 121. 
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stami, pulardami, kapłonami, serami francuskimi i pasztetami sztrasburskimi. 
Skąd taka rozrzutność i niegospodarność w głodującym obozie? Sprawa wyjaśni-
ła się momentalnie. Niektórzy oficerowie (szczególnie starsi stopniem) zaczęli 
otrzymywać co parę dni obfite paczki z konserwami, wysyłane im przez Polski 
Czerwony KrzyŜ we Francji. Prezesem był gen. [Aleksander] Osiński, który pacz-
ki adresował na znane nazwiska. Nie trzeba chyba dodawać, Ŝe paczki w takiej 
ilości nie mogły być zuŜyte przez odbiorców, a Niemcy wszystkie konserwy otwie-
rali i na drugi dzień (maj był upalny) wszystko fermentowało. Ja osobiście od 
swego d-cy batalionu i od mjr. Józefa Sienkiewicza coś tam dostawałem – wspa-
niałe delikatesowe sucharki oraz dŜemy i konfitury”25.  
 
Generał A. Osiński wysyłał paczki na nazwiska znanych mu osobiście ofi-

cerów. W pierwszym rzędzie miały być one przeznaczone dla rannych i cho-
rych, ale tak się nie stało. Natomiast w maju w obozowej kantynie moŜna 
było ponoć kupić „dla nas całkiem dziwaczny napój”, tzn. coca-colę26. 

Później jeńcy polscy zaczęli otrzymywać regularnie korespondencję i spo-
ro paczek od swoich rodzin (nie wszystkim udało się oczywiście nawiązać 
kontakt 27) oraz częściowo z Polskiego Czerwonego KrzyŜa. 

  
„Dzięki paczkom otrzymywanym z domu od miesiąca juŜ nie znam głodu. 

Mam spółkę z ppor. Tkaczykiem Stanisławem kolegą z lat seminaryjnych z Puł-
tuska. Uzupełniają się nasze paczki nawzajem. Mamy z domu słoninę, szynkę, 
kiełbasę, smalec, cukier, chleb, masło i papierosy. Zaczynamy się dobrze czuć  
i wyglądać”28.  
 
Dzielono się chlebem z tymi kolegami, którzy paczek nie otrzymywali. 
Generalnie  sprawa wyŜywienia  przedstawiała  się  nie  najgorzej,  np.  

J. Sienkiewicz do końca swego pobytu w Kluczborku (w czerwcu 1940 r.) 
otrzymał kilkadziesiąt paczek z kraju29. Paczki miały ogromne znaczenie, 
osoby ich pozbawione skazane były jedynie na niewystarczający wikt obozowy. 

25 Ibidem, s. 137–138. 
26 Ibidem, s. 137. 
27 ACMJW, Deutsches Rottes Kreuz (dalej: DRK), sygn. 1106, List Jerzego Twardowskiego 

do Komitetu Czerwonego KrzyŜa w Berlinie, 25 I 1940 r., s. 110; ibidem, List Romana Tomic-
kiego do Komitetu Czerwonego KrzyŜa w Berlinie, 8 IV 1940 r., s. 43–44. 

28 W. K o c o t, op. cit., s. 175.  
29 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPiMS), Kol. 197/9 (Józef 

Sienkiewicz), Odpis listu wysłanego przez J. Sienkiewicza z Oflagu VIII A Kreuzburg do Ha-
liny Sienkiewicz z 5 VI 1940 r. Zob. takŜe CMJW, Muzealia, sygn. CMJW D-1-208, List Ma-
riana Stelmacha do Krystyny Stelmach, 22 V 1940 r.; ibidem, sygn. CMJW D-1-209, List  
M. Stelmacha do K. Stelmach, 2 V 1940 r. 

PIOTR STANEK 



39 

Opieka sanitarna była przyzwoita. Jeńców polskich np. zaszczepiono 
przeciw tyfusowi30. W przypadku nagłej interwencji, np. dentystycznej je-
niec wychodził w asyście straŜnika do miasta31.  

W grupie polskich jeńców wojennych w Oflagu VIII A Kreuzburg znajdo-
wali się teŜ śydzi, np. Szoel Grünblatt, Izchak (Ignatz) Sprecher, dr Mosek 
Lewin (lekarz), Szolom Perelsztejn, Samuel Rozental (lekarz), Adam Rosen-
blum, których traktowano tak samo, jak pozostałych jeńców. Przebywał tak-
Ŝe ppłk Bahedin Emir Hasan Chursz, północnokaukaski działacz emigracyj-
ny, oficer kontraktowy WP32. 

W Oflagu VIII A Kreuzburg przebywał m.in. Janusz Wieczorek (1910– 
–1981), późniejszy minister, szef Urzędu Rady Ministrów i przewodniczący 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 1960 r.)33. 

Typowy rozkład dnia oficera w kluczborskim oflagu wyglądał następują-
co: pobudka o 6.00, 7.00 lub 7.30 (w zaleŜności od pory roku), później mycie  
i gimnastyka, o 8.00 śniadanie w sali, o 9.00 apel (raport) w sali lub na ze-
wnątrz (w zaleŜności od pogody, generalnie jednak w sali), od 11.00 – zaję-
cia, wykłady, 13.00 obiad i przerwa (leŜenie), od 14.00 – ciąg dalszy wykła-
dów i zajęć dowolnych w sali lub w tzw. auli, 18.00 kolacja w sali, 19.00 lub 
21.00 apel wieczorny w sali i modlitwa, 22.00 capstrzyk i cisza nocna34. 

Z uwagi na fakt, Ŝe sale porządkowali ordynansi, kaŜdy oficer mógł do-
wolnie spędzać wolny czas. Wypełniały go róŜnorakie zajęcia: śpiewanie pio-
senek, gra w karty, szachy, nauka języków obcych, modlitwy. Dodatkowych 
rozrywek dostarczała kantyna, w której jeńcy mogli kupić papierosy, piwo 
(w święta nawet wino) czy inne drobiazgi. Otrzymywali bowiem Ŝołd, który 
pozwalał nawet wysyłać rodzinom pewne sumy pieniędzy35. 

Jeńcy rozwijali w miarę swych skromnych moŜliwości Ŝycie kulturalne, 
sportowe oraz religijne. 

W obozie istniała moŜliwość nauki i samokształcenia. Jeńcy uczyli się ję-
zyków obcych, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, i innych, z pomocą 

30 W. K o c o t, op. cit., s. 174. 
31 R. C h y ł a, op. cit., s. 22. 
32 ACMJW, WASt, sygn. 5216, 5220, 5226, 5231; Digital Collections Yad Vashem, sygn. 

1869/767, Izchak Sprecher, http://collections1.yadvashem.org/list.asp, on-line 7 XII 2014 r. 
33 M. C z a j k a, M. K a m l e r, W. S i e n k i e w i c z, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, 

s. 793; Archiwum Państwowe w Opolu, Zespół Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, sygn. 
1/61, Pismo dyrektora Stefana Popiołka do OKBZH w Opolu, 11 IX 1976 r., s. 100. 

34 W. K o c o t, op. cit., s. 252; R. C h y ł a, op. cit., s. 17–18. 
35 W. K o c o t, op. cit., s, 175 i 251 (odpis prośby W. Kocota do komendanta oflagu o prze-

słanie 100 RM Ŝołdu na adres Ŝony, Kluczbork, 15 II 1940 r.). Major J. Sienkiewicz przesłał 
do kraju 500 RM (IPiMS, Kol. 197/9 (Józef Sienkiewicz), Odpis listu wysłanego przez J. Sien-
kiewicza z Oflagu VIII A Kreuzburg do H. Sienkiewicz z 25 V 1940 r.). 
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innych kolegów lub ze słowników i samouczków36. Wygłaszano odczyty na 
róŜne tematy, a w tzw. auli odbywały się cykle wykładów (np. zawodu na-
uczycielskiego i sędziowskiego, a nawet nt. teorii względności Einsteina)37. 

Organizowano tzw. godzinki literackie i deklamowano wówczas wiersze  
i inne utwory własnego autorstwa, m.in. ppor. Franciszek Galanter („Za 
nich”), pchor. Ryszard Wójcicki (kuplet), pchor. Mirosław Dietrich (Ŝyczenia 
świąteczne), Józef Mączka („Trzy Maryje” – wygłoszony 24 marca 1940 r. na 
Akademii Wielkanocnej), Bronisław Ostrowski („Wiosna”)38. 

Jeńcy zorganizowali orkiestrę i chór obozowy, który liczył 30–40 osób. 
Kierował nim ppor. Franciszek Janicki (z zawodu nauczyciel muzyki). Po-
czątkowo repertuar był lekki i oparty na melodiach ludowych, z czasem 
osiągnął wyŜszy poziom. Chór śpiewał na mszy św. w niedzielę lub święta 
lub dawał koncerty z repertuaru polskich kompozytorów (Stanisława Mo-
niuszki, Wacława Lachmana, Feliksa Nowowiejskiego i innych). Orkiestra 
(początkowo to raczej mały zespół instrumentalny), działająca pod kierow-
nictwem por. Józefa Sobczyka, występowała najczęściej jako kwartet lub po-
dwójny kwartet, ewentualnie kwintet, okolicznościowo lub z repertuarem 
rozrywkowym, często improwizowanym z pamięci, gdyŜ brakowało nut. Pro-
blemem był takŜe brak instrumentów muzycznych, które kupowano w miarę 
moŜliwości z obozowego funduszu. I tak – dzięki staraniom kierownictwa ze-
społu oraz starszego obozu – została zakupiona np. wiolonczela, na której 
grał ppor. Roman Chyła. DuŜym powodzeniem cieszyły się takŜe występy so-
listów, grających np. na harmonijce czy akordeonie39.  

Jeńcy mieli moŜliwość uczestnictwa w coniedzielnej mszy św., którą w sa-
li jadalnej łamaną polszczyzną odprawiał niemiecki ksiądz, co powodowało 
zrozumiałą barierę40. 

Wielkanoc była obchodzona bardzo uroczyście, z udziałem chóru i orkie-
stry na mszy, później wspólne śniadanie 41, a dalej akademia (na której od-
śpiewano hymn narodowy, starsi oficerowie wygłosili patriotyczne przemo-

36 Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 34–35. 
37 ACMJW, RiW, sygn. 473 (rel. Jerzego Jeśmiana); R. C h y ł a, op. cit., s. 23. 
38 ACMJW, Materiały i Dokumenty (dalej: MiD). VIII Okręg Wojskowy (VIII OW), sygn. 67, 

s. 7–9. Zob. takŜe W. K o c o t, op. cit., s. 182. 
39 R. C h y ł a, op. cit., s. 19–20. Zob. takŜe i d e m, Muzyka w obozie, „Łambinowicki Rocz-

nik Muzealny” (dalej: „ŁRM”), t. 11, s. 127. 
40 W. K o c o t, op. cit., s. 176 i 179. 
41 Wielkanocne śniadanie – dzięki paczkom – miało być według W. Kocota szczególnie ob-

fite. „Stoły były zastawione butelkami z winem, piwem, a nawet wódką przysłaną z Polski. 
Były róŜne wędliny, ciasto, chleby, babki i inne łakocie przysłane przez troskliwe rodziny”  
(ibidem, s. 180). 
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wy42, a takŜe recytowano wspomniane juŜ wyŜej utwory literackie) i kon-
cert. Wieczorem odbyła się wspólna kolacja 43.   

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych zorganizowano wystawę szkiców  
z Ŝycia jeńców w obozie, wykonanych przez artystę plastyka ppor. Romana 
Owidzkiego (obozowi malarze tworzyli głównie portrety kolegów i karykatu-
ry). Wieczorem odbyła się rewia44. 

Codziennie otrzymywano niemiecką prasę, ok. dziesięć tytułów z „Völki-
scher Beobachter” na czele. Później „gadzinową” „Gazetę Codzienną”, a tak-
Ŝe róŜne propagandowe broszury45. 

Gdy poprawiło się wyŜywienie (w wyniku nadesłanych paczek, zarówno 
od rodzin, ale równieŜ po wizycie bliŜej nieznanej komisji z Berlina jeńcy 
otrzymali paczki Ŝywnościowe z MKCK – 1/3 paczki na osobę, niektórym po-
magały takŜe tzw. mateczki obozowe), część jeńców zaczęła uprawiać poran-
ną gimnastykę i grać w siatkówkę. Zajęcia wychowania fizycznego prowa-
dził por. Józef Basiaga46.  

Kapitan Kazimierz Ryłko (jego brat ppłk równieŜ przebywał w Kluczbor-
ku), zbudował „z niczego” przemyślny zegar ścienny, będący przedmiotem 
podziwu, zwłaszcza Niemców (aczkolwiek był zbyt głośny i przeszkadzał 
współjeńcom)47. 

Mimo nie najgorszych warunków, odbiegających od stereotypowego wy-
obraŜenia obozu jenieckiego (naleŜy przy tym pamiętać, Ŝe jeńcy w kore-
spondencji z rodziną „koloryzowali” obozową rzeczywistość), przetrzymywa-
nym dokuczała niewola i oddalenie od rodziny. Tęsknili więc za Ŝonami, 
dziećmi, rodzinami i za Polską, bo „do Was, do Polski leciałbym na własnych 
nogach piechotą” – jak pisał do swej Ŝony wspomniany W. Kocot48.  

Pobyt jeńców polskich w Kluczborku nie był długi. JuŜ w połowie 1940 r. 
przeniesiono ich do obozów w głębi Rzeszy. W ramach przygotowań do wywo-
zu jeńców 26 maja odbyła się w obozie pierwsza rewizja Gestapo49. 

42 3 V 1940 r. natomiast Niemcy udaremnili próbę chóru, by w rocznicę Konstytucji 3 Maja 
nie pojawiły się patriotyczne treści (ibidem, s. 186). 

43 R. C h y ł a, op. cit., s. 22; W. K o c o t, op. cit., s. 180. 
44 R. C h y ł a, op. cit., s. 22. 
45 Ibidem, s. 20. 
46 Ibidem, s. 22. 
47 ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., s. 134; Imperial War Mu-

seum in London (dalej: IWM), Oral history, sygn. 1732, Józef Tucki. 
48 W. K o c o t, op. cit., s. 258. 
49 R. C h y ł a, op. cit., s. 24. 
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13 czerwca 1940 r. oficerów wysłano w pociągu towarowym do Oflagu VII A 
Murnau w Bawarii. Grupa liczyła 498 osób, w tym 466 oficerów i 32 ordy-
nansów (Ŝołnierzy szeregowych). Na miejsce przybyli 15 czerwca50. 

Wcześniej, 7 czerwca wywieziono grupę podchorąŜych (93 osoby) do spe-
cjalnie dla nich przeznaczonego Stalagu VI B Oberlangen (na miejsce przy-
byli 9 czerwca)51. 

W połowie 1940 r. Polaków zastąpili Francuzi. W sumie ponad 600 ofice-
rów i blisko 100 ordynansów we wrześniu, później ich liczba systematycznie 
malała. (Liczebność oflagu obrazuje tab. 1). Natomiast ostatni polski woj-
skowy figurował w zestawieniach do 28 lutego 1941 r. Był to prawdopodob-
nie pchor. Edward Kozłowski, którego 20 lutego 1941 r. wysłano do Oflagu 
VIII B Silberberg (Srebrna Góra). W zachowanych księgach kluczborskiego 
urzędu stanu cywilnego odnotowano tylko jeden zgon francuskiego oficera 
(por. Rogera Junga w styczniu 1941 r., który zmarł na chorobę krwi)52. 

 O pobycie jeńców francuskich w Oflagu VIII A Kreuzburg nie wiadomo 
prawie nic. Zachowały się np. jedynie drobne wzmianki53 we wspomnieniach 
ppor. Louisa Robardet z 44. Pułku Piechoty, czy innych osób, oraz dwa zdję-
cia (publikowane w niniejszym artykule). Wiadomo takŜe, Ŝe ukazywała się 
w nim obozowa gazetka pt. „L’Ecureuil” („Wiewiórka”)54. Znajdziemy rów-
nieŜ nieliczne informacje,  potwierdzające pobyt kilkudziesięciu Ŝołnierzy 
francuskich w tym obozie, np. ppor. Henri Ronsin z 44. Pułku Piechoty czy 
ppor. Barozer de Lannurien z 5. Pułku Kirasjerów55.  

Warunki obozowe były następujące. Oficerów starszych zakwaterowano 
po czterech w jednej izbie, mieli pojedyncze łóŜka, młodszych oficerów nato-
miast po czterdziestu w izbie, zajmowali dwupiętrowe prycze, a mąŜ zaufa-
nia miał osobną izbę. Nie było powodów do narzekań na ogrzewanie czy 
oświetlenie. Co dwa tygodnie jeńcy mogli wziąć prysznic. Władze niemieckie 

50 D. K i s i e l e w i c z, Oflag VII A Murnau, Opole 1990, s. 29; CMJW, Muzealia, sygn.  
D-1-213, List ppor. M. Stelmacha do K. Stelmach, 12 VI 1940 r.; R. C h y ł a, op. cit., s. 25–27; 
ACMJW, WASt, sygn. 5233 i 5234. 

51 ACMJW, WASt, sygn. 5231; ibidem, AŚPbJW, sygn. 125, J. D. Piotrowski, Degradacja..., 
s. 140; ibidem, RiW, sygn. 473 (Jeśman Jerzy); Z. R o n i a r s k i, op. cit., s. 38 i 40; R. C h y ł a, 
op. cit., s. 25. 

52 S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 162–163 i 172; ACMJW, WASt, sygn. 5235; IPiMS, 
sygn. A XII.4/129, Liste der Gefangenenlagerbestaende auf 28.2.41 (odpis), s. 5.  

53  http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/43655/CL_1983_4_329.pdf?seq 
uence=1, on-line 17 IX 2014 r.; http://www.histoire-en-questions.fr/vichy%20et%20occupatio 
n/prisonniers/betail.html, on-line 17 IX 2014 r.; Y. D u r a n d, La captivité. Histoire des prison-
niers de guerre français, 1939–1945, Paris 1980, s. 87. 

54 „Le Figaro”, 22 X 1941, nr 290, s. 3. 
55 Liste officielle no 99. De prisonniers français, Paris, 10 VI 1941 r., s. 1–63. (http://

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5743817r/f3.image.r=VIII%20A.langFR, on-line 7 XII 2014 r.)  

—————————— 

PIOTR STANEK 



43 

zapewniały regularnie dwa ciepłe posiłki dziennie (głównie ziemniaki). Nie 
było większych utrudnień w prowadzeniu korespondencji, kaŜdemu osadzo-
nemu przysługiwał limit trzech listów, trzech kart pocztowych i czterech pa-
czek na miesiąc. Niemiecki lekarz kierował słuŜbą zdrowia. Jeńcy mieli tak-
Ŝe moŜliwość korzystania z dobrze wyposaŜonej biblioteki, uczęszczali na 
kursy językowe – j. angielski, hiszpański, niemiecki, a nawet arabski. Wła-
dze obozowe wyświetlały teŜ filmy propagandowe, a co dziesięć dni odbywa-
ły się spacery poza obozem (obok spacerów na dziedzińcu wewnętrznym),  
z asystą niemieckich straŜników. Jeńcom francuskim zapewniono teŜ opiekę 
religijną, zarówno niemieckiego księdza katolickiego, jak i pastora, a księŜa 
francuscy mogli codziennie odprawiać mszę św.56. 

Wszystkie oflagi w VIII Okręgu Wojskowym zlikwidowano bardzo szyb-
ko. Kluczborski obóz przestał funkcjonować 1 kwietnia 1942 r., w ramach 
reorganizacji oflagów57. 

56 „Le Journal”, 30 III 1942, nr 18026, s. 2. 
57 Data 1 IV 1942 r. widnieje w raportach Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 

KrzyŜa (ACMJW, MiD. Raporty MKCK, sygn. 1, s. 6), zob. takŜe B. C i m a ł a, Kluczbork: 
dzieje miasta, Opole 1992, s. 169. Georg Tessin podaje natomiast, Ŝe oflag funkcjonował aŜ do 
1 VII 1942 r. (G. T e s s i n, op. cit., s. 113). 

—————————— 

1. Jeńcy francuscy w Oflagu VIII A Kreuzburg  
Źródło: ACMJW, Muzealia, sygn. 2507 
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Wcześniej, w styczniu ewakuowano francuskich oficerów i ordynansów, 
częściowo na zachód, częściowo do Oflagu VIII F Mährisch–Trübau (Mora-
vská Třebová). W obozie pozostało na jakiś czas dwudziestu ordynansów, 
których zatrudniono do pracy przy likwidacji obozu. W opuszczonym obozie 
umieszczono prawdopodobnie przejściowo jeńców radzieckich, a później in-
ternowane osoby cywilne58. Piszę o tym w drugiej części artykułu. 

Znajdujących się na terenie Niemiec obywateli państw „wrogich” zamy-
kano w specjalnych obozach internowania (Internierungslager, ilag). Kiero-
wano doń obywateli państw, które znajdowały się w stanie wojny z III Rze-
szą, zgodnie z niemiecką ustawą z 5 września 1939 r. uznanych za wrogów 
Rzeszy. Mimo Ŝe były to obozy dla osób cywilnych, to podlegały na równi  
z obozami jenieckimi administracji Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych 
(Oberkommando der Wehrmacht, OKW), a osadzonym nadawano numery 
rozpoznawcze, jak jeńcom. Na Śląsku najpierw powstał w 1940 r. Ilag VIII 
Tost (Toszek), którego filią stał się kluczborski obóz – Ilag VIII/Z Kreuzburg  
(„Z” – od niem. Zweiglager – filia). ZałoŜono go 11 maja 1942 r., po likwidacji 
oflagu, którego pomieszczenia przejął (w jednym z raportów znajduje się in-

58 S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 163. Zob. takŜe tab. 1. 
 

—————————— 

2. Jeńcy francuscy, grający w piłkę, Oflag VIII A Kreuzburg  
Źródło: ACMJW, Muzealia, sygn. 2506 
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59 S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 165–166; G. M a t i e l l o, W. V o g t, Oflag, Bd 2, 

Koblenz 1987, s. 12; The National Archives in London (dalej: TNA), sygn. WO 361/1849, Ra-
port z wizytacji obozu w dniu 11 VIII 1942 r. W jednym z brytyjskich opracowań nt. interno-
wanych Brytyjczyków podano, Ŝe obóz powstał juŜ w kwietniu 1942 r. (Zob. http://www.histo  
rylearningsite.co.uk/british_internees.htm, on-line 17 IX 2014 r.). 

formacja, świadcząca o tym, Ŝe juŜ co najmniej w czerwcu funkcjonował 
obóz)59. 

Kluczborski ilag przechodził róŜne zmiany organizacyjne. Podlegał to-
szeckiemu obozowi do czasu, gdy utworzono tam oficerski Oflag 6, i 1 stycz-
nia 1944 r. został mu podporządkowany jako Ilag/Oflag 6 Zweiglager, a od 

T a b e l a  1 
Jeńcy wojenni w Oflagu VIII A Kreuzburg 

 

Data  

Narodowość jeńców  

Razem Polacy 

 oficerowie ordynansi 

 30 VI 1940 
 (de facto stan z początku czerwca, 
 przed przeniesieniami) 

810 — — 810 

10  IX 1940 1 604 91 696 

25    X 1940 1 601 91 693 

10      I 1941 1 558 91 650 

31     I 1941 1 553 91 645 

28    II 1941 1 522 92 615 

31  III 1941 — 517 91 608 

1   V 1941 — 505 91 596 

1  VI 1941 — 497 88 585 

1 VII 1941 — 488 84 572 

1  IX 1941 — 407 85 492 

1 XII 1941 — 401 66 467 

1     I 1942 — 394 66 460 

1    II 1942 — — 20 20 

Źródło: ACMJW, MiD. Raporty MKCK, sygn. 4, s. 4, 12, 34, 55, 79, 88, 98, 102a; S. S e n f t, Zagraniczni 
robotnicy..., s. 168. 

Francuzi 
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maja 1944 r., gdy zlikwidowano Oflag 6, stał się filią Stalagu 344 Lamsdorf, 
jako Ilag/Stalag 344 Zweiglager  lub 344/Ilag Kreuzburg 60. 

Dominowali w nim liczebnie obywatele brytyjscy61, Amerykanów – którzy 
pojawili się w obozie dopiero w styczniu 1944 r. – było zaledwie kilku, mak-
symalnie sześciu62. W połowie 1944 r. obóz liczył 460 osób, później liczba 
ulegała zmianie, generalnie jednak malała. Zmiany liczebności ilagu uka-
zuje tab. 2. 

Ilag Kreuzburg okazał się miejscem internowania dla części mieszkań-
ców wysp Kanału La Manche (Wysp Normandzkich, brytyjskiego terytorium 
zaleŜnego). W solidnym budynku zakwaterowano 350 osób, w tym 200 śy-
dów z brytyjskim paszportem lub Brytyjczyków uznanych za śydów przez 
Niemców, oraz osoby uznane przez nich za mogące sprawiać problemy. Prze-
krój społeczny obozu był bardzo zróŜnicowany. Znajdowali się wśród nich za-
graniczni legioniści, profesor uniwersytecki, aktorzy, artyści, muzycy, zawo-
dowi sportowcy, którzy zostali zaskoczeni niemiecką ofensywą, mieszkańcy 
Wysp Normandzkich, którą III Rzesza zajęła w maju 1940 r. Niektórzy zo-
stali stamtąd deportowani dopiero latem 1943 r.63.  

60 S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 166; zob. Pismo Gestapo Opole do komendantury 
Stalagu VIII B Lamsdorf, 26 VI 1944 r. (w sprawie obywatela brytyjskiego pochodzenia Ŝy-
dowskiego, Jesula Jeuda), ACMJW, MiD. VIII OW, sygn. 101, s. 1. Nota bene, cenzorzy obo-
zowi, jeszcze w lipcu 1944 r. uŜywali pieczęci z oznaczeniem: „Ilag VIII Z”, a prasa zachodnia 
jeszcze w lutym 1945 r. uŜywała takiej nazwy obozu. Zob. karta pocztowa Jehudy i Arnolda 
Kollerów do Waltera Kocha (Interniertennummer: 145), Bergen-Belsen, 5 VI 1944 r. (Ghetto 
Fighters House Archives, http://infocenters.co.il/gfh/list.asp, on-line 7 XII 2014 r.); Allied Pri-
soners In Reich Moved As Red Advance (The Canadian Museum of History and the Canadian 
War Museum, collections.civilization.ca, on-line 7 XII 2014 r.). 

61 Kategoria „Brytyjczyk” była bardzo szeroka, np. w raporcie z wizytacji obozu 28 X 1943 r. 
podano, Ŝe obóz liczy 403 Brytyjczyków, z czego m.in. 21 to Palestyńczycy, 20 to Kanadyjczy-
cy, 4 z Południowej Afryki, 1 Egipcjanin, 1 Nowozelandczyk, 6 Australijczyków, ale i... Duń-
czyk i Belg (TNA, sygn. WO 361/1849, Notka, Ilag VIII/Z visited 28.10.43). Kilku znajdują-
cych się później w obozie nowozelandzkich marynarzy objęła wymiana w czerwcu 1944 r. 
(W.W. M a s o n, Prisoners of War: Official History of New Zealand in the Second World War, 
1939–1945, Wellington 1954, s. 438–439). 

62 Znane jest jedynie nazwisko jednego z nich – Alana Rogersa. Zob. http://aad.archives. 
gov/aad/record-detail.jsp?dt=466&mtch=1&cat=all&tf=F&q=kreuzburg&bc=&rpp=10&pg=1  
&rid=453, on-line 7 XII 2014 r. 

63 P. Sanders, The Ultimate Sacrifice, Saint Helier 1998, s. 77–78; M.G. Fishel, They were 
no numbers http://www.fishel.net/theywerenonumbers.pdf, on-line 17 IX 2014 r. Zob. takŜe 
Ontario Jewish Archives, sygn. 3733, Group of internees at Ilag Kreuzburg, O/S (Germany), 
1943 r. (zdjęcie grupy śydów w kluczborskim ilagu, dostępne on-line); Digital Collections Yad 
Vashem, Documentation regarding the detention of Joseph Isboutsky, who was born in Lon-
don and a British citizen, in the Ilag VIII POW camp in Kreuzburg, Germany, 1942–1944, 
http://collections1.yadvashem.org/list.asp, on-line 7 XII 2014 r. W 2013 r. ukazała się ksiąŜka 
Frédérica Turnera, potomka jednego z internowanych Brytyjczyków w kluczborskim ilagu, 
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W obozie internowani byli równieŜ jeńcy wojenni, zwłaszcza jako lekarze 
i sanitariusze, np. w pierwszych miesiącach 1944 r. było 9 brytyjskich jeńców 
wojennych, 3 oficerów i 6 ordynansów, prawdopodobnie to personel sanitar-
ny. W źródłach występuje m.in. lekarz – kpt. Richard Solomon czy sanita-
riusz – kpr. Henry Cooper (wysłany z łambinowickiego stalagu w listopadzie 
1943 r.), a takŜe optyk, Rex Wingate i lekarz Frank Haine, równieŜ wysłani 
z Lamsdorf 64. 

W ilagu osadzono przede wszystkim dorosłych męŜczyzn, ale takŜe kilko-
ro dzieci. W jednym z belgijskich archiwów znajduje się intrygujący doku-
ment, zatytułowany: List of female prisoners detained at Kreuzburg camp, 
October 1944 – March 194565. Dowodziłby tym samym, Ŝe w obozie znalazła 
się takŜe pewna grupa kobiet, natomiast data końcowa – marzec 1945 r. bu-
dzi powaŜne zastrzeŜenia, gdyŜ juŜ 20 stycznia 1945 r. do Kluczborka weszły 
oddziały Armii Czerwonej. MoŜliwe zatem, Ŝe dokument dotyczy jakiegoś 
obozu w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. 

Komendantem obozu w Kreuzburgu (Kluczborku) był jednocześnie ko-
mendant ilagu w Tost (Toszku) – mjr von Schmettow. Przywódcą internowa-
nych (męŜem zaufania, Camp Captain) był natomiast William Crawford 
Duncan (repatriowany latem 1944 r. i odznaczony po wojnie przez brytyj-
skiego króla66), miał do pomocy dwóch zastępców. Opiekę medyczną sprawo-
wał brytyjski lekarz wojskowy, wspomniany juŜ kpt. R. Solomon, podstawo-
we zabiegi dentystyczne wykonywał dr Lodowyk de Haas. Było takŜe trzech 
sanitariuszy wojskowych. Naczelnym lekarzem niemieckim był dr Zimny, 
dwa razy na tydzień przychodził wizytować obozowy punkt medyczny, gdyŜ 
pracował w niemieckim lazarecie, i dwukrotnie w miesiącu główny lekarz  
z Tost – dr Mentzel. CięŜkie przypadki medyczne wysyłano karetką lazaretu 
w Kluczborku albo do szpitala w Opolu (Oppeln), albo lazaretu w Stalagu 
344 Lamsdorf. Środki medyczne pochodziły z paczek brytyjskiego MKCK67.  

pt. Les oubliés de 39–45: les Britanniques internés à Tost, Kreuzburg, Giromagny et Wester-
timke, Arras 2013, zawierająca niektóre nazwiska osób internowanych w Kluczborku. 

64 S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 163 i 166; TNA, sygn. WO 361/1849, Raport z wi-
zytacji Ilagu VIII Z Kreuzburg, 11 VIII 1942 r.; http://www.anzacpow.com/part_5__free_  
men_elsewhere_in_europe/chapter_3__the_balkans_and_central_europe, on-line 7 XII 2014 r.; 
A. M c K e e, Dresden 1945: The Devil's Tinderbox, London 1982 [b.p.]. 

65 S. Descamps, General introduction to Inventory CEGES/SOMA Microfilm Collection 
Volume 4, s. 26, http://www.cegesoma.be/docs/Invent/MicrofilmCollectionCeges_micMVG_vol  
4.pdf, on-line 7 XII 2014 r. 

66 Suplement to „The London Gazette” z 28 XII 1945 r. (dodatek z 1 I 1946 r.), s. 54 (http 
s://www.thegazette.co.uk/London/issue/37407/page, on-line 7 XII 2014 r.) 

67 IWM, Document 7955, Private Papers of W. C. Duncan. 

JEŃCY WOJENNI I INTERNOWANI W KREUZBURGU... 



48 

Warunki obozowe (zakwaterowanie, ogrzewanie, higiena) we wszyst- 
kich raportach określano jako satysfakcjonujące68. Było dwóch kanadyj- 
skich duchownych katolickich i duchowny anglikański (wojskowy kapelan 
kpt. F.W. Shillito). Jedno duŜe pomieszczenie słuŜyło jednocześnie jako ka-
plica i biblioteka (1,5 tys. ksiąŜek). Zorganizowano kursy naukowe i językowe 
(zamawiano fachowe ksiąŜki), internowani mieli do swej dyspozycji ogród, 
ale narzekali na brak moŜliwości... gry w piłkę noŜną, dlatego od czasu do 
czasu zabierano ich na miejski teren sportowy. Dwa razy na tydzień wyświe-
tlano film. Nie było powodów do narzekań na pocztę, dość regularnie otrzy-
mywano paczki MKCK, obóz odwiedziła delegacja Chrześcijańskiego Sto- 
warzyszenia MłodzieŜy Męskiej (Yung Men’s Christian Association, dalej: 
YMCA), szwedzki prawnik Henry Söderberg, który przechował niepubliko-
wany pamiętnik Ŝydowskiego internowanego, Alfreda J. Barucha. W obozie 
funkcjonowała równieŜ kantyna (ale internowani swoje konta mieli załoŜone  
w Toszku, dlatego wypłaty pieniędzy trwały bardzo długo). Powodem nato-
miast do narzekań był brak wystarczającej ilości opału na zimę. Istotne zna-
czenie miała kwestia ewentualnej repatriacji. Było bowiem wielu ludzi w po-
deszłym wieku, starszych, wielu w złej kondycji psychicznej, ok. stu zostało 
wybranych do repatriacji (wśród nich sporo chłopców poniŜej 18 roku Ŝycia) 
przez Mieszaną Komisję Medyczną, która przybyła do obozu 69.  

RównieŜ w relacjach niektórych z przetrzymywanych tam osób znajduje-
my stwierdzenia, Ŝe warunki w obozie były znośne. Jeden z nich – Douglas 
Tanguy – przypominał sobie zaledwie jedno samobójstwo tam popełnione70, 
w trakcie jego pobytu. Stało się tak dlatego, Ŝe prześladowanie zatrzyma-
nych nie było standardową praktyką władz obozowych, choć obóz miał być 
karny. Względnie łagodnie traktowano nawet podejmujących próby ucieczek 
czy zamieszanych w kradzieŜe Ŝywności. W jednym przypadku wysłano jed-
nak kilku internowanych przez więzienie w Opolu do obozów koncentracyj-
nych. Przyczyną takiego postępowania było prawdopodobnie ich podwójne, 
brytyjsko-włoskie obywatelstwo i potraktowano ich tak jak „włoskich in- 
ternowanych wojskowych”. śycie w tym obozie było jednak całkiem znośne  
i wspomniany D. Tanguy uznał, Ŝe internowani mieli więcej szczęścia, niŜ  
w innych obozach. Na jego opinię wpływał z pewnością fakt, Ŝe był profesjo-

—————————— 
68 TNA, sygn. WO 361/1849, Notka, Ilag VIII/Z visited 28.10.43; ibidem, Report on Kreuz-

burg, 25 V 1944 r.; ibidem, Raport z wizytacji ilagu w Kluczborku w dniu 11 VIII 1942 r. 
69 Ibidem, Raport z wizytacji ilagu w Kluczborku w dniu 11 VIII 1942 r.; US Air Force 

Academy, Söderberg collection, 1935–1997, http://beta.worldcat.org/archivegrid/collection/dat  
a/288721439, on-line, 7 XII 2014 r.; „Prisoners of War. News”, XII 1943 r., s. 125–127. 

70 Według zachowanej dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego w Kluczborku, w latach 
1943–1944 zmarły zaledwie cztery osoby, jako przyczyny śmierci podano: utonięcie, udar  
mózgu, chorobę serca i starość. Cyt. za: S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 167, 171, 173–175. 
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nalnym muzykiem, dlatego szybko znalazł sobie swoją „niszę” w obozowym 
Ŝyciu, co było oczywiście łatwiejsze dla artystów i rzemieślników, niŜ dla 
osób z umiejętnościami nieprzydatnymi w obozie71.  

Było wiele sposobności do „zabicia czasu”, do zwalczenia wszechobecnej 
nudy, tak destrukcyjnie wpływającej na ludzi. Radzono sobie z tym proble-
mem w róŜny sposób. Niektórzy zajmowali się ćwiczeniami fizycznymi. Po-
wstał zespół muzyczny – „The Kreuzberg Trio” (Douglas Tanguy, Charles 
Haboreiter i Victor Hammet). Zapotrzebowanie na muzykę pochodziło na-
wet spoza obozu. Grali bowiem nawet dla jeńców alianckich ze Stalagu VIII 
B Lamsdorf czy dla jeńców-lotników ze Stalagu Luft VII Bankau (w pobli-
skim Bąkowie) w dniu 4 listopada 1944 r. (gdyŜ wówczas obóz w Bankau wi-
zytowała delegacja YMCA). Działała takŜe 12-osobowa orkiestra. W obozie 
znalazł się brytyjski pianista i pedagog, William Hilsley (1911–2003), który 
w obozie grał na fortepianie i komponował utwory nawiązujące do warunków 
internowania. W kluczborskim ilagu funkcjonował takŜe amatorski teatr, 
którym kierował Jack Atkin. Swoje dzieła tworzył artysta plastyk, plakaci-
sta – Walter Koch (Uri Kochba), który prowadził rozległą korespondencję 
(internowani mieli moŜliwość korespondowania, która oczywiście podlegała 
cenzurze), z osadzonymi w KL Bergen-Belsen, czy członkami Ŝydowskich ki-
buców w Palestynie. Mimo tych działań stan psychiczny internowanych po-
garszał się (izolacja, niepewność jutra, troska o rodzinę)72. 

Niektórzy osadzeni w Ilagu Kreuzburg byli kierowani do pracy (bardzo 
nieliczni, z reguły ochotniczo, mieli wówczas wolne niedziele i dostawali  
70 fenigów za dzień pracy73) zarówno w obozie, jak i poza nim, np. w warsz-

71 P. S a u n d e r s, The Ultimate Sacriface, Saint Helier 1998, s. 77–79. 
72 Ibidem, s. 77–80; i d e m, The British Channel Islands under German Occupation 1940– 

–1945, King’s Lynn 2005, s. 134; R. E. H a r r i s, Islanders Deported Part 1: The complete hi-
story of those British subjects who were deported from the Channel Islands during the Ger-
man occupation of 1940–1945 and imprisoned in Europe, Ilford 1980, s. 127; i d e m, Islanders 
Deported, part 2: The development and censorship of the internment camp mail services asso-
ciated with British subjects deported from the Channel Islands during the German occupa-
tion of 1940–1945, Ilford 1983, s. 209; IWM, Document 7955, Private Papers of W. C. Dun-
can; O. C l u t t o n - B r o c k, R. C r o m p t o n, The Long Road: Trials and Tribulations of Air-
men Prisoners from Stalag Luft VII (Bankau) to Berlin, June 1944–May 1945, London 2014, 
s. 1189; W. J. H i l s l e y, Musik hinterm Stacheldraht = Muziek achter prikkel draad: Tage-
buch eines internierten Musikers 1940–1945, Potsdam 2000, s. 5–102; http://claude.torres1. 
perso.sfr.fr/GhettosCamps/Stalags/Hilsley/HilsleyWilliam.html, on-line 19 IX 2014 r.; Ghetto 
Fighters House Archives, http://infocenters.co.il/gfh/list.asp, on-line 7 XII 2014 r.; M. G r z e-
b a ł k o w s k a, Złoto rodziny Atkinów, „Gazeta Wyborcza. DuŜy Format”, 12 VII 2009 r. Zdjęcie 
„The Kreuzberg Trio”, http://www.theislandwiki.org/index.php/File:KreuzbergTrio.jpg, on-line 
7 XII 2014 r. 

73 W.W. M a s o n, op. cit., s. 438; TNA, sygn. WO 361/1849, Report on Kreuzburg, 25 V 1944 r.; 
ibidem, Raport z wizytacji ilagu w Kluczborku 11 VIII 1942 r. 
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tacie krawieckim, w tartaku, w oddziałach roboczych, m.in. w miejscowości 
Schreibersdorf (Pisarzowice) koło Krappitz (Krapkowic), w kopalni piasku74, 
inni trafili do Blechhammer (Blachowni Śląskiej), do obozu pracy przymuso-
wej dla śydów75. 

Niektórzy osadzeni dostali się w 1944 r. do Marlag-Milag Westertimke76, 
innych latem tego samego roku (prawdopodobnie 27 czerwca) zwolniono i re-
patriowano poprzez obóz w Vittel we Francji77. Natomiast jeszcze w sierp-
niu 1943 r. Ŝonaci męŜczyźni (ci, z grupy 27 osób, którzy przybyli do Klucz-
borka z Jersey w lutym 1943 r.) zostali wysłani do ilagu w Biberach, gdzie  
w oddzielnych sektorach przebywały juŜ ich Ŝony78.  

74 IWM, Documents 295, Private Papers of A. Secker. 
75 P. S a u n d e r s, The Ultimate..., s. 79–80. 
76 IWM, Document 8566, Private Papers of E. Pleasants. Eric Pleasants został zwolniony 

z obozu, gdyŜ przyłączył się do powstałego w 1944 r. British Free Corps, niewielkiej jednostki 
kolaboranckiej w ramach Waffen-SS. 

77 IWM, Document 7955, Private Papers of W.C. Duncan; George Gregson’s story. Intern-
ment at Tost in Upper Silesia, http://www.holywellhousepublishing.co.uk/George_Gregson.  
html, on-line 7 XII 2014 r. 

78 http://www.theislandwiki.org/index.php/List_of_deportees_to_internment_camps, on-line  
17 IX 2014 r. 
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Ta b e l a  2 
Internowani w Ilagu Kreuzburg 

 
Data 

Narodowość więźniów Liczba 
zatrudnio-

nych Brytyjczycy Amerykanie 

1     I 1944 460 1 120 461 

1    II 1944 437 1 118 438 

1   IV 1944 435 6 92 441 

1    V 1944 427 6 93 433 

1   VI 1944 418 6 103 424 

1 VII 1944 355 6 111 361 

1   IX 1944 374 5 ● 379 

1    X 1944 375 5 53 380 

1   XI 1944 375 5 32 380 

1 XII 1944 374 5 32 379 

1     I 1945 384 5 ● 389 

Źródło: ACMJW, MiD. Statystyka genewska, sygn. 7, s. 19, 27, 35, 43, 52, 60, 68, 76, 83; 
S. S e n f t, Zagraniczni robotnicy..., s. 169. 

 
Razem 
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Północne powiaty rejencji opolskiej najwcześniej objęła zimowa ofensywa 
wojsk radzieckich w 1945 r., które zajęły Kluczbork i okolicę79, dlatego inter-
nowani w ilagu zostali ewakuowani, w styczniu 1945 r. skierowano ich do 
Ilagu XVIII Spittal w Austrii80. Zachowana kopia telegramu MKCK w Ge-
newie do delegata w Londynie opisująca wizytację ilagu w Spittal z 24 lute-
go 1945 r., zawiera bardzo waŜną informację. 375 internowanych w Klucz-
borku Brytyjczyków ewakuowano 19 stycznia 1945 r. (Dzień po ewakuacji, 
20 stycznia 1945 r., do miasta wkroczyły oddziały radzieckie). Wozami i po-
ciągami dotarli do Spittal 10 dni później – 29 stycznia. W grupie brytyjskiej 
było 19 Kanadyjczyków. Skoro jednak na początku stycznia w kluczborskim 
ilagu przebywało 389 internowanych, a do Spittal ewakuowano 375, to pozo-
staje 14 osób, o których nie mamy informacji, czy teŜ zostali ewakuowani, 
czy zmarli lub zostali zastrzeleni albo zbiegli podczas transportu – jak wspo-
mniany wcześniej Rex Wingate. Warunki zakwaterowania i wyŜywienia  
w nowym miejscu były nie najgorsze, ale rzeczy osobiste (m.in. bielizna  

79 D. T o m c z y k, Wyzwolenie ziemi kluczborskiej  przez Armię Radziecką w 1945 r.  
W: Szkice kluczborskie, t. 1, Opole 1976, s. 65–101.  

80 IWM, Documents 295, Private Papers of A. Secker; M.G. Fishel, They were no numbers 
http://www.fishel.net/theywerenonumbers.pdf, on-line 17 IX 2014 r. 

—————————— 

3. Odnowiona część b. oflagu i ilagu (płyta pamiątkowa po lewej stronie od wejścia).  
Fot. Piotr Stanek, 2011 r. 
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i odzieŜ) zostały w Kluczborku. 3 maja 1945 r. strona niemiecka przekazała 
brytyjskiemu oficerowi sanitarnemu lazaretu nadzór nad internowanymi,  
a ostatecznie niewola zakończyła się 9 maja, wraz z wkroczeniem wojsk bry-
tyjskich81. 

Dawny szpitalny obiekt przechodził po wojnie rozmaite koleje losu, był 
m.in. internatem Zespołu Szkół Zawodowych, magazynem, niszczał, część 
została odremontowana dopiero w ostatnich latach. O historii z lat II wojny 
światowej, istniejącym w tym miejscu oflagu (miejscu osadzenia oficerów 
polskich i francuskich) i ilagu (dla internowanych brytyjskich cywilów) 
przypomina zaledwie w lakonicznym tekście umieszczona na ścianie fronto-
wej niepozorna płyta. 

 

THE PRISONERS-OF-WAR AND INTERNED IN KREUZBURG 
(KLUCZBORK) IN THE YEARS 1939–1945 

(Summary) 

On 14 December 1939 Germans established the first prisoner-of-war camp de-
signed for Polish officers in Silesia. That was Oflag VIII A Kreuzburg located in 
Kluczbork and based in the building of the former hospital for mentally ill patients. 
The maximum number of the detained was 810 people (including a few dozen order-
lies). From the mid-1940 the place of Poles was taken by French officers who num-
bered about 600 (including orderlies). The oflag in Kluczbork functioned until 1942. 
In the same year a camp designed for interned civilians (ilag) was located in the 
same place. It accommodated citizens of the states which were at war with the 
Third Reich. Initially it was a branch of the camp in Tost (Toszek) – Ilag VIII/Z 
Kreuzburg, later on being subordinated to the nearby Stalag 344 Lamsdorf in 
Łambinowice. It was British subjects who made the dominant nationality among 
the interned (maximum number 460 people), with merely a few Americans. The 
camp was liquidated at the beginning of 1945. 

 
 

KRIEGSGEFANGENE UND INTERNIERTE IN KREUZBURG 
(KLUCZBORK) 1939–1945 

(Zusammenfassung) 

Am 14. Dezember 1939 richteten die Deutschen das Schlesien weit erste Kriegs-
gefangenenlager für polnische Offiziere ein. Es war das Oflag VIII A Kreuzburg im 
Gebäude eines ehemaligen Krankenhauses für Geisteskranke. Die maximale Bele-
gung betrug 810 Personen, darunter einige Dutzend Ordonnanzen. Ab Mitte 1940 

PIOTR STANEK 

81 TNA, sygn. HO 215/123, s. 3B. Zob. takŜe J. L u s e k, Kompleks obozów jenieckich  
w Spittalu nad Drawą w czasie II wojny światowej, „ŁRM” 2012, t. 35, s. 47 i 49; A. M c K e e, 
op. cit., [b.p.]; Alied Prisoners in Reich... 
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wurden die Polen durch französische Offiziere abgelöst, die zusammen mit ihren 
Ordonnanzen ca. 600 an der Zahl waren. Das Kreuzburger Oflag blieb bis 1942 in 
Betrieb. Im gleichen Jahr wurde am gleichen Ort ein Internierungslager für Zivilis-
ten (Ilag) untergebracht. In dieses wurden Bürger derjenigen Staaten eingewiesen, 
die sich im Krieg mit dem Dritten Reich befanden. Anfänglich war es als Ilag VIII/Z 
Kreuzburg ein Zweiglager des Lagers von Tost (Toszek), später unterstand es dem 
nahegelegenen Stalag 344 Lamsdorf (Łambinowice). Belegt war es vorwiegend mit 
britischen Staatsbürgern (maximale Belegung: 460 Personen) bei nur einigen weni-
gen Amerikanern. Anfang 1945 wurde das Lager geschlossen. 

JEŃCY WOJENNI I INTERNOWANI W KREUZBURGU... 
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Sądownictwo honorowe  
w oflagach – przyczynek do badań 

 
 
Honor jako imponderabilia stanowił jeden z fundamentów Ŝycia społecz-

no-zawodowego w II Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: RP). Świadczyło o tym 
choćby dziewięć kodeksów honorowych, obowiązujących w tym właśnie okre-
sie1, z których kaŜdy dopuszczał moŜliwość, po spełnieniu określonych prze-
słanek, organizację sądów honorowych, pozostających poza systemem jurys-
dykcji powszechnej (bo opartej na prawie zwyczajowym a nie stanowionym). 
Jedynymi wyjątkami od tego były sądy honorowe, funkcjonujące w polskim 
parlamencie2 oraz w środowisku oficerskim, tzw. Oficerskie Sądy Honorowe 
(dalej: OSH). Funkcjonowały one na podstawie Statutu Oficerskich Sądów 
Honorowych (dalej: SOSH), wydanym w 1919 r.3. Ta specjalna wojskowa Te-
mida stojąca na straŜy ochrony godności munduru dotrwała – przechodząc  
w 1927 r. gruntowną reorganizację4 – do końca dwudziestolecia międzywo-
jennego. 

Wybuch II wojny światowej miał wielowymiarowe skutki polityczno-spo-
łeczne. Było to m.in. zdestabilizowanie działalności wielu instytucji państwo-
wych np. parlamentu. Nie ominęło równieŜ polskiego wymiaru sprawiedli-

1 Szerzej o tych kodeksach – A. T a r c z y ń s k i, Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach 
honoru w międzywojennej Polsce, Bydgoszcz 1997, s. 39–46. 

2 Zob. G. K u l k a, Immunitet a zdolność honorowa posła (oficera) w II RP, „Gdańskie Stu-
dia Prawnicze” 2014, t. XXXI, s. 875–876. 

3 Por. Dekret Naczelnego Wodza z 16 XII 1918 r. Statut Oficerskich Sądów Honorowych 
(dalej: SOSH) w Wojsku Polskiem, „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, nr 67, poz. 2154. 

4 Nowelizację SOSH przeprowadzono rozporządzeniem Prezydenta RP z 8 VIII 1927 r. – 
„Dziennik Ustaw RP” 1927, nr 93, poz. 834. Więcej o róŜnicach pomiędzy jego nową a starą 
wersją – L. B r z o s t o w s k i, Statut Oficerskich Sądów Honorowych, Warszawa 1928, s. 7–15. 
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wości, w tym wojskowej jurysdykcji honorowej, która zaczęła istnieć w zu-
pełnie zmienionych warunkach. Wynikało to z klęski w kampanii wrześnio-
wej, a w konsekwencji, rozproszenia armii oraz pojmania przez najeźdźców 
(nazistowskie Niemcy i komunistyczny ZSRR) wielotysięcznej rzeszy pol-
skich jeńców. W tej nadzwyczajnej sytuacji OSH nadal wypełniały swoją  
zasadniczą misję, tj. utrzymania w korpusie oficerskim właściwej postawy 
honorowej. Niemniej działały one tylko na dwóch, niezaleŜnych od siebie, 
płaszczyznach – na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii oraz w niemieckich 
obozach jenieckich dla oficerów – oflagach. 

Niniejszy artykuł, zgodnie z tytułową tematyką, stanowi jedynie wstęp 
do dalszych badań nad problematyką jurysdykcji honorowej w oflagach. Mi-
mo Ŝe jest to zagadnienie ze wszech miar interesujące ze względu na aspekt 
prawno-historyczny czy psychologiczny, to jednak z powodu słabo zachowa-
nych, a czasami trudno dostępnych materiałów źródłowych nie moŜna go 
kompleksowo (np. jako studium porównawcze z II RP) i wyczerpująco omó-
wić. Dlatego teŜ w tekście będą pojawiały się liczne hipotezy czy najzwyklej-
sze przypuszczenia jako wskazówki do kolejnych poszukiwań dla przyszłych 
pasjonatów, historyków, naukowców itd. 

Organizacja Sądownictwa Honorowego w oflagach 

Po przegranej kampanii wrześniowej 1939 r. do 37 oflagów5 (skrót od  
niem. Offizierslager) trafiło ok. 30 tys. oficerów polskich6. Pod koniec woj- 
ny dane te uległy zmianom – w ostatnich miesiącach działań wojennych  
1945 r. w czterech największych oflagach [tj. II C Woldenberg (Dobiegniew), 
II D Gross Born (Borne Sulinowo), VI B Dössel, VII A Murnau] przebywało  
ich ok. 20 tys.7. Tajemnicą pozostanie, w ilu oflagach powstałych podczas  
II wojny światowej, funkcjonowało sądownictwo honorowe. Nie naleŜy wy-
kluczyć tezy, Ŝe były to te, w których – na mocy art. 43 konwencji genewskiej 
o traktowaniu jeńców wojennych z 1929 r.8 – istniały dobrze rozwinięte sa-
morządy jenieckie9. W ich ramach bowiem organizowano polskie władze obo-
zowe, instytucje kulturalne (np. teatry, biblioteki), wykłady naukowo-eduka-
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5 Według prof. D. Kisielewicz było ich o dwa więcej – 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. 31.  

6 J. P o l l a c k, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1986, s. 14 i 20. Danuta 
Kisielewicz podaje natomiast, Ŝe w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. do niewoli niemiec-
kiej trafiło ponad 17 tys. oficerów i ok. 3,5 tys. podchorąŜych. Zob. D. K i s i e l e w i c z, op. cit.,  
s. 24–25. 

7 Por.  ibidem, s. 16 i 20. 
8 D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 126. 
9 Sądy Honorowe (dalej: SH) funkcjonowały m.in. w oflagach w Woldenbergu, Dössel, 

Neubrandenburgu, Murnau. 
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cyjne10. Niewątpliwie do tej struktury wypada zaliczyć sądownictwo honoro-
we. Przesłanki  jego powołania nie są w pełni znane. Z jednej strony orga- 
ny te mogły słuŜyć utrzymaniu dyscypliny poza komendanturą niemiecką,  
z drugiej zaś kreować „honorowe” postawy oficerów, znajdujących się w spe-
cyficznych warunkach. Ich rola była jednak nieoceniona, gdyŜ – jak słusznie 
zauwaŜa Jan Olesik: 

 
„OSH stały na straŜy jedności zwartości jenieckich szeregów; przecinały  

w zarodku wszelkie próby kolaboracji oraz wyraŜania poglądów i prezentowania 
postaw szkodliwych dla Polski i jej interesów. Nie dopuszczały do upowszechnie-
nia się zapatrywań, Ŝe w niewoli nie obowiązują Ŝadne normy społecznego współ-
Ŝycia. Przeciwstawiały się ignorowaniu wszelkiej władzy i kaŜdego autorytetu, 
niepodporządkowaniu woli większości, wybujałemu cwaniactwu, brakowi posza-
nowania godności współtowarzyszy oraz kradzieŜom zarówno na szkodę ogółu  
(w tym takŜe Niemców), jak i poszczególnych jeńców”11.  
 
Trafnie zauwaŜył Józef Kuropieska (w czasie wojny jeniec m.in. Oflagu  

II C Woldenberg), iŜ istnienie OSH oddziaływało prewencyjnie. Jak wspo-
minał:  

 
„Stanowiły jakby hamulec dla najbardziej zacietrzewionych. Nikt sobie nie 

mógł pozwolić na karczemne wyzwiska. Zawsze musiał się przedtem dobrze za-
stanowić, widząc, Ŝe nieuniknionym następstwem będzie honorowa reakcja ze 
strony napadniętego”12.  
 
Ponadto nieodpowiedzialne i niezdyscyplinowane zachowanie jednego ofi-

cera mogło przynieść szkodę innym współtowarzyszom niedoli, dlatego takie 
postawy naleŜało „[...] tępić [...]w imieniu dobra całości z całą bezwzględno-
ścią”13. 

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iŜ w niektórych oflagach zamiast OSH 
organizowano Oficerskie Sądy KoleŜeńskie14 (dalej: OSK), które swoimi kom-
petencjami nie róŜniły się od tych pierwszych15. Odmienność ich zatem prze-

10 D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 126–131. 
11 J. O l e s i k, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988, s. 78. 
12 J. K u r o p i e s k a, Obozowe refleksje. Oflag II C, Kraków 1985, s. 187.  
13 Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: 

ACMJW), Materiały i Dokumenty (dalej: MiD). II Okręg Wojskowy (dalej: II OW), sygn. 54, 
Rozkaz dzienny nr 88 Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 30 IV 1941 r. 

14 Występowały one w oflagach II A Prenzlau czy II E Neubrandenburg.  
15 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50, Dodatek do rozkazu dziennego nr 17 Komendy Obozu 

w Prenzlau z 22 I 1941 r. 
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16 J. K. K o w a l s k i, Odrutowane miasteczko, Lublin 1965, s. 152–153. Autor nie wyjaśnił, 
o jaką komisję weryfikacyjną mu chodziło. 

17 Tak było np. w oflagu w Neubrandenburgu – zob. ACMJW, MiD. II OW, sygn. 54, Roz-
kaz dzienny nr 77 Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 17 IV 1941 r. Niewykluczone, Ŝe 
na terenach innych oflagów, w których istniały OSH lub OSK wybory odbywały się co dwa 
lata, jak przewidywał SOSH z 1927 r. 

18 Stał on na czele struktury jenieckiego samorządu oraz stanowił „łącznik” z niemiecką 
komendanturą obozową – zob. D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 126–127. 

19 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 77 Komendy Obozu w Neubranden-
burgu z 17 IV 1941 r.   

20 Zob. ibidem, Fototeka, sygn. 5004, Rozkaz nr 10 Najstarszego Obozu Jeńców płk. Józe-
fa Koryckiego, wydany w Oflagu VII A Murnau 13 III 1941 r. Nie wiadomo czy stanowiło to 
zwyczaj, ale np. w Oflagu II E Neubrandenburg biernego prawa wyborczego do OSK nie po-
siadał Najstarszy Obozu – ibidem, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 77 Komendy 
Obozu w Neubrandenburgu z 17 IV 1941 r.     

21 Taki rodzaj OSH przewidywał § 7 i 14 SOSH z 1927 r. 
22 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 48 Komendy Obozu w Neubranden-

burgu z 5 III 1941 r. 

—————————— 

jawiała się tylko w nazwie, choć we wspomnieniach jeńców moŜna znaleźć 
niepotwierdzone źródłowo konstatacje, podwaŜające tę tezę. Przykładowo: 
Józef Kazimierz Kowalski mniemał, Ŝe OSK w przeciwieństwie do OSH po-
siadały większą moŜliwość orzeczniczą, poniewaŜ w jenieckich warunkach 
upowaŜniano je  

 
„[...] «do rozstrzygania wykroczeń natury karno-sądowej». To one dawały szan-

sę na załatwianie sporów i ściganie przewinień «we własnym zakresie bez odwo-
ływania się do przełoŜonych, którzy nie rozporządzali Ŝadnymi sankcjami dyscy-
plinarnymi, albo do komendy obozu»”.  
 
Z kolei istnienie OSH w obozach jenieckich uznawał za bezpodstawne, 

gdyŜ w jego odczuciu „oficer, z chwilą znalezienia się w niewoli tracił prawo 
honorowości do czasu, aŜ mu je przywróci komisja weryfikacyjna”16.  

Wyłanianie członków do OSH, a takŜe do OSK przeprowadzano według 
systemu opartego na SOSH, czyli wyborów. Odbywały się one corocznie17  
w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Najstarszego Obozu (czyli Polskie-
go Komendanta Obozu 18). Ustalał on równieŜ komisję skrutacyjną, odpowie-
dzialną za podliczenie głosów19. Czynne i bierne prawo wyborcze do OSH 
(lub OSK) posiadali oficerowie, którzy podlegali danemu sądowi20 (i zapew-
ne jednocześnie teŜ ci, którzy nie zostali wcześniej sądownie wykluczeni  
z korpusu oficerskiego). Bardzo wiele zaleŜało więc od samej struktury ofi-
cerskiego sądownictwa honorowego w danym oflagu. Praktycznie zawsze 
występowały OSH (lub OSK) dla oficerów sztabowych21, pełniąc niekiedy 
funkcję instancji odwoławczej22. Pozostałe powoływano w zaleŜności od po-
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trzeby23 i organizacji systemu jurysdykcji honorowej. Przykładowo: dla ofi-
cerów w podobnym stopniu w Oflagu II E Neubrandenburg występowały 
osobno OSK dla III i IV baraku 24, natomiast w Oflagu VII A Murnau jeden 
tzw. OSH dla oficerów młodszych25. 

Przy wyborach do OSH (lub OSK) posiłkowano się przepisami SOSH  
(§25–40). Najpierw zatem głosowano na określoną liczbę osób (przypadającą 
na komplet/y danego OSH). Nazwiska kandydatów oficer zapisywał na kart-
ce. Aby uzyskać mandat sędziego naleŜało zdobyć jak największe poparcie, 
w tym co najmniej połowę ze wszystkich waŜnie oddanych głosów. JeŜeli do 
tego nie doszło, wówczas przeprowadzano tzw. wybory ściślejsze. Polegały 
one na zawęŜeniu grupy kandydatów (prawdopodobnie dokonywał tego Naj-
starszy Obozu) do dwukrotnej liczby osób niŜ wymagała tego liczba miejsc  
w składzie sędziowskim określonego OSH. Głosowanie i wymóg większościo-
wy niezbędny do zdobycia mandatu członka OSH były identyczne jak po-
przednio, czyli jak przy zwykłych wyborach. Zachowane materiały źródłowe 
świadczą o wykorzystywaniu tego ostatniego trybu26, tym bardziej Ŝe fre-
kwencja czasami zawodziła27 lub głosy były tzw. rozstrzelone i zbyt mało 
kandydatów zapewniło sobie odpowiednie poparcie28. 

Po wyborach następowało ukonstytuowanie się składów sędziowskich – 
najczęściej w pięcioosobowe komplety29, które uprzednio zatwierdzał Polski 

23 W kwietniu 1941 r. w Oflagu II E Neubrandenburg powołano nawet do Ŝycia Sąd Kole-
Ŝeński dla ChorąŜych – zob. ibidem, Rozkaz dzienny nr 77 Komendy Obozu w Neubranden-
burgu z 17 IV 1941 r. 

24 Ibidem, Rozkaz dzienny nr 82 Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 23 IV 1941 r. 
Miało teŜ to swoje umocowanie w strukturze samorządu jenieckiego, poniewaŜ „bloki” i „ba-
raki” stanowiły odpowiednio bataliony i kompanie, które miały swoich dowódców – zob.  
D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 128.  

25 Por. ACMJW, Fototeka, sygn. 5005, Rozkaz nr 11 Najstarszego Obozu Jeńców płk. Jó-
zefa Koryckiego wydany w Oflagu VII A Murnau z 20 III 1941 r.; OSH dla oficerów młod-
szych przewidywał § 7 i 11 SOSH z 1927 r. 

26 Ibidem. 
27 Przykładowo: Stefan de Lendorff-Koszowicz, przebywając w Oflagu XII A Hadamar za-

pisał w swoich dziennikach (pod datą 26 IV 1940 r.): „na apelu pułkownik irytuje się na pod-
poruczników, którzy nie zebrali się w dostatecznej ilości na wyborach do sądu honorowego” – 
zob. S. de L e n d o r f f - K o s z o w i c z, Dziennik jeniecki 1940–1945. W: Dzienniki jenieckie pol-
skich oficerów w niewoli Wehrmachtu, pod red. W. Lewickiego, Warszawa 2007, s. 166. 

28 Pod datą 22 IX 1940 r. Józef Bohatkiewicz – jako jeniec Oflagu II C Woldenberg – zano-
tował: „dziś przeprowadzono wybory do oficerskiego sądu honorowego. W pierwszym głosowa-
niu wybrano tylko jednego kandydata” – J. B o h a t k i e w i c z, Dziennik jeniecki 1939–1945. 
W: Dzienniki jenieckie polskich..., s. 311. 

29 Przykładowo: w Oflagu VII A Murnau OSH dla oficerów sztabowych wyłaniano pięciu 
sędziów i jednego zastępcę – ACMJW, Fototeka, sygn. 5004, Rozkaz nr 10 Najstarszego Obo-
zu Jeńców płk. J. Koryckiego wydany w Oflagu VII A Murnau 13 III 1941 r. 
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Komendant Obozu 30. Ta personalna obsada spotykała się niekiedy z kryty-
ką, gdyŜ miejsca w tych organach otrzymywali niekompetentni oficerowie. 
Wynikało to z braku zdroworozsądkowego podejścia do głosowania, poniewaŜ 
część wyborców kierowała się doświadczeniem kandydatów „w dziedzinie 
honorowości, nie parających się inną pracą, poza rozstrzyganiem sporów”. 
To zaś – w mniemaniu Józefa Kowalskiego – prowadziło do upolitycznienia 
organu, w którym zasiadali: „bicz na przeciwników politykierzy znaleźli  
w sądach honorowych, które przez swe orzecznictwo, zdobyły sobie miano 
sądów kapturowych”31. 

Postępowanie honorowe 

Warunki Ŝycia jenieckiego bardzo mocno odbijały się na psychice niektó-
rych oficerów. Jedni zapadali na tzw. chorobę „drutów kolczastych”32, inni 
zaś dopuszczali się irracjonalnych zachowań, które niekorzystnie wpływały 
na stosunki interpersonalne. „Nie było właściwie pokoju – jak słusznie za-
uwaŜa prof. Danuta Kisielewicz – w którym nie byłoby wśród jego miesz-
kańców jakiegoś zatargu33, kolizji czy nieporozumienia. Wynikało to stąd, Ŝe 
jeńcy pozbawieni byli prawa wyboru przestrzeni, ruchu i towarzystwa. Przy-
kuci byli do niewielkiego terenu i skazani na przymusowe sąsiedztwo. Ro-
dził się w nich wewnętrzny bunt przeciw takiej rzeczywistości”34. Zarzewie 
samego sporu honorowego między oficerami pojawiało się niejednokrotnie 
mimowolnie: „Konflikty [...] zaczynały się często niewinnie – róŜnicą poglądów 
lub nieporozumieniem przechodzącym w spór i kończącym się obrazą”35. Nie 
będzie więc błędem stwierdzenie, Ŝe liczba spraw honorowych w oflagach 
była zatrwaŜająco ogromna. Prym wiodły zatargi36, czemu trudno się dziwić, 
—————————— 

30 Tak było w przypadku OSK w II E Neubrandenburg – ibidem, MiD, II OW, sygn. 54, 
Rozkaz dzienny nr 82 Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 23 IV 1941 r.; ibidem, Rozkaz 
dzienny nr 55 Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 13 III 1941 r. 

31 J. K. K o w a l s k i, op. cit., s. 151. 
32 Szerzej: D. K i s i e l e w i c z, op. cit., s. 166–167; J. O l e s i k, op. cit., s. 123–129.  
33 O duŜej liczbie zatargów honorowych świadczą wzmianki jeńców w ich dziennikach czy 

pamiętnikach – zob. np. A. L e w i c k i, Dziennik jeniecki 1939–1945. W: Dzienniki jenieckie 
polskich oficerów..., s. 50, 73; S. de Le nd o r f f - Ko s zo w ic z, op. cit., s. 180–181; J. K. Ko-
wa ls k i, op. cit., s. 75. 

34 D. K i s i e l e w i c z, Oflag VII A Murnau, Opole 1990, s. 128; podobną opinię wyraŜa Jan 
Olesik – zob. J. O l e s i k, op. cit., s. 125. Por. A. M a t u c h n i a k - K r a s u s k a, Za drutami 
oflagów. Studium socjologiczne, Opole 2014, s. 83–84. 

35 P. W i k t o r s k i, Czas biegnie obok, Warszawa 1980, s. 213. 
36 Przywoływany juŜ w tekście Józef K. Kowalski w swoich wspomnieniach napisał: „Na 

przestrzeni jenieckich lat plaga spraw i sądów honorowych rozprzestrzeniła się między nami 
do nienormalnych wymiarów”, a „mnogość zatargów była godna śmiechu” – J. K. K o w a l s k i, 
op. cit., s. 19 i 68. 
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skoro ich występowanie w II RP stanowiło największy odsetek ze wszystkich 
rodzajów sporów honorowych37. 

W dwudziestoleciu międzywojennym oficerowie Wojska Polskiego bardzo 
często zanim przekazywali sprawę zatargu do rozstrzygnięcia do właściwego 
im OSH, rozwiązywali go wpierw opierając się na wybranym kodeksie ho- 
norowym, w tym najczęściej na Polskim Kodeksie Honorowym autorstwa 
Władysława Boziewicza38. Ten tryb postępowania był stosowany w oflagach. 
ObraŜony oficer bowiem w myśl przepisów kodeksu Boziewicza wyznaczał 
swoich zastępców (sekundantów), określanych w oflagach mianem „smut- 
nych”, którzy udawali się do zastępców reprezentujących obraŜającego39.  
„Smutni” obu stron spotykali się na protokołowanych posiedzeniach celem 
wyjaśnienia i zakończenia zatargu swoich mocodawców. Wspólne obrady 
toczyły się – jak relacjonuje Paweł Wiktorski – „[...] w sposób powaŜny, rze-
czowy, raczej bez uśmiechu, ale z wyczuwalną obustronną tendencją do 
zrzucenia winy na przeciwnika”40. Pragnienie pomyślnego zakończenia za-
targu ze strony sekundantów było tak duŜe, Ŝe spotykali się oni kilkakrot-
nie, a nawet odwoływali się do organów przewidzianych kodeksem Bozie- 
wicza. Przykładowo: w sprawie zatargu w Oflagu VI B Dössel pomiędzy  
kpt. Józefem Kobylańskim i kpt. Józefem Krokowskim ich zastępcy (byli to 
dla tego pierwszego: kpt. Józef Kozłowski i kpt. Karol Terlecki, dla drugiego 
zaś: kpt. Józef Dyba i kpt. Samuel Dziedziula) pertraktowali aŜ pięciokrot-
nie odwołując się nawet do Sądu Rozjemczego41, który w świetle przepisów 
—————————— 

37 W szczególności dobitnie o tym świadczy fakt, Ŝe w SOSH z 1919 r. zredagowano osob-
ny załącznik do art. 33 pkt b pt. „Przepisy o rozstrzyganiu zatargów honorowych między ofi-
cerami”. 

38 Zob. T. R y b i c k i, Stosunek statutu oficerskich sądów honorowych do zwyczajowego 
prawa honorowego w rozstrzyganiu zatargów honorowych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 
1928, nr 2, s. 28–31 i n.; ibidem, nr 3, s. 25–27. 

39 P. W i k t o r s k i, op. cit., s. 213; Józef K. Kowalski tę sytuację podsumował następują-
cym pytaniem retorycznym: „[...] czy moŜna było nie przyjąć zastępców przysłanych przez 
wraŜliwego i uczulonego na kaŜde słówko kolegę i czy moŜna było nie wysyłać zastępców bez 
obawy o zarzut niehonorowości? Trzeba przyznać, Ŝe «honorowa» gra w duŜej mierze hamo-
wała porywiste charaktery” – J. K. K o w a l s k i, op. cit., s. 68. 

40 P. W i k t o r s k i, op. cit., s. 213; podobnie relacjonuje to Polski Komendant Obozu II E 
Neubrandenburg płk T. Trapszo, który z rozkazie dziennym stwierdził: „ZauwaŜam [...], Ŝe 
wiele spraw honorowych ma swe podłoŜe w nieopanowaniu nerwów. Bezmyślnie wypowie-
dziane słowo wywołuje ostry zatarg, który przybiera coraz groźniejsze formy tym bardziej, Ŝe 
zastępcy stron w wielu wypadkach nie ustępują, chcąc «wygrać» dla swego mocodawcy jak 
największe upokorzenie przeciwnika” – ACMJW, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 92 
Komendy Obozu w Neubrandenburgu z 7 V 1941 r. 

41 Ostatecznie sprawę postanowiono zawiesić i przekazać po wojnie do OSH – Więcej  
o samym zatargu – zob. ACMJW, Zbiór Józefa Kobylańskiego, sygn. 44, Protokoły posiedzeń 
sekundantów J. Kobylańskiego i Józefa Krokowskiego z 8, 12, 14 I, 10 II i 2 III 1943 r.,  
k. 26–36 i 40. 
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rozstrzygał „niezgodę zapatrywań” sekundantów co do określonej kwestii42. 
NaleŜy domniemywać, iŜ większość zatargów honorowych udawało się sku-
tecznie załatwić za pomocą jednego z rodzajów satysfakcji enumeratywnie 
wyliczonych w kodeksie Boziewicza43, np. przeprosin44. Nie zawsze kończyły 
się one wraz z otrzymaniem owego zadośćuczynienia. Zdarzały się bowiem 
wypadki, iŜ decydowano się na pojedynek, który zamierzano zorganizować po 
wojnie45, albo dochodziło do odwołania obrazy, które nie naprawiało w pełni 
relacji pomiędzy stronami46. 

Atmosferę wewnątrzobozową psuły teŜ protokoły jednostronne, które spi-
sywali „smutni” jednej ze stron zatargu47. Opierając się bowiem na kodeksie 
Boziewicza wykorzystywano ten instrument w celu dyskwalifikacji honoro-
wej oponenta. Środek ten był niekiedy bezzasadnie wykorzystywany, iŜ in-
terweniowała polska komendantura obozu. Między innymi w Oflagu II A 
Prenzlau w oficjalnym komunikacie do jeńców stwierdzono, Ŝe:  

 
„[...] według ogólnych kodeksów honorowych protokóły jednostronne nie są 

jedynie dokumentami kwestionującymi honorowość, lecz dokumentami stwier-
dzającymi pozytywnie niehonorowość danego osobnika pociągającymi za sobą 
dyskwalifikacyjne  konsekwencje honorowe dla niego. Opierając się na tej zasa-
dzie i wychodząc z załoŜenia – jak dalej oznajmiono – Ŝe wyłączne prawo do de-
cydowania o honorowości oficera mają OSH (a w naszych warunkach OSK) oraz, 

—————————— 
42 Z wyjątkiem zagadnień dotyczących honorowości jednej ze stron lub wykładni przepi-

sów samego kodeksu, gdyŜ to było w gestii powoływanego ad hoc Sądu Honorowego – zob.  
W. B o z i e w i c z, Polski Kodeks Honorowy, Warszawa–Kraków, wyd. VII [tj. 1939 r.] – art. 175.  

43 W świetle art. 102 były to: 1) wyjaśnienie, 2) zaprzeczenie obrazy, 3) odwołanie obrazy, 
4) usprawiedliwienie postępku, tworzącego zniewagę i oświadczenie honorowe, 5) przeprosze-
nie, 6) pojedynek, 7) jednostronny protokół sekundantów – ibidem. 

44 Na przykład ppłk Albin Znamirowski przeprosił ppłk. Adama Lewickiego, kończąc tym 
samym sprawę honorową po prawie pół roku – por. zapiski pod datami 25 XI 1942 r. i 4 XII 
1942 r. – A. L e w i c k i, Dziennik jeniecki… W: Dzienniki jenieckie polskich oficerów…, s. 86.  

45 J. P o l l a c k, op. cit., s. 174. 
46 J. Bohatkiewicz tak wspominał zakończenie zatargu z por. Julianem Łąckim: „sprawa 

[...] została formalnie zlikwidowana – odwołał zarzut [tj. Łącki – przyp. GK], ale postanowi-
łem zachować wobec niego (za jego krętactwa i kłamstwa) rezerwę. Nie będę rozmawiał i rę-
ki, póki będę mógł, nie podam mu” – J. B o h a t k i e w i c z, Dziennik jeniecki… W: Dzienniki 
jenieckie polskich oficerów…, s. 387. 

47 Protokół jednostronny spisywali sekundanci w sytuacji gdy: „a) wyzwany nie chce dać 
satysfakcji bez podania powodów; b) podniósłszy zarzut niehonorowości nie chce go podtrzy-
mać przed sądem honorowym; c) wyzywający lub wyzywany dopuszcza się złamania zasad 
kodeksu honorowego, lub przekroczenia terminów w nich zawartych” – W. B o z i e w i c z, Pol-
ski Kodeks…, art. 120. W oflagach najczęściej spisywano protokół jednostronny za odmowę 
satysfakcji – zob. ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50, Dodatek do rozkazu dziennego nr 17, wy-
danego przez Komendę Obozu  II A Prenzlau 22 I 1941 r.  
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Ŝe Sądy KoleŜeńskie obejmują swym zasięgiem kompetencyjnym wszystkich ofi-
cerów przebywających w obozie, nie mogą być tolerowane protokóły jednostronne 
a spisujący je dopuszczają się uchybienia przeciw postanowieniom Statutu 
OSH”48. 
 
 Niewątpliwie więc w duŜej mierze zakończenie zatargu stanowiło wy-

padkową wielu czynników, w tym przede wszystkim stopnia obrazy49 oraz 
woli samych sekundantów. W niektórych oflagach, tych ostatnich, jak i całe 
środowisko jenieckie, polskie władze obozowe zachęcały do polubownego roz-
wiązania zatargów. Komendant Oflagu II E Neubrandenburg płk Tadeusz 
Trapszo tak apelował do swych współtowarzyszy niedoli:  

 
„Przypominam, Ŝe obowiązkiem zastępców obu stron jest dąŜyć lojalnie i Ŝy-

ciowo do jak najszybszego zlikwidowania zatargu bez kierowania sprawy do 
OSK [...] Apeluję do kolegów, by stosując się do warunków Ŝycia zbiorowego,  
z jednej przez takt i umiar w postępowaniu, z drugiej przez ustępliwość i wyro-
zumiałość, nie dopuszczali do robienia sprawy powaŜnej z błahego nieraz zdarze-
nia, które mogłyby i powinny być z miejsca zlikwidowane. Szczególnie starsi  
i powaŜniejsi koledzy – na co zwracał uwagę płk Trapszo – w izbach winni wy-
wierać swój wpływ na młodszych, dąŜąc do załatwienia z miejsca lokalnych za-
targów i nieporozumień. W ten sposób atmosfera naszego Ŝycia zbiorowego stała-
by się znośniejsza, a Sądy KoleŜeńskie i koledzy uproszeni na zastępców, zaosz-
czędziliby sobie wiele czasu, zuŜywanego dotąd na przeliczne konferencje, prze-
słuchania i rozprawy w zatargach o błahym niejednokrotnie podłoŜu”50. 
 
Mimo takich wezwań polskich komend obozowych wiele spraw honoro-

wych (w tym zatargów) trafiało do OSH (lub OSK). Trudno jest ustalić, jaki 
procent z nich zakończył się niepowodzeniem na etapie próby polubownego 
rozstrzygnięcia na podstawie kodeksu Boziewicza zanim znalazły się one  
w OSH. Nieliczne materiały źródłowe nie pozwalają na to, aby opracować 
jakiekolwiek szacunki. Mimo to materiały, które dotrwały do dzisiaj dają 
szansę na częściowe przybliŜenie postępowania honorowego przed OSH (lub 
OSK) w oflagach. 

Przebieg procedury honorowej w niemieckich obozach jenieckich regulo-
wał SOSH. Nie obowiązywał on w pełnym zakresie, poniewaŜ specyficzne 
—————————— 

48 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50, Dodatek do rozkazu dziennego nr 17, wydanego przez 
Komendę Obozu  II A Prenzlau 22 I 1941 r., s. 1. 

49 Polski Kodeks Honorowy (wyd. 1939 r.) przewidywał aŜ cztery stopnie obrazy (lekką, 
cięŜką, bardzo cięŜką i obrazę familii) – zob. ibidem, art. 38–43. 

50 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 92 Komendy Obozu w Neubranden-
burgu z 7 V 1941 r. 
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okoliczności, tj. warunki obozowe nie dawały takich moŜliwości51. Postępo-
wanie, zgodnie z przepisami, rozpoczynało się wraz doniesieniem 52 oficera-
jeńca do właściwego OSH (lub OSK)53 o podejrzeniu czynu niehonorowego 
oficera lub – w przypadku zatargu – przekazaniu sprawy przez „smutnych” 
obu stron. 

 Rozpatrywanie czynu niehonorowego i zatargu róŜniło się od siebie z przy-
czyn formalnych. Załatwienie tego ostatniego (tj. zatargu honorowego) nie 
ograniczało się tylko do przepisów SOSH54, ale równieŜ do norm zwyczajo-
wych55. W oflagach OSH przyjmowały bowiem teŜ charakter sądu honorowe-
go, którego regulacje znajdowały się w kodeksie Boziewicza (był to rozdz. IX 
wyd. z 1939 r.). Tak np. było w wypadku OSH dla Oficerów Sztabowych  
w Oflagu Murnau VII A, który rozstrzygał tzw. zapis56 sekundantów (tj. 
„smutnych”)57. W przypadku zaś czynu niehonorowego OSH (lub OSK) uru-
chamiał całą procedurę, wynikającą ze SOSH. Dany OSH pracował w tzw. 
Kompletach (pięć osób) lub Wydziałach (trzy osoby), przy czym te ostatnie 
powoływał do konkretnej sprawy Przewodniczący Kompletu (§ 43 SOSH). 
Wydaje się (choć „nieodkryte” jeszcze materiały mogą zawierać inne infor-
macje), Ŝe w oflagach zrezygnowano z sędziów śledczych58, którzy przeprowa-
dzali postępowanie przygotowawcze (dochodzenie wstępne). Prawdopodobnie 
uczyniono tak ze względów logistycznych. Nie było potrzeby wyznaczania 

—————————— 
51 Przykładowo: zgodnie z § 49, 58, 59 i 71 SOSH z 1927 r. przewidywano udział w postę-

powaniu właściwego dowódcy dla podejrzanego o czyn niehonorowy oficera.  
52 Doniesienie mogło mieć formę zwykłego meldunku – Biblioteka Narodowa w Warsza-

wie (dalej: BN), akc. 16370, Sprawa płk. Geislera, Pismo Sądu Honorowego Oficerów Sztabo-
wych Oflagu VII A do kpt. Marcelego Kyci z 20 IX 1941 r., [b.p.]. 

53 W tym przypadku mogło to równieŜ nastąpić za pośrednictwem Najstarszego Obozu – 
zob. ibidem, Oświadczenie kpt. M. Kyci zaanonsowane do Najstarszego Obozu w Oflagu VII A 
Murnau płk. Józefa Koryckiego z dn. 23 V 1941 r., [b.p.]; ibidem, Pismo kpt. M. Kyci do Sądu 
Honorowego dla Oficerów Sztabowych z 16 IX 1941 r., b.p. 

54 Zob. § 58–60 SOSH z 1927 r. 
55 W niektórych oflagach zagadnienie rozwiązywania zatargów regulował stosowny regu-

lamin – np. w Oflagu VII A Murnau do 10 IV 1941 r. obowiązywały „Zasady postępowania  
w zatargach honorowych”, przyjęte rozkazem Najstarszego Obozu z 27 VIII 1940 r. – zob. 
ACMJW, Fototeka, sygn. 5006, Rozkaz nr 14 Najstarszego Obozu Jeńców VII A płk. J. Koryc-
kiego z 10 IV 1941 r. 

56 W świetle art. 138 kodeksu Boziewicza „zapisem na sąd honorowy nazywamy ujęcie  
w formę pytań wszystkich zarzutów, stawianych jednej ze stron spór honorowy wiodących, 
zakończone definitywnem pytaniem co do honorowości danego osobnika”. 

57 Por. BN, akc. 16370, Sprawa płk. Geislera, Protokół nr 3 z posiedzenia zastępców  
ppłk. Geislera i kpt. M. Kyci z 23 VIII 1941 r., b.p. 

58 W Wydziale był to jeden (opcja fakultatywna), a w Komplecie dwóch członków (opcja 
obligatoryjna), wydelegowanych do zbadania sprawy – SOSH z 1927 r. (odpowiednio § 58 
akapit 2 i § 69). 
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59 Mógł je przeprowadzać sam Przewodniczący Wydziału OSH (prawdopodobnie przy 
udziale pozostałych członków składu orzekającego) – por. BN, akc. 16370, Sprawa płk. Geis-
lera, Pismo kpt. M. Kyci do Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych napisane w Oflagu 
VII A Murnau z 16 IX 1941 r., [b.p.].   

60 Zob. ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50, Dodatek do rozkazu dziennego nr 17, wydanego 
przez Komendę Obozu II A Prenzlau z 22 I 1941 r., s. 2. 

61 W ich przypadkach zawieszenie postępowania nastąpiło na mocy uchwały z 9 X 1941 r., 
wydanej przez OSH dla oficerów starszych i młodszych – ibidem, Fototeka, sygn. 5016, Rozkaz 
nr 46 Najstarszego Obozu Jeńców płk. J. Koryckiego z 6 XI 1941 r., s. 1.   

62 Ibidem, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 92 (Leon Kowalewski), s. 9.  

—————————— 

sędziów śledczych, gdyŜ strony i świadkowie znajdowali się „na miejscu”. 
Nie oznaczało to, Ŝe zrezygnowano z czynności przewidzianych SOSH dla 
owych sędziów, np. przesłuchań59. Stawiennictwo świadków przed OSH (lub 
OSK) celem złoŜenia przez nich zeznań było obowiązkowe. Nieprzestrzega-
nie tego podlegało pod wykroczenie słuŜbowe, a nawet groziło wszczęciem 
postępowania sądowo-honorowego60. 

Sądy honorowe w oflagach, stosując się do przepisów zawartych w SOSH 
sporadycznie zawieszały prowadzone postępowanie. Następowało to na pod-
stawie § 71, który dopuszczał taką moŜliwość:  

 
„[...] jeŜeli okazuje się, Ŝe czyn oficera kwalifikuje się do sądu karnego naleŜy 

w kaŜdem stadium postępowania postępowanie honorowe wstrzymać [...]”.  
 
Tak było m.in. w przypadku spraw honorowych dwóch podporuczników, 

którym zarzucono:  
 

„[...] pobieranie lichwiarskich cen przy sprzedaŜy artykułów pierwszej potrze-
by i wykorzystywanie trudnego połoŜenia kolegów”61.  
 
W oflagach nie występowała polska wojskowa jurysdykcja karna, w związ-

ku z czym moŜna domniemywać, Ŝe ostateczne zakończenie tak „przerwa-
nych” procedur zamierzano rozwiązać po wojnie. Dotyczyło to równieŜ nieza-
kończonych spraw honorowych. Wspomina o tym Leon Kowalewski: „Sądy 
honorowe [...] były zawalone sprawami honorowymi, z których duŜa część 
czekała na załatwienie po wojnie”62. Jego prawnego instrumentu (tj. zawie-
szenia postępowania) uŜywano równieŜ przy zatargach honorowych. Wtedy 
jego skutki dotykały obu zwaśnionych stron:  

 
„W wypadku zawieszenia sprawy honorowej, skutki honorowe [...] tj. czasowe 

wstrzymanie zdolności Ŝądania lub udzielenia zadośćuczynienia w razie zatargu 
honorowego, odnoszą się zarówno do oficera, który jest pod zarzutem popełnienia 
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czynu niehonorowego, jak i tego oficera, który postawił zarzut bez moŜności 
przeprowadzenia dowodu prawdy w obecnych naszych warunkach”63. 
 
W niektórych oflagach duŜą przeszkodę w przeprowadzeniu postępowa-

nia honorowego stanowiły alternatywne sądy honorowe, które występowały 
nielegalnie w ramach niektórych samorządów jenieckich. W Oflagu II A 
Prenzlau wykryto istnienie „specjalnych Sądów arbitraŜowych, bądź teŜ puł-
kowych czy dywizyjnych sądów koleŜeńskich”. A „wyłamywanie się z zasad – 
jak przedstawił to płk T. Trapszo – na których opiera się nasze Ŝycie obozo-
we, przez tworzenie instytucji separatystycznych sprzeczne jest z dobrem 
ogółu”64. 

Bardzo waŜnym etapem całego procedowania była rozprawa. KaŜdy OSH 
(lub OSK) przeprowadzał ją w określony dzień tygodnia i w wyznaczonym 
lokalu. Ustalenie tego miało miejsce zazwyczaj zaraz po ukonstytuowaniu 
się  składów sędziowskich65. Przebieg procesu sądowego i narada członków 
OSH (OSK) prawdopodobnie odbywały się według § 80–87 SOSH. Trudno 
ustalić, czy celowo nie zrezygnowano z jakiegoś elementu podczas obrad, czy 
np. występował rzecznik (obrońca) oskarŜonego oficera, któremu udzielano 
głosu podczas rozprawy? Na te pytania zapewne znalazłaby się odpowiedź, 
gdyby moŜna było dotrzeć do odpowiednich akt zakończonych spraw66. 

Wyrok 

Oficerskie Sądy Honorowe (lub OSK) po uznaniu winy oficera orzekały 
jedną z kar przewidzianą w § 97 SOSH. Były to: 1) kara nagany; 2) kara su-
rowej nagany; 3) kara wykluczenia z korpusu oficerskiego67. Z materiałów 

63 W przypadku bezpodstawnego postawienia zarzutów groził proces o oszczerstwo. Prze-
strzegał przed tym Najstarszy Obozu VII A Murnau płk J. Korycki obwieszczając w Rozkazie 
nr 47: „Ostrzegam zatem przed zbyt pochopnym lub nierozwaŜnym stawianiem zarzutów, 
szczególnie, jeśli w obecnych warunkach zarzuty te udowodnione być nie mogą” – ibidem, Fo-
toteka, sygn. 5017, Rozkaz nr 47 Najstarszego Obozu płk. J. Koryckiego z 13 XI 1941 r., s. 1.  

64 Polski Komendant Obozu w Oflagu II A Prenzlau nakazał zlikwidowanie tych sądów  
i przekazanie spraw do OSK – zob. ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50, Dodatek do rozkazu 
dziennego nr 17, wydanego przez Komendę Obozu  II A Prenzlau 22 I 1941 r., s. 1. 

65 Zob. ibidem, MiD. II OW, sygn. 54, Rozkaz dzienny nr 92 Komendy Obozu w Neubran-
denburgu z 7 V 1941 r.; ibidem, MiD. II OW, sygn. 53, Rozkaz dzienny nr 64 Komendy Obozu 
w Neubrandenburgu z 28 III 1941 r. 

66 Kilka takich materiałów znajduje się w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w No-
wym Jorku. 

67 SOSH z 1927 r. przewidywał jeszcze udzielenie oficerowi napomnienia, aczkolwiek nie  
posiadało ono charakteru kary – zob. § 89 SOSH z 1927 r. 

GRZEGORZ KULKA 



67 

źródłowych wynika, Ŝe w oflagach OSH (lub OSK) korzystały z całego tego 
katalogu, mimo Ŝe skutków ich nałoŜenia nie moŜna było w pełni wyegze-
kwować tak jak zakładały to odpowiednie przepisy. Nie mniej jednak w Ŝy-
ciu obozowym starano się stworzyć warunki, aby je zbliŜyć do tych, jakie 
panowały przed wybuchem wojny. Przykładowo, przed wojną na mocy § 100 
SOSH kara surowej nagany pociągała „[...] za sobą zakaz uczęszczania do 
kasyn oficerskich i do utrzymywania towarzyskich stosunków z oficerami 
przez przeciąg 14 dni od ogłoszenia kary”, natomiast juŜ w trakcie konfliktu 
światowego, w Oflagu II A Prenzlau skutkowała ona zakazem „[...] uczęsz-
czania [...] przez okres 2 tygodni na wszelkie zebrania ogólne i towarzyskie 
dotyczy równieŜ uczęszczania na wszelkie wykłady i brania udziału w kur-
sach naukowych” 68. Niewątpliwie najtrudniej zweryfikować efektywność 
wyroków OSH, a szczególnie tych związanych z przyszłą karierą oficer- 
ską. WdroŜenie postępowania honorowego oraz skazanie oficera przez OSH  
w okresie dwudziestolecia międzywojennego oznaczało utratę na określony 
czas prawa awansu69. Nie wiadomo jak przedstawiała się sytuacja oficerów 
po II wojnie światowej, którzy zostali ukarani przez sąd honorowy w oflagu  
i w dalszym ciągu wiązali swoje Ŝycie zawodowe z wojskiem (ale juŜ w ko-
munistycznych czasach). Ponadto nie istnieją współcześnie Ŝadne statysty- 
ki, które wskazywałyby, jakie sankcje najczęściej wymierzano. Wydaje się 
jednak, Ŝe OSH stosowały karę nagany i surowej nagany w zbliŜonych  
proporcjach. W Oflagu VII A Murnau w ciągu miesiąca (czyli od 20 lutego  
do 20 marca 1941 r.) OSH dla oficerów młodszych orzekł pięć kar nagany  
i trzy surowej nagany70. Abstrakcyjne pojmowanie oficerskiego honoru71 
powodowało, Ŝe taki sam czyn niehonorowy traktowano inaczej przy wymie-
rzaniu kary – np. „za wysoce niekoleŜeńskie postępowanie przy transak-
cjach z papierosami” jednemu oficerowi udzielono nagany, innemu – surowej 
nagany72.  

—————————— 
68 ACMJW, MiD. II OW, sygn. 50,  Dodatek do rozkazu dziennego nr 17, wydanego przez 

Komendę Obozu II A Prenzlau z 22 I 1941 r., s. 2. 
69 Szerzej: B. K r u s z y ń s k i, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011, s. 149, 

158 i in. 
70 ACMJW, Fototeka, sygn. 5005, Rozkaz nr 11 Najstarszego Obozu Jeńców płk. J. Koryc-

kiego wydany w Oflagu VII A Murnau 20 III 1941 r., s. 1. 
71 W okresie międzywojennym mjr Ludomir Brzostowski twierdził, Ŝe brak ujęcia honoru 

był korzystny z punktu orzekającego składu sędziowskiego OSH, gdyŜ posiadał on pewną do-
wolność w interpretacji tej wartości odnośnie do konkretnego czynu czy zachowania danego 
oficera – zob. L. B r z o s t o w s k i, Oficerskie sądy honorowe, „Polska Zbrojna” 1926, nr 98,  
s. 3, z 10 IV.  

72 Por. orzeczenia OSH dla oficerów młodszych w sprawach por. Ludwika D. oraz  
ppor. Stanisława Sz. – ACMJW, Fototeka, sygn. 5018, Rozkaz nr 49 Najstarszego Obozu Jeń-
ców płk. J. Koryckiego wydany w Oflagu VII A Murnau 27 XI 1941 r., s. 1. 
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Najdotkliwszy wyrok dla oficera, jaki mogły wydać OSH (lub OSK) to 
wydalenie z korpusu oficerskiego. Tę karę wymierzano sporadycznie, ponie-
waŜ orzeczenia z taką sankcją wydawano przy ewidentnych przypadkach 
raŜącego naruszenia honoru. Jaka liczba czynów niehonorowych „zagroŜo-
nych” taką karą występowała w oflagach – pozostaje wciąŜ tajemnicą. Z hi-
storycznych przekazów wiadomo, Ŝe naleŜały do nich m.in. kradzieŜe73 czy 
bezkrytyczna ocena Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego74. Skutki 
takich orzeczeń miały tragiczne zakończenie, bowiem skazani na opuszcze-
nie szeregów armii załamywali się psychicznie i popełniali samobójstwo75. 
Znaczącą rolę przy orzeczeniu tego rodzaju kary odgrywał Prezydent RP, 
który na mocy § 123 SOSH zatwierdzał wyrok. Z tego powodu, Ŝe uzyskanie 
tej akceptacji podczas wojny było niemoŜliwe, pojawiała się pewna alterna-
tywa, aczkolwiek trudna do zweryfikowania. Z relacji przekazanych przez  
J. Kuropieskę wynikało, Ŝe wszystkie wyroki wykluczenia z korpusu wyda-
ne przez OSH (lub OSK) w oflagu zamierzano zatwierdzić po wojnie76. Nie 
jest to jednak do końca wiarygodne, poniewaŜ z jednej strony brak jest po-
twierdzenia tego stanu rzeczy w powojennych źródłach, z drugiej zaś sam  
J. Kuropieska sobie zaprzecza, pisząc na następnych stronach wspomnień, 
iŜ takie wyroki zatwierdzał Najstarszy Obozu77. Abstrahując od tego, kto  
i kiedy miał przeprowadzić owo zatwierdzenie, nie ulega Ŝadnej wątpliwości, 
Ŝe taką czynność zgodnie z przepisami przewidywano oraz realizowano. 

Podsumowanie 

Rozwiązywanie spraw honorowych w oflagach przebiegało na dwóch 
płaszczyznach – zwyczajowej i prawnej. Pierwszą wykorzystywano głównie 
do załatwiania zatargów honorowych, do których dochodziło nagminnie mię-
dzy internowanymi oficerami. Posiłkowano się przy tym tzw. kodeksem Bo-
ziewicza, zawierającym najwaŜniejsze przepisy w kwestiach formalnych (np. 
wyznaczaniem sekundantów, tj. „smutnych”, spisywaniem protokołów itd.). 
Druga natomiast ogniskowała się wokół SOSH, który regulował organizację 
OSH i całe prowadzone przed nim postępowanie. Wiadomo, Ŝe warunki obo-
zowe nie pozwalały na literalne stosowanie tych przepisów, toteŜ dochodziło 
—————————— 

73 Zob. J. B o h a t k i e w i c z, Dziennik..., s. 381. 
74 J. Kurop ieska, op. cit., s. 186. 
75 Dotyczy to m.in. ppor. Czesława Begale, który po wyroku wydalającym go z korpusu 

oficerskiego trzykrotnie podejmował próby samobójcze, z czego ostatnia się powiodła – zob.  
A. B u k o w s k i, Za drutami oflagów. Dziennik oficera 1939–1945, Warszawa 1993, s. 262. 

76 J. K u r o p i e s k a, op. cit., s. 186. 
77 Ibidem, s. 194. 
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do tworzenia OSK, czy regulaminów o uproszczonej procedurze honorowej. 
Taki stan prawno-zwyczajowy sprawiał, Ŝe honor oficera nadal stanowił jed-
ną z najwaŜniejszych wartości, a jego obrona była dla kaŜdego priorytetem. 

Na zakończenie warto równieŜ podkreślić, Ŝe dbanie o honor wśród osa-
dzonych jeńców przybierało formę oręŜa do walki z Niemcami. Podporucznik 
Marian Stryczek wspominał:  

 
„[...] gdy byłem w Murnau, byłem trzy razy wezwany do niemieckiej komen-

dantury obozu, celem podpisania Volkslisty. Gdy za trzecim razem odmówiłem 
podpisania Volkslisty, oficer niemiecki zapytał się mnie, dlaczego nie chcę podpi-
sać. Krótko mu odpowiedziałem – jestem oficerem polskim i nie wolno mi spla-
mić honoru oficera polskiego”78. 
 
Podobnych przypadków zapewne było więcej79, dlatego dziwi negatywny, 

a nawet drwiący stosunek (z perspektywy upływu kilkudziesięciu lat) nie-
których jeńców do spraw honorowych w oflagach80. Znajdowali się jednak 
przetrzymywani, którzy mieli odmienne zdanie81 oraz tacy, którzy poprzez 
swoją postawę udowodnili niezłomność honoru polskiego oficera. Doskonałą 
puentą niniejszego artykułu są słowa ppłk. Władysława Adamczyka – jeńca 
Oflagu VI B Dössel, który napisał, Ŝe:  

 
„Honor jest przeciwieństwem zdrady i upodlenia. Honor to najwyŜsza wartość 

i poczucie godności Ŝołnierza, który reprezentuje naród w słuŜbie i w boju. Na 
sztandarach Wojska Polskiego czytaliśmy wezwanie do obrony honoru i Ojczy-
zny. Sądy honorowe były gwarancją zachowania moralnego poziomu oficera, któ-
ry miał być wzorem dla podwładnych. W wąwozie Termopile czytamy na kamie-
niu pamiętne wezwanie: «przechodniu obwieść Sparcie, Ŝe tu spoczywamy w mo-
gile dotrzymawszy uczciwie przysięgi» – a było to w 480 r. przed naszą erą”82.  

—————————— 
78 ACMJW, RiW, sygn. 427 (Marian Stryczek), s. 7. 
79 Warto tutaj wspomnieć o kadm. Józefie Unrugu, który – w imię honoru oficera polskie-

go – komunikował się z władzami niemieckimi, korzystając z usług tłumacza, mimo Ŝe biegle 
posługiwał się językiem niemieckim – zob. J. P o l l a c k, op. cit., s. 29; J. K. K o w a l s k i,  
op. cit., s. 60–61. 

80 Zob. ACMJW, Środowisko byłych Jeńców Obozu Dössel, sygn. 93, J. Wojtulewicz – 
Obóz jeńców wojennych Dössel. Wspomnienie sprzed trzydziestu lat, s. 2; J. K. K o w a l s k i, 
op. cit., s. 152. 

81 Podpułkownik Władysław Adamczyk w swoich wspomnieniach napisał, Ŝe jakakolwiek 
„wypowiedź o «śmieszności sądów honorowych», którym podlegali oficerowie słuŜby czynnej  
i oficerowie rezerwy świadczy o zachwianiu moralnym autorów” – ACMJW, Środowisko by-
łych Jeńców Obozu Dössel, sygn. 79, Władysław Adamczyk – Oflag VI B w Dössel – fragment 
wspomnień, s. 4. 

82 Ibidem. 
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COURTS OF HONOUR IN OFLAGS – A CONTRIBUTION TO RESEARCH 

(Summary) 

In the time of the Second World War, Polish prisoners-of-war staying in oflags-
made every effort to maintain their own moral discipline. A significant instrument 
for this purpose was summoning courts of honour, which functioned on the basis of 
the “Statute of Officers’ Courts of Honour” of 1927. Nevertheless, the conditions  
of war forced the Polish organizers of the camp life to change or interpret certain of 
the regulations in an “original” way. At the same time, the POWs were forced to 
“specifically” make use of the so-called Boziewicz’s Code. The present article deals 
with these motifs and offers a contribution to further research within the field of 
jurisdiction of honour in oflags, since this problem area has not been scientifically 
investigated to a sufficient extent and is still little known about in the Polish histo-
riography.  

 
 

EHRENGERICHTSBARKEIT IM OFLAG – EIN FORSCHUNGSBEITRAG 

(Zusammenfassung) 

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs waren die polnischen Oflag-Gefangenen sehr 
um die eigene moralische Disziplin bemüht. Ein wichtiges Instrument dazu waren 
Ehrengerichte, die gemäß einem „Statut für Offiziers-Ehrengerichte” von 1927 
funktionierten. Dennoch sahen sich die polnischen Lagerleben-Organisatoren an- 
gesichts der Kriegsverhältnisse genötigt, die „eigentliche” Auslegung bestimmter  
Statutvorschriften zu ändern, während die Gefangenen einen „besonderen” Umgang 
mit dem sog. Boziewicz-Kodex für geboten hielten. Der vorliegende Aufsatzberührt 
diese Aspekte und stellt einen Beitrag zu weiteren Nachforschungeninnerhalb der 
Ehrengerichtsbarkeit in Oflags dar, da diese Thematik noch immer wissenschaft-
lich unzureichend erforscht und in der polnischen Geschichtsschreibung wenig be-
kannt ist. 
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Radzieccy jeńcy wojenni – liczby  
i skala problemu 

Ujęcie ogólne1 
 
Przypuszczalnie Ŝadna grupa jeńców wojennych, którzy w czasie II wojny 

światowej znaleźli się w niemieckiej niewoli, nie była w ostatnich 25 latach 
przedmiotem tak intensywnych badań w Niemczech, jak grupa jeńców będą-
cych Ŝołnierzami Armii Czerwonej2. WciąŜ jednak brak jest zadowalającej 
odpowiedzi na jedno z najwaŜniejszych pytań, mianowicie dotyczące liczby 
radzieckich Ŝołnierzy, którzy trafili w ręce Niemców, w tym takŜe liczby 
tych, którzy w niemieckiej niewoli stracili Ŝycie. Christian Streit szacował 
ogólną liczbę jeńców radzieckich (1978 r.) na 5,73 mln osób, z których zginę-
ło ok. 3,3 mln3, natomiast w 1981 r. Alfred Streim doszedł do wniosku, Ŝe do 
niewoli wziętych zostało ok. 5,34 mln czerwonoarmistów, z których nie prze-
Ŝyło 2,53 mln osób4. A zatem rozbieŜność w prezentowaniu danych przez 
obu tych autorów jest niemała, bowiem wynosi 390 tys. osób, ogółem wzię-
tych do niewoli i aŜ 800 tys. osób zmarłych.  

Jeszcze bardziej rozbieŜne są informacje podawane w literaturze pora-
dzieckiej5. Boris W. Sokołow oceniał liczbę jeńców radzieckich na ok. 6,3 mln 
—————————— 

1 Skrócona i uaktualniona wersja artykułu, jaki ukazał się na łamach kwartalnika „Vier-
teljahrhefte für Zeitgeschichte” 2008, Nr 4. 

2 Najnowsza literatura w publikacji R. Kellera pt. Sowjetische Kriegsgefangene im Deut-
schen Reich 1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegs-
wirtschaftlichen Zwängen, Getynga 2011. WaŜne dokumenty publikują: Rotarmisten in deut-
scher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung und Rehabilitierung sowjetischer 
Soldaten des Zweiten Weltkrieges, Hrsg. R. Overmans, A. Hilger, P. Poljan, Paderborn 2012. 

3 Por. Ch. S t r e i t, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefange-
nen 1941–1945, Stuttgart 1978, s. 244 i n. 

4 Por. A. S t r e i m, Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa”, 
Heidelberg/Karlsruhe 1981, s. 224 i n. Wkrótce potem Streim skorygował liczbę przypadków 
śmiertelnych ustalając ją na 2 545 000 osób: i d e m, Sowjetische Gefangene in Hitlers Vernich-
tungskrieg. Berichte und Dokumente 1941–1945, Heidelberg 1982, s. 178. 

  5 Streszczenie stanu badań w publikacji: M. E. E r i n,  Sowjetische Kriegsgefangene im 
nationalsozialistischen Deutschland 1941–1945. Forschungsprobleme, Jarosław 2005 [w języ-
ku rosyjskim].  
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osób, z których w latach 1941–1945 zmarło ok. 4 mln6, natomiast Walerij 
Filipow twierdził, Ŝe dane niemieckie są zawyŜone, gdyŜ jego zdaniem obej-
mowały one znaczną liczbę osób, „które w chwili wzięcia do niewoli nie były 
formalnie Ŝołnierzami, wobec czego fakt ich zniknięcia nie skutkował złoŜe-
niem meldunku o stratach osobowych w sztabie generalnym”7. 

Powodem tak powaŜnych róŜnic są nie tylko wskazane powyŜej trudności 
ze zdefiniowaniem formalnego statusu jeńców8, lecz takŜe fragmentarycz-
ność i niespójność danych źródłowych. 31 grudnia 1941 r. Oddział Obce Ar-
mie Wschód w meldunku złoŜonym w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu 
(Oberkommando der Wehrmacht, dalej: OKW) podał liczbę 3 355 499 jeńców, 
tymczasem Oddział Propagandy Wehrmachtu zakładał, iŜ liczba czerwono- 
armistów, którzy dostali się do niewoli niemieckiej wynosiła 3 812 865 osób9.  
W zestawieniu dotyczącym miejsca przebywania radzieckich jeńców wojen-
nych datowanym na 1 maja 1944 r. mowa jest o 3 117 449 osobach przeka- 
zanych przez Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych (Oberkommando des  
Heeres, dalej: OKH) do rejonów podległych OKW, w którego ewidencji figuru-
je jednak tylko 2 836 639 osób. RóŜnicę wynoszącą bądź co bądź 280 810 osób 
uzasadnia się „stratami w transporcie, błędami w liczeniu itp.”. Naczelne 
Dowództwo Wehrmachtu podaje, Ŝe całkowita liczba osób przekazanych przez 
OKH wyniosła do tego momentu 533 523 osoby, podczas gdy OKH pół roku 
później podało liczbę zaledwie 341 200 osób, czyli prawie o 200 tys. mniej10. 
W lutym 1945 r. dane dotyczące ogólnej liczby jeńców oscylują w przedziale 
od 5 245 000 do 5 743 000 osób11. 

Ostatecznie, z punktu widzenia władz państwa przetrzymującego jeńców, 
jeńcem wojennym jest tylko ten, kto zostanie jako taki indywidualnie ujęty 
—————————— 

  6 B. W. S o k o ł o w, The Cost of War: Human Losses for the USSR and Germany, 1939– 
–1945, „The Journal of Slavic Military Studies” 1996, vol. 9, s. 152–193.  

  7 Gefangene in deutschem und sowjetischem Gewahrsam 1941–1956: Dimensionen und 
Definitionen, Hrsg. M. Zeidler, U. Schmidt, Dresden 1999, s. 32. 

  8 Wiele osób cywilnych zostało zarejestrowanych w związku z walkami partyzanckimi  
i nieco później przekazanych urzędom pracy w charakterze cywilnych robotników przymuso-
wych. NaleŜy raczej przyjąć, Ŝe ich liczba zawierała się w przedziale sześciocyfrowym, nie zaś 
pięciocyfrowym.  

  9 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (Archiwum Federalne – Archiwum Wojskowe we 
Fryburgu, dalej: BA-MA), Oberkommando des Heeres/Generalstab (dalej: RH 2), nr 2621, k. 22. 

10 Ibidem, RH 2, nr 2678, k. 37.  
11 Ostatnie znane dane liczbowe Generalnej Administracji Kwaterunkowej OKH, doty- 

czące całkowitej liczby jeńców radzieckich wziętych do niewoli od początku wojny pochodzą  
z 22 III 1945 r., kiedy to OKH wykazała na dzień 28 II 1945 r. liczbę 5 245 882 jeńców (BA-MA, 
RH 2, nr 2623, k. 393). Szacując na podstawie danych OKH, ogólna liczba jeńców do chwili 
zakończenia wojny wyniosła niespełna 5,3 mln osób. Tymczasem 20 II 1945 r. Oddział Obce 
Armie Wschód zameldował, iŜ ogólna liczba jeńców na dzień 31 I 1945 r. wynosiła 5 743 528 
osób (BA-MA, RH 2, nr 2588). 
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w ewidencji i zgłoszony, podczas gdy statystyki o charakterze czysto nume-
rycznym, mówiące o osobach, które dostały się do niewoli na froncie, siłą 
rzeczy zawierają wiele nazwisk osób, określanych mianem jeńców wojen-
nych, które ów formalny status otrzymują jedynie na krótki czas. Powodem 
moŜe być śmierć, ucieczka czy zwolnienie z niewoli, a takŜe zwerbowanie 
danej osoby do pomocy w działaniach operacyjnych własnych wojsk. Dlatego 
teŜ liczba pojmanych do niewoli w toku konfliktów zbrojnych jest z zasa- 
dy wyŜsza od liczby osób oficjalnie zarejestrowanych jako jeńcy wojenni.  
W przypadku Ŝołnierzy radzieckich, którzy znaleźli się w niemieckiej niewo-
li, pierwszą z tych liczb będzie moŜna ustalić tylko w przybliŜeniu, poniewaŜ 
w odniesieniu do osób niezarejestrowanych prawie we wszystkich wypad-
kach brak jest dokumentów, na podstawie których moŜliwa byłaby rekon-
strukcja ich dalszych losów. Z tego powodu pozostają oni wielkością wyłącz-
nie statystyczną. W rezultacie nadal będą istnieć niejasności przy ustalaniu 
ich ogólnej liczby.  

Natomiast liczbę formalnie zarejestrowanych jeńców moŜna określić jed-
noznacznie, o ile zachowała się odpowiednia dokumentacja osobowa. To  
z kolei wytycza kierunek niniejszych badań. Opierają się one na stwierdze-
niu, Ŝe jeńcy radzieccy przynajmniej w rejonach podległych OKW byli reje-
strowani stosownie do przepisów dotyczących traktowania jeńców wziętych 
do niewoli przez Wehrmacht, wobec czego powinna istnieć moŜliwość ustale-
nia ich liczby12. Oznacza to, Ŝe po raz pierwszy dysponujemy jednoznacznie 
potwierdzonym przedziałem wielkości w kwestii liczby radzieckich jeńców 
wojennych. 

Między wzięciem do niewoli a indywidualną rejestracją  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1939 r. indywidualna rejestracja 
jeńców wojennych miała odbywać się w obozach dla Ŝołnierzy (stalagach)13  
i oficerów (oflagach). W pobliŜu frontu pierwotnym zamiarem było wyłącznie 
uzyskanie moŜliwie szybkiej orientacji co do liczby Ŝołnierzy wroga, którzy 

—————————— 
12 Por. R. K e l l e r, R. O t t o, Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen und 

die Wehrmachtbürokratie. Unterlagen zur Registrierung der sowjetischen Kriegsgefangenen 
1941–1945 in deutschen und russischen Institutionen. Ein Forschungsbericht. W: „Militär-
geschichtliche Mitteilungen” 1998, Bd 57, s. 149–180. 

13 Instrukcja Wojsk Lądowych (dalej: H.Dv.) nr 38/4: „Instrukcja słuŜbowa dla komendan-
tów obozu przejściowego dla jeńców wojennych” (dulagu), s. 12 oraz H.Dv. nr 38/5: „Instruk-
cja słuŜbowa dla komendantów obozu jenieckiego dla Ŝołnierzy szeregowych i podoficerów”  
(stalagu), s. 12. Przechowywane  w Archiwum Instytutu Historii Współczesnej w Monachium 
(dalej: IfZ), instrukcje słuŜbowe 34.12. 
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dostali się w ich ręce, oraz zorganizowanie straŜy nad nimi. Jednostki bojo-
we były zobowiązane do codziennego informowania zwierzchnich instancji  
o liczbie jeńców, którą zaleŜnie od wielkości i sytuacji podawano jako „poli-
czoną” lub „szacunkową”. O ile liczba jeńców nie przekraczała pewnych gra-
nic, ich szybkie przekazywanie dalej niekoniecznie leŜało w interesie walczą-
cych oddziałów, które pilnie potrzebowały rąk do pracy, choćby na potrzeby 
własnej logistyki czy teŜ do budowy stanowisk bojowych i dróg. W takiej sy-
tuacji konieczność ewidencjonowania jeńców metodą indywidualnej reje-
stracji, sporządzania list z nazwiskami wiązałaby się dla jednostek bojo-
wych ze znacznymi nakładami czasu i personelu, co było niepoŜądane ze 
strony OKH. Pozwalało to jednostkom bojowym na nieograniczone dyspono-
wanie jeńcami do czasu ich przekazania do obozów usytuowanych na tyłach 
frontu. Poczynania te były całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę cyklicz-
ne, zazwyczaj odmownie załatwiane starania formacji niemieckich o przy-
dział robotników spośród jeńców wojennych, co unaocznia następujący, wręcz 
dziwaczny z dzisiejszej perspektywy rozkaz XIX. korpusu armii z paździer-
nika 1942 r.: „W oddziałach liniowych nie mogą znajdować się Ŝadni jeńcy 
niezaewidencjonowani przez stalag. Zabrania się trzymania w poszczegól-
nych jednostkach przybocznych Rosjan!” 14. Od samego początku, oprócz ofi-
cjalnej statystyki jeńców istniał fenomen „Rosjan przybocznych”, wykonują-
cych róŜne prace w jednostkach walczących na froncie, których liczba była 
zapewne niemała. Dopóki jeńcy ci nie zostali odesłani do pracy w tyłowych 
jednostkach organizacyjnych, nie było nikogo poza obrębem danej jednostki 
Wehrmachtu, kto byłby poinformowany o istnieniu takich osób. Ludzie ci 
nie figurowali bowiem w statystykach prowadzonych przez Oddział ds. Jeń-
ców Wojennych, funkcjonujący w strukturach OKH i OKW. 

Po wielkich bitwach stoczonych latem i jesienią 1941 r., podczas których 
na skutek okrąŜenia do niewoli trafiały równocześnie setki tysięcy czerwo-
noarmistów, oddziałom liniowym zaleŜało na jak najszybszym ich odesłaniu, 
aby nie osłabiać własnej zdolności bojowej. Nierzadko tracono przy tym cał-
kowicie orientację co do liczebności jeńców, co sprawiało, Ŝe ich stan poda-
wano z reguły w zaokrągleniu15.  

JuŜ w sierpniu 1941 r. wytęŜone marsze i transporty kolejowe jeńców  
w kierunku na zachód pochłonęły ogromną liczbę ofiar16, a liczba ucieczek 

—————————— 
 14 BA-MA, Zarządzenia szczegółowe w sprawach zaopatrzenia z 6 X 1942 r., Generalkom-

mando 19. Armeekorps (RH 24-19), nr 253, k. 6. Rozkazy tego typu zostały wydane takŜe 
innym formacjom. 

15 BA-MA, Por. Korück (komendant tyłowego obszaru armii) 580 z 29 III 1943, Komman-
danten der rückwärtigen Heeresgebiete (RH 230), nr 185, k. 226. 

16 C. S t r e i t, op. cit., s. 164. 
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zakończonych powodzeniem stale wzrastała. Zrozumiałe jest zatem, Ŝe licz-
by zgłaszane przez obozy przejściowe (dulagi) podległe OKH, rozmieszczone 
na tyłach poszczególnych grup wojsk musiały róŜnić się od liczb podawanych 
przez jednostki bojowe. W chwili przybycia do dulagów ani jeden radziecki 
Ŝołnierz nie został imiennie zarejestrowany poprzez przekazanie informacji 
do któregoś z centralnych punktów meldunkowych. 

Pierwsze listy z nazwiskami miały sporządzić dulagi, kierując się obowią-
zującymi przepisami17, jednak w odniesieniu do jeńców radzieckich dowódca 
obszaru tyłowego grupy armii „Południe” zakomunikował 21 lipca 1941 r., Ŝe 
w dulagu, choć tylko „w ramach tymczasowej zmiany postanowienia zawar-
tego w H.Dv. 38/4 i 5”, nie ma być dokonywana „jakakolwiek ewidencja 
imienna”, podobnie teŜ nie miały być prowadzone listy jeńców przyjętych na 
stan oraz skierowanych do innych jednostek organizacyjnych. JednakŜe 
pewną liczbę jeńców naleŜało „zatrzymać w dulagach” celem wykorzystania 
ich do pracy18. NaleŜało ich imiennie zarejestrować. ZaleŜało więc od przy-
padku, czy i kiedy na obszarze podległym OKH Ŝołnierze Armii Czerwonej 
po wzięciu do niewoli byli rejestrowani w aktach.  

Na terenach połoŜonych w kierunku na zachód dołączył się obszar podle-
gły OKW, który obejmował III Rzeszę wraz z wszystkimi zaanektowanymi 
terytoriami oraz znajdującymi się pod administracją cywilną terenami oku-
powanymi Związku Radzieckiego i Polski.  

Rejestracja w obozach III Rzeszy  
 
Precyzyjnej regulacji procesu rejestrowania jeńców wojennych w stala-

gach i oflagach OKW dokonało w lutym 1939 r. w dokumencie H.Dv. 38/5 
„Instrukcja słuŜbowa dla komendantów obozów jenieckich dla Ŝołnierzy sze-
regowych i podoficerów”19. Wszyscy nowo przybyli otrzymywali „bieŜący nu-
mer porządkowy stosownie do kolejności ich dostarczenia, rozpoczynając od 
nr 1” oraz identyfikatory, na których widniała nazwa obozu oraz indywidu-

—————————— 
17 H.Dv. 38/4 nr 38/4: „Instrukcja słuŜbowa dla komendantów obozu przejściowego dla 

jeńców wojennych” (dulagu) z 22 V 1939 r. (IfZ, instrukcje słuŜbowe 34.12, s. 11–13 oraz za-
łączniki nr 1 i 2). Por. załączony schemat Naczelnego Dowództwa Armii (AOK) nr 2 dotyczą-
cy „przebiegu przesłuchania oraz relegacji”, przechowywane w: BA-MA, 2. Armeeoberkom-
mando (RH 20-2), nr 1445. 

18 BA-MA, Territoriale Befehlshaber in der Sowjetunion (RW 41), nr 4. 
19 IfZ, Instrukcje słuŜbowe 34.12, cytat s. 12 i n. z 12 XI 1939 r. Urywek tekstu został 

adekwatnie do sensu włączony do dokumentu H.Dv. 38/6 „Instrukcja słuŜbowa dla komen-
dantów obozu jenieckiego dla oficerów” (oflagu).  
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alny numer rejestracji20. Jeniec miał obowiązek stale nosić identyfikator na 
sznurku, zawieszonym u szyi. W przypadku śmierci górna połowa pozosta-
wała przy zwłokach, natomiast dolną połowę wraz z aktami osobowymi 
przesyłano do mieszczącego się w Berlinie Biura Informacyjnego Wehr-
machtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych (Wehrmachtauskunft-
stelle, dalej: WASt). Celem utworzenia WASt w obrębie OKW w sierpniu 
1939 r. było m.in. to, aby w duchu postanowienia zawartego w art. 77 kon-
wencji genewskiej z 1929 r. umoŜliwić nieprzyjacielskim państwom zasięga-
nie informacji o jeńcach, znajdujących się w niemieckiej niewoli, a takŜe 
móc dokumentować własne straty. 

Odpowiednikiem identyfikatora jeńca była w systemie administracji obo-
zowej wykonana jednocześnie karta osobowa nr I, do której oprócz danych 
osobowych oraz zdjęcia i odcisku palca wpisywano informacje o przeniesie-
niu do innych obozów, pobyt w lazaretach, kary i nazwy oddziałów robo-
czych. Towarzyszyła mu ona podczas całego okresu przebywania w niewoli. 
Jednak najwaŜniejszą cechą identyfikacyjną dla administracji jenieckiej 
Wehrmachtu był numer identyfikatora. 

Załącznik: przykład karty ewidencyjnej  

Bezpośrednio po zarejestrowaniu jeńców ich najwaŜniejsze dane osobowe 
były kierowane w formie listy czy teŜ jako pojedyncze meldunki do biura 
WASt, które zakładało ogólną kartotekę, nazywaną kartoteką centralną, do 
której wpisywano teŜ wszelkie zmiany zgłoszone przez władze obozowe, np. 
pobyty w lazaretach czy przeniesienia. Biuro WASt miało więc, aczkolwiek  
z pewnym opóźnieniem, dokładną orientację zarówno co do liczby jeńców  
w poszczególnych obozach, jak i ich całkowitego stanu osobowego. 

Rejestracja odbywała się zasadniczo tylko raz, co oznaczało, Ŝe jeniec za-
chowywał z reguły swój numer przez cały okres niewoli, takŜe przy przenie-
sieniach do innych obozów, w związku z czym numer raz nadany nie mógł 
być zastosowany ponownie, nawet wtedy, gdy jego posiadacz zmarł. W razie 
utraty identyfikatora naleŜało poinformować o tym WASt, w przypadku zaś 
jego odnalezienia podlegał on wycofaniu oraz zniszczeniu w taki sposób, aby 
nie moŜna go było uŜyć ponownie. W podobny sposób postępowano ze schwy-
tanymi uciekinierami. Jeśli nie byli oni w posiadaniu swojego identyfikato-
ra, rejestrowano ich pod nowym numerem.  

—————————— 
20 Obozy oznaczano rzymską cyfrą okręgu wojskowego, w którym się znajdowały, w kom-

binacji z wielką literą, która podawała kolejność w zestawieniu. Stalag VIII B Lamsdorf był 
więc drugim obozem utworzonym w VIII Okręgu Wojskowym Breslau. Odnośnie do odmien-
nego nazewnictwa „obozów radzieckich” p. poniŜej – przyp. 23. 
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KaŜdy obóz prowadził odrębny wykaz wydanych identyfikatorów, do któ-
rego wpisywano najpierw numer, a następnie nazwisko i imię, dane doty-
czące rodziny i miejsca zamieszkania oraz w ostatniej rubryce miejsce dal-
szego przebywania danej osoby21. Oficjalne włączenie do wykazu danych 
osobowych jeńca było zatem początkiem złoŜonej procedury administracyj-
nej, której finałem był albo koniec wojny bądź śmierć przed jej zakończe-
niem, pomyślna ucieczka lub zwolnienie z niewoli22. 

KaŜdy numer występował zatem tylko jeden raz. NajwyŜszy numer iden-
tyfikatora nadany przez obóz jest więc równoznaczny z ogólną liczbą jeńców 
ujętych w ewidencji tego obozu, natomiast dodanie wszystkich numerów 
identyfikacji nadanych przez poszczególne obozy powinno dać sumę wszyst-
kich jeńców wojennych zarejestrowanych w III Rzeszy. 

Fakt, iŜ nazistowska wojna ze Związkiem Radzieckim była wojną zabor-
czą i miała na celu eksterminację wroga, wobec czego jeńcy nie mieli być 
traktowani według kryteriów zgodnych z prawem międzynarodowym, miał 
jednak szczególną specyfikę w zakresie organizacji systemu jenieckiego. JuŜ 
na kilka miesięcy przez atakiem na Związek Radziecki Wehrmacht zaczął 
tworzyć plany zakładania obozów jenieckich, które miały słuŜyć wyłącznie 
przyjmowaniu Ŝołnierzy radzieckich i zarządzaniu nimi. Określano je po-
tocznie nazwą „obozów radzieckich”23. JednakŜe byli to Ŝołnierze regularnej 
armii wzięci do niewoli, wobec których naleŜało stosować obowiązujące prze-
pisy. Na potrzeby prowadzenia „obozów radzieckich”, utworzonych na tere-
nie III Rzeszy OKW wydając 26 czerwca 1941 r., czyli ponad dwa tygodnie 
przed nadejściem pierwszych transportów, rozkaz w sprawie „ewidencji  
i traktowania rosyjskich jeńców wojennych” wprowadził kilka „tymczaso-
wych zmian”, obowiązujących przepisów, które jednak nie dotyczyły tych, 
które były związane z rejestracją. Kartę osobową nr I naleŜało bezwzględnie 
prowadzić, natomiast wyposaŜanie w identyfikatory miało odbywać się jak 
zwykle24. Zgodnie z tym „obozy radzieckie” były zobowiązane dokonywać re-
—————————— 

21 Patrz wykaz identyfikatorów uŜywanych w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch (Dolna 
Austria) o numerach od 127 001–133 000, w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu, WASt-Kdp, nr 16. 

22 W przypadku jeńców radzieckich zwolnienie z niewoli następowało głównie celem wy-
dania ich w ręce Gestapo, przeniesienia do pracy o charakterze cywilnym lub włączenia chęt-
nych do jednostek Wehrmachtu i SS. 

23 Stalagi utworzone na potrzeby kampanii wschodniej otrzymały numery od 301 do 360 
(później – z lukami – sięgające numeru 398), natomiast stalagi, które następnie pozostały  
w Rzeszy, otrzymały dodatkowo nazwę, którą otrzymałyby jako „normalne” obozy w okręgu 
wojskowym, np. Stalag 308 (VIII E), zlokalizowany w Świętoszowie (Neuhammer)/Dolny 
Śląsk. BliŜsze informacje: R. O t t o, Wehrmacht. Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im 
deutschen Reichsgebiet 1941/42, München 1998, s. 34–36. 

24 BA-MA, Personalverwaltende Stellen der Wehrmacht (RW 59), nr 142, k. 35 i n. 

RADZIECCY JEŃCY WOJENNI – LICZBY I SKALA PROBLEMU 



78 

jestracji nowo przybyłych w ten sam sposób jak w przypadku jeńców niera-
dzieckich.  

Dokumentacja ewidencyjna dotycząca radzieckich  
jeńców wojennych  

 
Od końca wojny zasoby WASt z dokumentacją kartoteczną zmarłych jeń-

ców radzieckich uwaŜano za zaginione. Wojska amerykańskie zdobyły te akta 
w nienaruszonym stanie w Saalfeld i Meiningen w Turyngii, dokąd ewaku-
owano biuro WASt w 1943 r. ze względu na trwającą wojnę powietrzną,  
po czym w sierpniu 1945 r. przekazały je Związkowi Radzieckiemu w myśl 
art. 77 konwencji genewskiej. Przez długi czas nie wiedziano, co stało się  
z aktami czerwonoarmistów, którzy przeŜyli pobyt w wyzwolonych przez 
aliantów stalagach i oflagach. Jest zatem zrozumiałe, Ŝe na skutek braku 
informacji na ten temat zrodziło się przypuszczenie, iŜ jeńcy radzieccy nie 
byli rejestrowani w ogóle lub co najwyŜej dopiero od wiosny 1942 r. z przy-
czyn światopoglądowych25. 

Obecnie wiadomo jednak, Ŝe przewaŜająca część uznawanych za zaginio-
ne dokumentów z biura WASt, dotyczących Ŝołnierzy Armii Czerwonej, któ-
rzy zmarli bądź nie powrócili do ojczyzny, znajduje się w Centralnym Archi-
wum Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej (CAMO) w Po-
dolsku koło Moskwy. Dzięki poszukiwaniom prowadzonym w białoruskich 
archiwach Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (Komitet Gosudarstwien-
noj Biezopasnosti, dalej: KGB) (od 2001 r.) udało się teŜ zasadniczo wyja-
śnić, gdzie znajdują się akta osobowe ocalałych. Byli jeńcy w okresie między 
ich wyzwoleniem a repatriacją zostali sprawdzeni przez Ludowy Komisa- 
riat Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł, dalej: 
NKWD) pod kątem ewentualnej kolaboracji z Niemcami26. ZałoŜone w trak-
cie tej weryfikacji akta, zawierające zazwyczaj takŜe niemieckie karty ewi-
dencyjne Wehrmachtu pozostawały w posiadaniu tajnych słuŜb. Dziś, o ile 
nie zostały tymczasem przekazane państwowym archiwom, są przechowy-
wane we właściwych dla ostatniego miejsca zamieszkania archiwach obwo-
dowych poszczególnych słuŜb bezpieczeństwa państw sukcesyjnych Związku 
Radzieckiego, gdzie składowane są teŜ pochodzące z odnośnych obwodów do-
kumenty Wehrmachtu, dotyczące byłych jeńców, których śmierci nie moŜna 
było niezbicie udokumentować, gdyŜ zostali oni np. przekazani Gestapo  

—————————— 
25 Por. C. S t r e i t, op. cit., s. 129 i n. 
26 Zgodnie ze stalinowskim rozkazem nr 270 z 16 VIII 1941 r. kaŜdy Ŝołnierz radziecki, 

który dostał się do niewoli, był pierwotnie uznawany za zdrajcę.  
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i skierowani do obozu koncentracyjnego. Na skutek błędnej oceny faktów 
uwaŜano ich początkowo za potencjalnych kolaborantów, których w przy-
padku powrotu naleŜało poddać intensywnej weryfikacji i kontroli.  

I wreszcie moŜna jeszcze znaleźć pozostałości kartotek WASt i pojedyn-
czych obozów w zasobach mającej swoją siedzibę instytucji o nazwie Deutsche 
Dienststelle, która jest następczynią WASt. 

Obecnie znaczna część dokumentacji została udostępniona do badań na-
ukowych. Akta składowane w archiwum CAMO są dostępne w Internecie na 
stronie www.obd-memorial.ru, natomiast do akt pochodzących z niektórych 
archiwów słuŜb tajnych moŜna uzyskać wgląd w siedzibie Stiftung Säch-
sische Gedenkstätten (Fundacji Saksońskich Miejsc Pamięci) oraz częściowo 
w Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten (Fundacji Dolnosaksońskich 
Miejsc Pamięci).  

Informacje dotyczące liczby radzieckich jeńców wojennych  
zarejestrowanych w III Rzeszy 

1. „Obozy radzieckie”  

W „obozach radzieckich” rozpoczynano rejestrowanie jeńców zgodnie  
z przepisami od numeru 1, a kaŜdy następny jeniec otrzymywał kolejny nu-
mer bieŜący. NajwyŜsza dająca się stwierdzić liczba widniejąca na identyfi-
katorze wydanym przez administrację „obozów radzieckich” daje minimalną 
liczbę zaewidencjonowanych w nich osób. Tabela 1 ukazuje liczby jeńców, 
jakie udało się ustalić dla wszystkich „obozów radzieckich” w III Rzeszy. 

A zatem, w „obozach radzieckich” na terenie III Rzeszy zostało zareje-
strowanych co najmniej 696 653 radzieckich jeńców wojennych27.  

2. Ewidencja w pozostałych obozach jenieckich III Rzeszy  

Stosownie do pierwotnych załoŜeń niemieckiego dowództwa wojskowego – 
ścisłe oddzielenie od jeńców innych narodowości, umieszczanie w szczegól-
nych obozach – podana powyŜej liczba powinna stanowić całkowitą licz- 
bę czerwonoarmistów, zarejestrowanych w obrębie terytorium III Rzeszy.  
—————————— 

27 Większość „obozów radzieckich”, usytuowanych na terenie III Rzeszy została przenie-
siona na tereny okupowane, same obiekty przekształcono w filie innych stalagów. Stalagi 302 
(II H) Groß Born-Rederitz (Borne Sulinowo-Nadarzyce) i 311 (XI C) Bergen-Belsen istniały 
jeszcze do połowy 1943 r., a Stalag 326 (VI K) Senne do końca wojny.  
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* Oflagom utworzonym w OW I przydzielono funkcję stalagów: rozkaz OKW w sprawie administro-
wania obozów jenieckich z 16 VI 1941 r., w: BA-MA, Oberkommando der Wehrmacht/Allgemeines Wehr-
machtamt, nr 578. I Okręg Wojskowy stanowił przypadek szczególny, bowiem pomimo Ŝe był w obrębie 
kompetencji „organizacji nadrzędnej”, tamtejsze obozy miały pierwszoplanowe zadanie przemieszczania 
radzieckich jeńców (z wyjątkiem tych, którzy byli w nich potrzebni do pracy) w kierunku III Rzeszy.  
Z tego powodu liczba rejestracji w poszczególnych obozach jest przewaŜnie stosunkowo niska. 

T a b e l a  1  
NajwyŜsze dające się stwierdzić numery identyfikatorów  

w „obozach radzieckich” na terenie III Rzeszy  

Okręg wojskowy Obóz Liczba 

I* Oflag 52 Ebenrode (Nesterov/Rosja) 2 475 

Oflag 53 Heydekrug/Pogegen 7 900 

Oflag 56 Prostken (Prostki) 273 

Oflag 57 Ostrołęka/Białystok 11 845 

Oflag 60 Schirwindt 5 971 

Oflag 63 Prökuls/Fischborn-Lyse 2 169 

Oflag 68 Sudauen/Suwałki 4 390 

331 (I C) Heydekrug (Siluté) 5 918 

XII E Zambrow 8 868 

II 302 (II H) Groß Born-Rederitz 41 608 

323 (II G) Groß Born-Barkenbrügge 11 982 

315 (II F) Hammerstein (Czarne) 52 739 

IV 304 (IV H) Zeithain 55 013 

VI 326 (VI K) Senne 179 774 

VIII 308 (VIII E) Neuhammer (Świętoszów) 57 577 

318 (VIII F) Lamsdorf (Łambinowice) 108 627 

X 310 (X D) Wietzendorf 46 976 

XI 311 (XI C) Bergen-Belsen 21 933 

321 (XI D) Oerbke 24 711 

XX 312 (XX C) Thorn (Toruń) 15 294 

XIII Oflag 62 (XIII D) Hammelburg 30 610 

696 653   Ogółem 
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W rzeczywistości jednak wkrótce zaniechano stosowania zasady oddzielnego 
kwaterowania w specjalnych „obozach radzieckich”. JuŜ w lipcu 1941 r. 
wzięci do niewoli Ŝołnierze radzieccy trafili do istniejących od 1939 r. stala-
gów VI B Neu Versen i VI C Bathorn połoŜonych na terenie powiatu 
Emsland, początkowo okręŜną drogą poprzez „obóz radziecki” znajdujący się 
w VI OW, którym był Stalag 326 (VI K) Senne, wkrótce jednak takŜe bezpo-
średnio z frontu. W IV OW znajdował się Stalag IV B Mühlberg (nad Łabą), 
w którym przybywający czerwonoarmiści, począwszy od pierwszego trans-
portu 12 lipca, byli przyjmowani i wysyłani do innych obozów, co było uzu-
pełnieniem działalności „obozu radzieckiego” Stalag 304 (IV H) Zeithain. Za-
równo obóz w Mühlberg, jak i te w Neu Versen i Bathorn spełniały poniekąd 
funkcję „zastępczych obozów radzieckich”, poniewaŜ te, które miały temu ce-
lowi słuŜyć, ze względu na ich niedostateczne wyposaŜenie oraz mankamen-
ty organizacyjne mogły spełniać to zadanie w niepełnym wymiarze. Mowa tu 
w pierwszym rzędzie o ewidencji duŜej liczby przyjmowanych jeńców, co  
w Senne i Zeithain było niewykonalne, w związku z czym funkcję tę przejęły 
obozy w powiecie Emsland oraz w Mühlberg. 

Wkrótce potem kolejne stalagi, w których osadzono jeńców róŜnych naro-
dowości, zaczęły rejestrować jeńców radzieckich. Rodzi się pytanie, w jaki 
sposób określić liczbę identyfikatorów, wydanych radzieckim jeńcom w tych 
stalagach. W Deutsche Dienststelle w Berlinie zachowała się ewidencja ra-
dzieckich jeńców prowadzona w Stalagu IX A Ziegenhain28, której pobieŜna 
analiza nasuwa przypuszczenie, Ŝe dla Ŝołnierzy radzieckich stosowano 
określone zakresy numerów, bowiem tamtejsze numery identyfikatorów Ŝoł-
nierzy radzieckich zawierają się w przedziale 63 000–76 000, a niektóre po-
nadto w przedziale 59 000–60 000. Wydaje się, Ŝe w Ziegenhain były ustalo-
ne zakresy numerów, zarezerwowane wyłącznie dla wziętych do niewoli 
czerwonoarmistów. 

Rezultat weryfikacji tego przypuszczenia na podstawie zbiorów WASt 
jest jednoznaczny, bowiem zakres numerów sięga od numeru 63 202 do nu-
meru 76 151, obejmując tym samym 12 950 osób. Poza tym, w ewidencji ofi-
cerów przechowywanej osobno w Podolsku występuje drugi blok z numerami 
od 58 712 do 59 799, pod którymi w październiku 1943 r. zaewidencjonowano 
w Ziegenhain transport z co najmniej 1088 oficerami. Oznacza to, Ŝe w sa-
mym tylko Stalagu IX A zarejestrowanych zostało minimum 14 038 radziec-
kich jeńców wojennych. JeŜeli zastosujemy tę metodę do pozostałych obozów 
jenieckich, to potwierdza się spostrzeŜenie, iŜ wszędzie moŜna zauwaŜyć ist-
nienie bloków numerów jednoznacznie przyporządkowanych do jeńców ra-

—————————— 
28 Zasadniczo kaŜdy obóz prowadził wewnętrzną ewidencję, aby w dalszym ciągu mieć 

orientację co do miejsca przebywania jeńców i ich akt po opuszczeniu przez nich obozu. 
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dzieckich, nierzadko nawet kilka. Tabela 2 stanowi podsumowanie wyników 
kwerendy dotyczącej obozów utworzonych na terenie III Rzeszy29. 

Ewidencjonując jeńców niektóre obozy, np. stalagi IV B Mühlberg, X A 
Schleswig czy XVII B Gneixendorf – najwidoczniej w myśl instrukcji H.Dv. 
38/5 – nadawały numery bieŜące, toteŜ w takich przypadkach stwierdzone 
zakresy numerów mogą w razie wątpliwości obejmować pojedynczych, tym-
czasem dostarczonych, do tego czasu niezarejestrowanych Ŝołnierzy innych 
narodowości. W tym kontekście nie ma to większego znaczenia.  

Natomiast w większości innych obozów w chwili przybycia Ŝołnierzy  
o narodowości dotychczas nieujętej w ewidencji rozpoczynano liczenie naj-
prawdopodobniej od pełnych tysięcy. W takim przypadku numery wcześniej-
sze niekoniecznie były „zajęte”, lecz mogły być zarezerwowane dla ewentual-
nie dodatkowo przybyłych jeńców „poprzedniej” narodowości. Wprawdzie nie 
byłoby wówczas pełnych danych odnośnie do ich całkowitej liczby, jednakŜe 
w ten sposób moŜna wiarygodnie wyjaśnić, dlaczego na przykład w Stalagu 
IX A Ziegenhain oficerom radzieckim, przybyłym dopiero w 1943 r. przy-
dzielono niŜsze numery niŜ Ŝołnierzom, którzy trafili tam juŜ zimą na prze-
łomie lat 1941/1942. W takiej sytuacji po prostu uzupełniono by ewentual-
nie istniejącą większą lukę.  

I wreszcie, ustalając ogólną liczbę Ŝołnierzy radzieckich zewidencjonowa-
nych w III Rzeszy naleŜy jeszcze uwzględnić obozy administrowane przez 
marynarkę wojenną i lotnictwo30, aczkolwiek większość z tych jeńców zosta-
ła uprzednio ewidencyjnie ujęta w stalagach wojsk lądowych, nawet jeśli by-
li oni Ŝołnierzami radzieckiego lotnictwa czy marynarki31. Jedynie stalagi 
Luft 2 Litzmannstadt (Łódź) oraz Luft 5 Wolfen samodzielnie w mniejszym 
zakresie dokonywały rejestracji: W Litzmannstadt zarejestrowano minimum 
4148 jeńców, w Wolfen – 36932.  

Na obecnym etapie badań moŜemy stwierdzić, Ŝe w „obozach radzieckich” 
dokonano co najmniej 688 677 rejestracji jeńców radzieckich, w pozostałych 
zaś obozach usytuowanych na terenie Rzeszy liczba rejestracji wyniosła  
744 428, co daje ogólną liczbę minimum 1 433 105 rejestracji. MoŜemy zatem 

—————————— 
29 Nie wyszczególniono obozów, w odniesieniu do których jedynie w sporadycznych przy-

padkach moŜna udokumentować fakt rejestrowania jeńców. Były to „obozy w cieniu” (Schatten-
lager), których zadanie polegało na organizowaniu i zarządzaniu pracą jeńców. 

30 1 V 1944 r. liczba radzieckich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach lotnic-
twa wojskowego wynosiła ponad 100 tys. osób, a w obozach marynarki wojennej – niespełna 
12 tys. osób – BA-MA, RH 2, nr 2623. 

31 BA-MA, Zestawienie OKW dotyczące miejsc przebywania radzieckich jeńców wojen-
nych według stanu na dzień 1 V 1944 r., RH 2, nr 2623. 

32 BA-MA, Ogólna instrukcja OKH w tej sprawie z 12 IX 1941 r., 18. Armeeoberkomman-
do (RH 20-18), nr 1443, k. 21. 
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T a b e l a  2 
Bloki numerów identyfikatorów radzieckich jeńców wojennych  

osadzonych w pozostałych stalagach na terenie III Rzeszy  

Okręg wojskowy Obóz Bloki numerów Łączna liczba 

1 2 3 4 

I Königsberg 
(Królewiec) 

I A Stablack       R 1  –   13 896 13 896 

I B  Hohnstein       R 1  –   54 744 54 744 

II Stettin 
(Szczecin) 

II A Neubrandenburg   78 023 –   98 163 20 141 

II B Hammerstein   96 014 – 134 396 38 383 

II C Greifswald   50 002 –   53 324 3 323 

II D Stargard   75 011 –   96 819 
108 030 – 112 794 

21 809 
4 765 

III Berlin III A Luckenwalde   93 007 – 104 000 
128 004 – 132 830 

10 994 
4 827 

III B Fürstenberg/ Oder   60 001 –   69 890 
150 053 – 154 523 

9 890 
4 471 

III C Alt Drewitz   12 481 –   30 230 
  50 049 –   51 710 

17 750 
1 662 

III D Berlin   14 015 –   19 291 
170 064 – 170 928 

5 277 
865 

IV Dresden 
(Drezno) 

IV B Mühlberg 100 002 – 219 986 
246 039 – 246 999 
269 003 – 269 495 
272 020 – 272 997 
276 016 – 277 000 
282 017 – 292 995 

119 985 
961 
493 
978 
985 

10 979 

V Stuttgart V A Ludwigsburg   38 002 –   45 061 
  50 000 –   51 463 
  56 011 –   57 099 

7 060 
1 464 
1 089 

V B Villingen   20 004 –   25 815 
  40 797 –   41 497 

5 812 
701 

V C Offenburg   64 815 –   71 000 6 186 

VI Münster VI A Hemer   51 865 –   56 865 5 001 

VI B Neu Versen   23 159 –   41 751 18 593 

VI C Bathorn   30 024 –   53 089 
120 008 – 123 597 

23 066 
3 590 

VI F Bocholt   44 001 –   44 966 966 

VI G Bonn   10 036 –   11 408 1 373 
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T a b e l a  2 (c.d.) 
Bloki numerów identyfikatorów radzieckich jeńców wojennych  

osadzonych w pozostałych stalagach na terenie III Rzeszy  

Okręg wojskowy Obóz Bloki numerów Łączna liczba 

1 2 3 4 

VII München 
(Monachium) 

VII A Moosburg   91 319 – 109 957 
135 214 – 136 989 
141 332 – 141 549 
143 061 – 144 563 

18 639 
1 776 

218 
1 503 

VII B Memmingen     7 025 –     7 490 466 

VIII Breslau 
(Wrocław) 

VIII A Görlitz 
(Zgorzelec) 

  38 004 –   43 883 
  52 099 –   61 080 

5 880 
8 982 

VIII C Sagan 
(śagań) 

  61 014 –   75 226 
  77 498 –   92 720 

14 213 
15 223 

IX Kassel IX A Ziegenhain   58 712 –   59 799 
  63 202 –   76 151 

1 088 
12 950 

IX B Bad Orb     5 024 –   10 376 
  20 385 –   23 129 

5 353 
2 745 

IX C Bad Sulza   39 681 –   43 102 3 422 

X Hamburg X A Schleswig   11 523 –   11 984 
  14 401 –   14 427 

462 
27 

X B Sandbostel 107 479 – 151 988 
166 016 – 169 911 
204 020 – 206 987 
213 623 – 214 843 
226 006 – 226 484 

44 510 
3 896 
2 968 
1 221 

479 

X C Nienburg/Weser         42 –       419 378 

XI Hannover XI A Altengrabow 119 016 – 135 902 
143 621 – 148 485 

16 887 
4 865 

XI B Fallingbostel 120 017 – 130 946 10 930 

XII Wiesbaden XII A Limburg/Lahn 
  
  
XII D Trier (Trewir) 

  60 204 –   65 479 
  69 535 –   69 981 
  25 005 –   27 394 
  23 032 –   23 657 

5 276 
447 

2 390 
626 

XII F Bolchen/Forbach     6 053 –   14 626 
  18 708 –   22 557 

8 574 
3 850 

XIII Nürnberg 
(Norymberga) 

XIII A Sulzbach-Rosenberg 113 004 – 119 869 6 866 

XIII B Weiden   13 006 –   19 926 
  24 314 –   24 374 

6 921 
61 

XIII C Hammelburg    10 508 –   20 422 9 915 
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załoŜyć, Ŝe w obozach utworzonych w Rzeszy zarejestrowanych zostało co 
najmniej 1,4 mln osób zakwalifikowanych jako radzieccy jeńcy wojenni.  

 
Rejestracja jeńców w Generalnym Gubernatorstwie  
i na okupowanych terenach wschodnich33 

 
ChociaŜ w trakcie rozszerzania niemieckiej strefy wpływów rozmieszczo-

no obozy jenieckie takŜe na okupowanych terytoriach, administrowanych 
przez władze cywilne, jeszcze latem 1941 r. OKW nie widziało powodu, by  
w związku z niemieckim atakiem na Związek Radziecki dokonać korekty 
dotychczas praktykowanej metody rejestrowania jeńców dopiero w stala-

—————————— 
33 W okupowanej Norwegii oraz Finlandii rozmieszczono ogółem pięć obozów, które  

w sumie zarejestrowały ok. 25 tys. czerwonoarmistów. 

T a b e l a  2 (c.d.) 
Bloki numerów identyfikatorów radzieckich jeńców wojennych  

osadzonych w pozostałych stalagach na terenie III Rzeszy  

Okręg wojskowy Obóz Bloki numerów Łączna liczba 

1 2 3 4 

XVII Wien 
(Wiedeń) 

XVII A Kaisersteinbruch   15 792 –   22 955 
122 019 – 136 000 
157 051 – 162 953 
165 016 – 166 934 
171 024 – 180 265 

7 164 
13 982 
5 903 
1 919 
9 242 

XVII B Gneixendorf   76 506 –   87 936 
100 917 – 107 996 

11 431 
7 080 

XVIII A Wolfsberg   10 007 –   11 755 1 749 

XVIII B Spittal     3 980 –     6 583 2 604 

XVIII C Markt Pongau       354 –     8 565 
  40 202 –   50 531 
  89 676 –   89 889 

8 212 
10 330 

214 

XVIII D Marburg/Drau           1 –     3 982 3 982 

XX Danzig 
(Gdańsk) 

XX A Thorn (Toruń)   30 001 –   33 920 3 920 

XX B Marienburg 
(Malbork) 

  56 072 –   56 344 273 

XXI Posen 
(Poznań) 

XXI C Wollstein (Wolsztyn)     6 563 –   16 277 9 715 

XXI D Posen (Poznań)     1 091 –     1 343 253 

Ogółem 744 059 

XVIII Salzburg   
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gach usytuowanych w III Rzeszy34. 30 września 1941 r. Oddział ds. Jeńców 
Wojennych, funkcjonujący w strukturach OKW przypomniał dowództwom 
okręgów wojskowych i komendantom obozów o wydanym rozkazie, w myśl 
którego na terenie GG naleŜało dokonywać rejestracji jeńców dopiero po za-
kończeniu operacji na froncie wschodnim. Oznaczało to, Ŝe zbyteczne było 
składanie zapotrzebowań na środki, słuŜące prowadzeniu ewidencji oraz na 
identyfikatory dla obozów, znajdujących się na okupowanych terytoriach 
Związku Radzieckiego35.  

Niemniej, błędem byłoby zakładać na tej podstawie, Ŝe poza terytorium 
Rzeszy w ogóle nie prowadzono rejestracji. KaŜdemu z obozów potrzebna by-
ła precyzyjna orientacja co do stanu osobowego jeńców, aby załatwiać spra-
wy związane z przydziałem Ŝywności. O ile jednak w tym przypadku wy-
starczało stosować prostą statystykę numeryczną, to organizowanie pracy  
i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa wymagały bez wątpienia indywidual-
nego ewidencjonowania, na przykład z punktu widzenia sensownego wyko-
rzystania fachowców. A bezwzględnie konieczna była najpóźniej w przypad-
ku ucieczek. Dlatego teŜ w tym miejscu nasuwają się trzy pytania: 1. Jakie 
działania podejmowano na terenach leŜących poza terytorium III Rzeszy  
w celu uzyskania i zachowania precyzyjnej orientacji w kwestii jeńców?  
2. JeŜeli prowadzono tam ewidencję, to jakie miała ona znaczenie? 3. Czy 
dla tego obszaru teŜ moŜna w jakiejś formie ustalić liczbę zarejestrowanych? 

1. Generalne Gubernatorstwo  

De facto, stalagi utworzone w GG juŜ latem 1941 r. zaczęły rejestrować 
radzieckich jeńców wojennych. Po otrzymaniu przez czerwonoarmistów kar-
ty osobowej i identyfikatora wielu z nich począwszy od lipca 1941 r. zostało 
przetransportowanych do obozów usytuowanych w obrębie terytorium Rze-
szy, gdzie część otrzymała nowy numer, inni zaś zachowali numer identyfi-
katora nadany im w GG. Fakt ten trudno jest pogodzić z pierwotnie powzię-
tymi załoŜeniami, co utrudnia stwierdzenie liczby jeńców. Istnieje jednak 
wiarygodne wytłumaczenie tego zjawiska, bowiem OKW w ramach planowa-
nia systemu obozów jenieckich w toku „Operacji Barbarossa” przewidziało 
dla GG oraz I OW Königsberg (Królewiec – Prusy Wschodnie) funkcję, pole-
gającą na tym, Ŝe w obszarze tym miało odbywać się jedynie „przyjmowanie  
i sprawowanie pieczy nad jeńcami odsyłanymi z terenów prowadzenia ope-
racji” w okresie przed ich skierowaniem w głąb terytorium Rzeszy. W mate-
—————————— 

34 BA-MA, RW 6, nr 578 lub ibidem, Personalverwaltende (RW 59), nr 142, k. 35 i n. Por. 
zasadnicze rozkazy OKW w sprawie administrowania obozów jenieckich w toku „Operacji 
Barbarossa” z 16 i 26 VI 1941 r.  

35 BA-MA, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (RW 48), 
nr 12, k. 169. 
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riałach źródłowych nie ma natomiast mowy o ich rejestrowaniu, aczkolwiek 
obozy te nadawały tymczasowe numery identyfikatorów, a w IV i VIII OW 
dodatkowo zamieszczano adnotację o nich na nowo wystawionych kartach 
osobowych w chwili nadejścia w lipcu 1941 r. pierwszych transportów do 
stalagów 304 (IV H) Zeithain i IV B Mühlberg.  

JednakŜe w granicach 8 sierpnia 1941 r. zarządzenie wydane przez Hitle-
ra wstrzymało na pewien czas dalsze dostarczanie radzieckich jeńców wo-
jennych na teren III Rzeszy z GG, gdzie w konsekwencji powstał „natłok” 
jeńców36. PoniewaŜ nie moŜna było przewidzieć, kiedy nastąpi przywrócenie 
zezwolenia na ich wywóz, prowadzona tam ewidencja siłą rzeczy uzyskała 
zasadnicze znaczenie, jakie miała posiadać zgodnie z przepisami; dlatego teŜ 
nadane numery były akceptowane przy późniejszych przeniesieniach do Nie-
miec  jako formalnie poprawne. Wznowienie transportów do Rzeszy pod ko-
niec września 1941 r. stanowiło zatem przywrócenie sytuacji wyjściowej.  

W kwestii ostatecznej liczby jeńców zewidencjonowanych w GG jest to, co 
prawda, powaŜny element niepewności, gdyŜ bądź co bądź właśnie w okresie 
od lipca do października 1941 r. do niemieckiej niewoli dostała się znaczna 
część Ŝołnierzy radzieckich; ilu z nich zostało w tym okresie przewiezionych 
w tej rejon, mogą dowieść dopiero wyniki przyszłych badań. Tabela 4 ukazu-
je minimalną liczbę numerów identyfikacji wydanych ogółem w GG. 

Według aktualnego stanu wiedzy moŜna zakładać, Ŝe mniej więcej 25% 
tych numerów, czyli ok. 130 tys., zostało w Rzeszy zastąpionych nowymi. 

—————————— 
36 Por. R. O t t o, op. cit., s. 173 i n. 

T a b e l a  4  
NajwyŜsze dające się stwierdzić numery identyfikatorów  

radzieckich jeńców wojennych w Generalnym Gubernatorstwie  

* W bazach danych występują wyŜsze liczby, które jednak opierają się na błędnych zapisach bądź 
istnieją w tych przypadkach wątpliwości natury merytorycznej. 

Stalag Miejscowość Liczba* Stalag Miejscowość Liczba 

307 Biala Podlaska/Deblin 
(Biała Podlaska/Dęblin) 

47 436 333 Benjaminow 
(Beniaminów) 

75 312 

319 Cholm (Chełm) 77 981 359 Sandomierz 51 422 

324 Ostrow Masowiecki 
(Ostrów Mazowiecki) 

28 444 366 Siedlce 62 396 

325 Zamosc/Rawa Ruska 
Zamość 

20 731 367 Tschenstochau 
(Częstochowa) 

55 402 

327 Przemysl (Przemyśl) 60 540 380 Kamienna 7 464 

328 Lemberg (Lwów) 41 012    
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Uwzględniając powyŜsze zastrzeŜenie moŜna wyjść z załoŜenia, Ŝe liczba ra-
dzieckich Ŝołnierzy, których rejestracja dokonana w GG, a tym samym i nu-
mer identyfikatora zachowały waŜność, wyniosła ok. 400 tys. osób37. 

2. Rejony Ukrainy i Ostlandu podległe dowódcom Wehrmachtu   

W myśl wydanych rozkazów, na administrowanych przez władze cywilne 
okupowanych terenach Związku Radzieckiego, w Komisariatach Rzeszy 
Wschód i Ukraina nie przewidywano rejestrowania jeńców wojennych zgod-
nie z instrukcją H.Dv. 38/5 ani teŜ składania o nich meldunku do biura 
WASt 38. W praktyce jednak równieŜ tamtejsze administracje obozowe, po 
części juŜ latem 1941 r. dokonywały przynajmniej wewnętrznych rejestracji, 
a nawet wystawiały karty osobowe nr I, np. Oflag XI A (od maja 1942 r. Sta-
lag 365) Włodzimierz Wołyński (Volodymyr-Volynskyi) w Zachodniej Ukra-
inie. Ewidencja oficerów przechowywana w archiwum CAMO zawiera nie-
mal 3 tys. kart osobowych oficerów, którzy zmarli tam w latach 1941–1943 
lub zostali przekazani SłuŜbie Bezpieczeństwa (SD)39. Jak dowodzi jedna  
z analiz, ani jeden z nich nigdy nie przebywał na terytorium Rzeszy czy GG. 
Brak jest wprawdzie numeru identyfikatora, zdjęcia oraz odcisku palca, jed-
nak jeszcze dziś da się zauwaŜyć, Ŝe w miejscu przewidzianym na wpisanie 
numeru znajdowała się kiedyś – pierwotnie wpisana ołówkiem, czasem nawet 
jeszcze czytelna liczba, którą później wymazano. Wydaje się zatem, Ŝe był 
on nadawany jedynie tymczasowo, co oznacza, Ŝe cała procedura przebiegała 
całkowicie w myśl wyŜej wymienionego rozkazu, wydanego latem 1941 r.  

Natomiast w odniesieniu do innych obozów moŜna wykazać, Ŝe późnym 
latem 1941 r. prowadziły one rejestrację jeńców, nadając im stałe numery. 
Najpóźniej w okresie następnej wiosny regułą stało się ewidencjonowanie 
radzieckich jeńców wojennych przez jednostki jenieckie, funkcjonujące w Ko-
misariatach Rzeszy, natomiast w GG było ono raczej wyjątkiem, a zatem 
wydaje się, Ŝe procedurę wykonywano w większości na terenach połoŜonych 
dalej na wschód. Nie jest jednak pewne, czy i w jakim zakresie oraz w jakim 
momencie osoby te były zgłaszane WASt. 

Na terytorium Rzeszy zgodnie z zachowanymi wykazami od maja 1942 r. 
znajdowali się jeńcy, mający numery nadane im na okupowanych terenach, 
—————————— 

37 Odnośnie do uzasadnienia stosowania limitu 25% por. R. O t t o, R. K e l l e r, J. N a g e l, 
op. cit., przyp. 89, s. 585.  

38 Stacjonujące tu jednostki podlegały właściwym dla danego rejonu komendantom jeń-
ców funkcjonującym przy poszczególnych dowódcach Wehrmachtu (Wehrmachtbefehlshaber, 
w skrócie: WBfh). 

39 W przeciwieństwie do cytowanego rozkazu z 30 IX 1941 r. karty osobowe były najpraw-
dopodobniej dostarczane obozom połoŜonym na wschodzie w duŜych ilościach juŜ późnym 
latem 1941 r. 
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co ma ścisły związek z rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą w naro-
dowosocjalistycznej gospodarce wojennej, na potrzeby której obozy utworzo-
ne w obrębie Komisariatów Rzeszy coraz częściej organizowały duŜe trans-
porty do Niemiec. Do Stalagu 304 (IV H) Zeithain oraz w Stalagu IV B 
Mühlberg po rozpoczęciu niemieckiej ofensywy letniej w 1942 r. przybywały 
duŜe transporty, pochodzące wyłącznie z obozów połoŜonych na terenie Ko-
misariatów Rzeszy. Choć w obu tych obozach nie było to praktykowane,  
w wielu miejscach przejmowano załoŜone juŜ karty osobowe, wszak znacznie 
ułatwiały i przyspieszały one proces kierowania do innych obozów i oddzia-
łów roboczych, dzięki czemu przyjmujące komendantury stalagów rozmiesz-
czonych na terenie Rzeszy nie musiały dokonywać czasochłonnej pierwszej 
rejestracji jeńców. Trzeba było juŜ tylko zgłosić do WASt numer identyfika-
tora oraz fakt przeniesień. ChociaŜ nie było jednolitego trybu postępowania, 
istnieją dowody na to, Ŝe od 1942 r. wzrastała liczba jeńców z numerami 
identyfikatorów, wydanych w stalagach na terenie Komisariatów Rzeszy, 
połoŜonych w samej Rzeszy. 

Dostępne dane wyraźnie określają zakres, w jakim dokonywano tam reje-
stracji, której rozmiary według obecnego stanu wiedzy naleŜy określić na 
minimum 587 065 osób dla rejonu komendanta jeńców przy dowódcy Wehr-
machtu na Ukrainę wzgl. na 529 302 osób dla rejonu Komisariatu Rzeszy 
Wschód40. Z uwagi na stosunkowo częste nadawanie nowych numerów po 
przeniesieniu do obozów połoŜonych na terytorium Rzeszy wartości stwier-
dzone dla Komisariatów Rzeszy nie mogą chyba jednak zostać wykorzystane 
do policzenia liczby jeńców w sposób analogiczny do danych z GG, poniewaŜ 
wówczas istotna jej część zostałaby uwzględniona podwójnie.  

Wyniki  

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie na podstawie ilości nadanych 
numerów identyfikatorów liczby czerwonoarmistów, którzy zostali indywi-
dualnie zarejestrowani jako jeńcy wojenni. Metodyczne postępowanie w tej 

—————————— 
40 Liczby dla obozów połoŜonych w Komisariacie Rzeszy Ukraina: Stalag 305: 25,211 tys., 

Stalag 329: 36 931, Stalag 334: 37 351, Stalag 338: 46 051, Stalag 339: 37 560, Stalag 345:  
65 751, Stalag 346: 26 178, Stalag 348: 39 098, Stalag 349: 35 538, Stalag 357: 31 491, Stalag 
358: 52 417, Stalag 360: 56 151, Stalag 365: 55 298, Oflag XI A: 36 980. Liczby dla obozów 
połoŜonych w Komisariacie Rzeszy Ostland: Stalag 336: 65 465, Stalag 337: 39 476, Stalag 
340: 61 311, Stalag 342: 39 523, Stalag 343: 20 933, Stalag 344: 37 699, Stalag 347: 24 037, 
Stalag 350: 135 296, Stalag 351: 19 732, Stalag 352: 56 381, Stalag 361: 29 509. Por. J. N a-
g e l, Die Registrierung der sowjetischen Kriegsgefangenen in den besetzten Gebieten Polens 
und der Sowjetunion 1941–1945. W: Deutsche Besatzung in der Sowjetunion 1941–1944,  
Vernichtungskrieg – Reaktion – Erinnerung, Hrsg. B. Quinkert, J. Morré, Paderborn 2014, 
s.113–132. 
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kwestii sprawdziło się odnośnie do terytorium Rzeszy, wobec czego na pod-
stawie stwierdzonej liczby ok. 1,4 mln zarejestrowanych tam czerwonoarmi-
stów moŜna przyjąć górną granicę na poziomie 1,5 mln osób. KaŜdy z wy-
wiezionych tam radzieckich jeńców wojennych przeszedł zwykły proces reje-
stracji i został zgłoszony do WASt. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa w odniesieniu do GG oraz Komisa-
riatów Rzeszy Wschód (Ostland) i Ukraina, bowiem moŜna udokumentować 
co najmniej 528 312 rejestracji w GG, 529 302 na terenie Komisariatu Rze-
szy Wschód oraz 587 065 na terenie Komisariatu Rzeszy Ukraina, czyli ogó-
łem liczbę 1 644 679 indywidualnie zarejestrowanych radzieckich jeńców 
wojennych, jednakŜe wartości stwierdzone dla terenów połoŜonych poza gra-
nicami Rzeszy nie mogą być w pełni wykorzystane do policzenia całkowitej 
liczby jeńców, a to na skutek stosunkowo częstego nadawania nowych nume-
rów identyfikatorów po przeniesieniu do obozów połoŜonych na terenie Rze-
szy, bowiem istotna jej część zostałaby uwzględniona podwójnie. Jej dokład-
nej wielkości nie da się jednak stwierdzić; jeŜeli w tym przypadku liczby, jak 
np. w GG, są redukowane o 25%, to dzieje się to ze względu na powziętą in-
tencję dostarczenia w ten sposób solidnych wyników41.  

A zatem, odliczając wszystkie przypadki podwójnego rejestrowania jeń-
ców, dające się udokumentować dla Rzeszy, GG oraz Komisariatów Rzeszy 
Wschód i Ukraina, liczbę osób indywidualnie zarejestrowanych w rejonach 
podległych OKW moŜna oszacować na minimum 2 658 000 osób. W świetle 
cytowanego juŜ dokumentu „Nachweisung des Verbleibs der sowj. Kr. Gef. 
nach dem Stand vom 1.5.1944” do tego czasu miało miejsce przekazanie  

—————————— 
41 Zob. przyp. 37. 

T a b e l a  5 
Ogólna liczba zarejestrowanych jeńców radzieckich 

 

Rejon  Nadane  
numery 

Wartość zredukowana, 
zaokrąglona z powodu 
podwójnych rejestracji 

III Rzesza   „obozy radzieckie” 688 677 

inne obozy 744 428 

Generalne  
Gubernatorstwo 

 528 312 396 000 

Komisariaty  
Rzeszy  

Ostland 529 302 397 000 

Ukraina 587 065 440 000 

Skandynawia  25 112 25 000 

Ogółem  2 658 000 

1 400 000  
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—————————— 
42 C. G e r l a c h, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in 

Weißrussland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, s. 785. 
43 Por. C. S t r e i t, op. cit., s. 74. 

2 836 639 Ŝołnierzy Armii Czerwonej z rejonów podległych OKH do rejonów 
OKW. Biorąc pod uwagę, iŜ w okresie do zakończenia wojny wziętych do nie-
woli zostało juŜ tylko stosunkowo niewielu Ŝołnierzy Armii Czerwonej, ozna-
cza to, Ŝe de facto wszyscy Ŝołnierze wroga przejęci do rejonów podległych 
OKW zostali zarejestrowani według opisanej procedury. 

Obala to tezę, jakoby Wehrmacht przynajmniej w 1941 r. rejestrował ra-
dzieckich jeńców wojennych co najwyŜej w niewielkim stopniu, w Ŝadnym 
razie nie czyniąc tego w trybie indywidualnym, aby zatuszować wkalkulo-
wane od samego początku masowe umieranie jeńców42. NiezaleŜnie od tego, 
biurokracja wojskowa postępowała raczej w utarty sposób, kierując się prze-
pisami słuŜbowymi i administracyjnymi, obowiązującymi od 1939 r., które 
tylko nieznacznie zmieniono w przypadku radzieckich jeńców wojennych. 

Podstawą tego poglądu była błędna interpretacja kilkakrotnie juŜ cyto-
wanego rozkazu OKW w sprawie „administrowania obozów jenieckich w to-
ku Operacji Barbarossa” z 16 czerwca 1941 r., który kategorycznie wyklu-
czał moŜliwość rejestrowania jeńców. Nie uwzględnia się przy tym jednak 
faktu, iŜ zakres obowiązywania tego rozkazu ograniczał się do I OW i GG, 
czy terenów podległych tzw. organizacji nadrzędnej, dla których przewidzia-
no funkcję swego rodzaju strefy tranzytowej, mającej słuŜyć kierowaniu jeń-
ców w głąb terytorium Rzeszy. A nawet tam wykonanie tego rozkazu juŜ  
w sierpniu 1941 r. zostało zawieszone w myśl zarządzonej przez Hitlera blo-
kady transportowej dla terytorium Rzeszy 43, wobec czego tamtejsze stalagi 
teŜ rozpoczęły rejestrowanie jeńców. Natomiast dla terytorium Rzeszy mocą 
rozkazu z 26 czerwca 1941 r. od początku obowiązywało zarządzenie przepi-
sowego rejestrowania jeńców. 

Dyskusja dotycząca całkowitej liczby czerwonoarmistów, którzy dostali 
się do niemieckiej niewoli, była w przeszłości prowadzona na podstawie nie-
kompletnych danych statystycznych. Zaprezentowane tu wyniki posiadają 
zupełnie inną jakość, gdyŜ stwierdzona liczba 2 658 000 obywateli Związku 
Radzieckiego została przez Wehrmacht jednoznacznie zarejestrowana jako 
jeńcy wojenni. Liczbę radzieckich jeńców wojennych przewiezionych w rejo-
ny podległe OKW moŜna ująć w przedziale 2,8–3 mln osób, co w duŜej mie-
rze potwierdza oficjalne dane OKW.  

ChociaŜ nie byli to „współtowarzysze” (keine Kameraden), jak to sformu-
łował Adolf Hitler, a wielu Ŝołnierzy Wehrmachtu powołując się na wydane 
rozkazy, nie miało bez wątpienia duŜych oporów przed zachowaniami nie-
zgodnymi z prawem międzynarodowym, okoliczności te nie powinny przesła-
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SOVIET PRISONERS-OF-WAR – NUMBERS AND THE SCALE  
OF THE PROBLEM 

(Summary) 

The number of the Soviet Prisoners-of-War who – in the time of the Second 
World War – fell into the hands of Germans is still unknown, although there was 
no other group of POWs, in which the mortality rate would be higher (around 50%). 
The authors of the article undertaker to elucidate the issue of the overall number of 
dead POWs, applying a new mannen of approach. The soldiers of the Red Army who 
were taken prisoners, like POWs of other nationalities, were registered in compli-
ance with the international law once during the whole period of their internment, 
that is after being brought to Wehrmacht-run stalags. Thus, it is possible to fairly 
precisely establish their number in each of the camps on the basis of the issued 
identification numbers. Consequently, summing up the numbers given in indivi- 
dual stalags must yield – as a result – the total number of the registered POWs. 

Based on the German personal files kept at the Ministry of National Defence of 
the Russian Federation, the archive of the secret service of the former Soviet Union 
and in Deutsche Dienststelle in Berlin, the authors prove that this type of individual – 
to a great extent – compliant with the international law – registration of about  
2.7 million Soviet POWs took place not only on the territory of the German Reich, 
but also in Scandinavia, the General Government, as well as in the districts of 
Reichskommissariat East and Reichskommissariat Ukraine. So far different circles 
of scholars dealing with the issue have denied the fact that such a process occurred 
at all, basing on the assumption that the Red Army soldiers who were taken prison-
ers were purposefully not registered so as not to document their mass extermina-
tion, which was to be expected or even desired. In reality, it was quite on the con-
trary, since in the case of around half of the whole number of the Red Army POWs 

niać faktu, iŜ istniały zasadnicze uregulowania militarno-administracyjne, 
których przestrzegano. Rejestrowanie jeńców wynikało z militarnej koniecz-
ności, która była całkowicie niezaleŜna od rozwaŜań natury ideologicznej, 
gdyŜ od samego początku ze względów zarówno bezpieczeństwa, jak i związa-
nych z wykorzystaniem jeńców do pracy, istniała potrzeba moŜliwie dobrej 
orientacji co do liczby przetrzymywanych jeńców. A zatem, w przypadku 
bądź co bądź około połowy wszystkich radzieckich Ŝołnierzy, którzy dostali 
się w ręce Niemców, moŜna przedstawić dowód ich indywidualnego zareje-
strowania. W zasadzie moŜna teŜ udokumentować wszystkie przypadki 
śmiertelne w rejonach podległych OKW. Przyszłe badania pokaŜą, czy moŜ-
liwe jest sporządzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie. 

 
Przekład z języka niemieckiego Andrzej Szypulski 
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it is possible to prove the fact of their registration. What is more, in many cases it is 
possible to reconstruct their individual vicissitudes. On the other hand, doing this is 
not possible nowadays with reference to the other half of the POWs – in whose case 
it is necessary to work out other methodical assumptions. 

 
 
 
SOWJETISCHE KRIEGSGEFANGENE – ZAHLEN UND DIMENSION  

(Zusammenfassung) 

Die Zahl der sowjetischen Kriegsgefangenen, die während des Zweiten Weltkrie-
ges in deutsche Hände fielen, ist nach wie vor unbekannt, obwohl es keine Kriegs-
gefangenen-Gruppe mit einer höheren Sterberate (etwa 50%) gegeben hat. Der  
Aufsatz versucht die Frage nach der Gesamtzahl auf einem neuen Weg zu bestim-
men. Die kriegsgefangenen Rotarmisten wurden wie die Gefangenen anderer Natio-
nen entsprechend internationalem Recht nach dem Eintreffen in den Stammlagern 
der Wehrmacht ein einziges Mal für die gesamte Dauer ihrer Gefangenschaft re-
gistriert. Daher lässt sich ihre Zahl für jedes Lager mit Hilfe der ausgegebenen Er-
kennungsmarken recht genau bestimmen, und eine Addition der in den einzelnen 
Stammlagern vergebenen Nummern muss zu einer Gesamtzahl der Registrierten 
führen. 

An Hand von deutschen Personalunterlagen, die im Verteidigungsministerium 
der Russischen Föderation, in den Archiven der Geheimdienste der früheren Sowjet-
union sowie in der Deutschen Dienststelle in Berlin liegen, weisen die Autoren 
nach, dass nicht nur im Deutschen Reich selbst, sondern auch in Skandinavien, im 
Generalgouvernement und in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine eine 
derartige individuelle, weitgehend völkerrechtskonforme Registrierung von etwa 
2,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen stattgefunden hat. Die Forschung hat 
diesen Vorgang bisher in Abrede gestellt, weil sie davon ausging, man habe die ge-
fangenen Rotarmisten mit Absicht nicht registriert, um ein vorhersehbares und 
eventuell gewolltes Massensterben nicht zu dokumentieren. Das Gegenteil ist der 
Fall: für etwa die Hälfte der in deutsche Hände gefallenen Rotarmisten lässt sich 
ein solcher Nachweis führen und in vielen Fällen darüber auch das Schicksal klä-
ren. Nicht möglich ist das derzeit für die andere Hälfte, hier muss man methodisch 
andere Wege finden. 
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—————————— 
1 Szerzej: Dulag 142 Skierniewice w relacji Krystyny Mystkowskiej, do druku przygotował, 

wstępem i przypisami opatrzył P. Stanek, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2012, t. 35,  
s. 91–101.  

2 Oflag II B Arnswalde to obóz jeniecki, który Niemcy zorganizowali w końcu październi-
ka 1939 r. na południowo-wschodnim krańcu Choszczna. Historia Oflagu II B Arnswalde jest 
ściśle związana z losami polskich oficerów, jeńców kampanii wrześniowej 1939 r. jak i francu-
skich jeńców, którzy w maju 1942 r. zamienili się z Polakami, oddając im zajmowany przez 
siebie kompleks Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo). Pierwszy transport oficerów i sze-
regowych, łącznie 2254 osoby, przybył do oflagu 6 XI 1939 r. (J. B o h a t k i e w i c z, Oflag II B 
Arnswalde, Warszawa 1985, s. 23–24; S. G i z i ń s k i, A. S z u t o w i c z, Oflag II B Arnswalde. 
Jenieckie losy, Wrocław 2013, s. 3–5. Ciekawym źródłem informacji o tym oflagu są wspo-
mnienia Marka Sadzewicza, zawarte w ksiąŜce: M. S a d z e w i c z, Oflag, Warszawa 2005). 

Małgorzata Klasicka 
 
 
 

Wojenna korespondencja  
Andrzeja i Krystyny Mystkowskich 

 
Państwo Krystyna i Andrzej Mystkowscy – dwoje w gruncie rzeczy zwy-

kłych ludzi, którzy rzuceni zostali w wir wojny. Krystyna Mystkowska zaan-
gaŜowała się podczas wojny w działalność Rady Głównej Opiekuńczej, została 
zaprzysięŜona jako pielęgniarka Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Armii Kra-
jowej. Po utworzeniu obozu przejściowego dla jeńców radzieckich w Skier-
niewicach (Dulag 142) organizowała pomoc dla osadzonych, słuŜąc im jako 
obozowa tłumaczka. Gdy do obozu zaczęli trafiać Ŝołnierze AK – powstańcy 
warszawscy, a takŜe grupa partyzantów wziętych do niewoli po bitwie pod 
Jaktorowem w Kampinosie, organizowała dla nich elementarną opiekę me-
dyczną, angaŜując mieszkańców Skierniewic. Pomagała w ucieczkach z obo-
zów. Kierowała takŜe akcją wysyłania paczek Ŝywnościowych dla jeńców 
wojennych z kampanii wrześniowej, prowadziła tajne komplety, była rów-
nieŜ „wojenną mateczką” dla dwójki sierot1.  

Natomiast por. A. Mystkowski jesienią 1939 r. miał rozpocząć studia  
we Francji, w Ecole Superieure de Fabrication d’Armement. W realizacji  
planów przeszkodziła wojna. Był jednym z oficerów Wojska Polskiego, któ-
rzy trafili do niewoli niemieckiej i czas wojny spędzili w izolacji. Po bitwie 
pod Kockiem dostał się do niewoli. Przebywał w Stalagu II D Stargard  
i w oflagach II B Arnswalde (Choszczno)2 i II D Gross Born (Borne Sulino-
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wo)3. W niewoli był do 1945 r., potem drogą morską wrócił do Polski. Naj-
pierw wraz z innymi jeńcami (18 stycznia 1945 r.) wyruszył marszem ewa-
kuacyjnym do Stalagu X B Sandbostel, z którego wraz z częścią współtowa-
rzyszy niewoli został 16 kwietnia 1945 r. przeniesiony do Oflagu X C Lübeck 
(Lubeka)4.  

W tym okresie Krystyna i Andrzej wymieniali między sobą listy. Zacho-
wała się kompletna korespondencja jeniecka, będąca w posiadaniu syna – 
Jana Mystkowskiego, która niedawno trafiła do zbiorów Centralnego Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu5. Listy pisane w niewoli 
przez męŜa por. A. Mystkowskiego do Ŝony K. Mystkowskiej i odwrotnie ma-
ją wyjątkowo emocjonalny charakter i stanowią ciekawą lekturę o Ŝyciu pol-
skiego oficera w obozie jenieckim. Z powodu obowiązującej w oficjalnej kore-
spondencji obozowej cenzury pokazują one przede wszystkim wewnętrzny 
świat człowieka pozbawionego wolności, jego przemyślenia, emocje towarzy-
szące rozstaniu z rodziną, ukrytą obawę o jej los, a takŜe sygnalizują proble-
my, z jakimi borykały się rodziny polskich Ŝołnierzy, Ŝyjące pod niemiecką 
okupacją. To informacje, które pozwalają uzupełnić naszą wciąŜ niedoskonałą 
wiedzę historyczną, dotyczącą Ŝycia codziennego w czasie II wojny świato-
wej i jej wpływu na Ŝycie społeczne, rodzinne, innymi słowy wiedzę o psy-

—————————— 
3 Oflag II D Gross Born to niemiecki obóz jeniecki dla oficerów wziętych do niewoli, poło-

Ŝony koło miejscowości Kłomino na Pomorzu. Funkcjonował w latach 1940–1945. Obóz ten 
został utworzony 1 VI 1940 r. na miejscu Stalagu II D Gross Born na wschodniej części wzgó-
rza zwanego Hundsberg (Psią Górką) w pobliŜu miejscowości Westfalenhof (dzisiejsze Kłomi-
no) na południowym krańcu poligonu wojskowego. Początkowo w obozie przebywali tylko 
francuscy jeńcy wojenni. W połowie 1942 r. Francuzi zostali z obozu wywiezieni, a zamiast 
nich osadzono Polaków i jeńców radzieckich (M. S a d z e w i c z, Oflag II D Gross-Born, War-
szawa 1977, s. 163–165). 

4 M. S a d z e w i c z, Oflag II D..., s. 163–165; Po wojnie por. A. Mystkowski wznowił przer-
wane przez wojnę studia na Politechnice Łódzkiej. W grudniu 1947 r. otrzymał dyplom inŜy-
niera-mechanika, uzupełniony rok później tytułem magistra inŜyniera. Kontynuował studia 
politechniczne. Mimo Ŝe był cywilem to oficjalnie ze słuŜby wojskowej został zwolniony dopie-
ro w 1950 r. Pracował na róŜnych stanowiskach kierowniczych, konstruktorskich i nauko-
wych. Był docentem Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu. Jest autorem i współautorem 
podręczników, ksiąŜek i poradników naukowo-technicznych. Pisał artykuły i opracowania 
naukowe. W 1962 r. zmarła na raka płuc jego Ŝona Krystyna. Rok później oŜenił się z Marią 
May. Na emeryturę przeszedł w 1975 r., jednak jeszcze do 1980 r. pracował w Instytucie 
Elektroniki na 1/3 etatu. Był współlaureatem nagrody III stopnia za opracowanie układu  
sterowania cięŜkiej obrabiarki karuzelówki. Zmarł w 1995 r. (Archiwum Centralnego Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: ACMJW), Materiały i Dokumenty, 
II Okręg Wojskowy, sygn. 78; A. S z u t o w i c z, W rocznicę września http://www.choszczno. 
info. pl/2011/08/29/w-rocznice-wrzesnia.html). 

5 CMJW, Muzealia, Księga wpływu nr od 6304 do 7170, Księga Inwentarzowa nr I-5-2071 
do I-5-2837. 
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chospołecznych skutkach wojny. Czym była natomiast korespondencja jeń-
ców przebywających w obozach Wehrmachtu w latach II wojny światowej  
i ich bliskich? Przysyłane do obozu paczki dawały konkretne, materialne 
podstawy do przetrwania. Korespondencja w postaci listów i kartek miała  
z kolei duŜe znaczenie terapeutyczne, była źródłem informacji i tym samym 
uspokajała obydwie strony, obawiające się wzajemnie o swój los, dodawała 
otuchy i nadziei na przetrwanie, pozwalała podtrzymywać więzy rodzinne  
i koleŜeńskie, a czasami wręcz je inicjowała (po wojnie zdarzały się małŜeń-
stwa między jeńcami i „mateczkami wojennymi”). Listy otrzymywane w nie-
woli przynosiły ulgę i koiły Ŝal. Poprawiały stan ducha jeńców. Szczególnie 
korespondencja z późniejszego okresu niewoli wyraŜa uczucie rezygnacji  
i zwątpienia. Równolegle obecna jest w niej wiara w przetrwanie i odzyska-
nie upragnionej wolności. Listy stanowią zatem źródło wiedzy o ewolucji 
jenieckich nastrojów. Korespondencja Mystkowskich jest jednym, wybra-
nym przykładem z bogatej juŜ kolekcji korespondencji jenieckiej, jaką zgro-
madziło nasze muzeum. Pod wieloma względami jest typowa, natomiast  
o jej wartości przesądza wielkość zbioru (liczy on 536 sztuk korespondencji 
wychodzącej i przychodzącej z i do obozów jenieckich) i fakt, iŜ były pisane 
od początku wojny aŜ do 1945 r. Większość listów posiada nadruk Kriegsge-
fangenenpost. Jeńcy mogli wysyłać z obozów karty pocztowe, listy, tzw. ad-
resy pocztowe (nalepki na paczki), a nawet przekazy pocztowe. Mogli rów-
nieŜ otrzymywać listy, paczki i inne przesyłki od rodzin, znajomych i organi-

1. Państwo Mystkowscy 
przed wojną 

Źródło: Zbiory Jana Mystkowskiego 
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zacji pomocy jeńcom. Gwarantowały im to odpowiednie artykuły konwencji 
genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych z 27 lipca 1929 r. Koresponden-
cja wysyłana przez jeńców z obozów, jak równieŜ do nich adresowana, podle-
gała cenzurze obozowej. Obozowi cenzorzy oznaczali przesyłkę pieczątką 
geprüft (ocenzurowano) i dopiero wówczas doręczali ją jeńcom lub wysyłali  
z obozu. Zdarzało się, Ŝe oprócz pieczątki obozowej kontroli, na koresponden-
cji znajdowała się jeszcze okrągła pieczęć komendy obozu. Był to znak dodat-
kowej kontroli, słuŜącej z kolei m.in. sprawdzeniu pracy cenzorów. Oni sami 
najczęściej pozostawiali po sobie ślady w jenieckiej korespondencji w postaci 
zamazanych albo wyciętych wyrazów czy wręcz całych zdań, jeŜeli ujawniały 
one tajemnice obozowe (np. szczegóły dotyczące warunków bytowych, trak-
towania jeńców przez niemieckie władze obozowe) lub wojenne (m.in. infor-
macje na temat sytuacji w Niemczech i w okupowanej Polsce, działalności 
rządu emigracyjnego czy Polskich Sił Zbrojnych). Na kilku listach A. Myst-
kowskiego dowodem na istnienie cenzury są adnotacje: „Pisać wyraźnie! 
Cenzura”. Kiedy pisze, Ŝeby Ŝona nie przyjeŜdŜała, bo nie uzyska zgody na 
widzenie się, cenzor dopisał, Ŝe nie moŜna. Mimo ścisłej cenzury jeńcy potra-
fili wiele odczytać z otrzymywanej korespondencji. Nauczyli się teŜ tak reda-
gować swoje listy, aby mówiły one adresatom więcej, niŜ wynikało to pozor-
nie z lektury. Doręczaniem przesyłek adresowanych do jeńców, jak i zbiera-
niem korespondencji do wysyłki zajmowali się w obozach łącznicy pocztowi, 
wybierani spośród jeńców. Byli oni zawsze najbardziej niecierpliwie oczeki-
wanymi i najchętniej widzianymi gośćmi w jenieckich barakach. Jeńcy pra-
cujący w oddziałach roboczych poza obozem macierzystym, prowadzili kore-
spondencję w podobny sposób. Jej droga była jednak nieco dłuŜsza. Wszyst-
kie przesyłki musiały trafić najpierw do obozu, a dopiero stamtąd wysyłano 
je bądź – jak w przypadku korespondencji przysyłanej do obozu – przewoŜo-
no do poszczególnych miejsc  pracy jeńców i  przekazywano adresatom. 
Oprócz urzędowej poczty w największych oflagach istniały polskie poczty we-
wnętrzne. Ułatwiały one utrzymywanie kontaktów kilkutysięcznym jeniec-
kim społecznościom. Za ich pośrednictwem jeńcy szybko i sprawnie zawia-
damiali się o zebraniach licznych organizacji, kół i stowarzyszeń, przekazy-
wali sobie pozdrowienia i Ŝyczenia oraz zamawiali ksiąŜki w obozowych bi-
bliotekach, te z kolei tą samą drogą przypominały czytelnikom o konieczno-
ści zwrotu wypoŜyczonych wydawnictw. Poczty obozowe wydawały takŜe 
własne znaczki pocztowe i pocztówki okolicznościowe – jenieckie dzieła sztu-
ki, bardzo cenione przez filatelistów. Oficerowie mogli wysyłać rodzinom 
równieŜ pieniądze, które otrzymywali jako Ŝołd. Przekazywali je za pośred-
nictwem konta czekowego odpowiedniej kasy garnizonowej. Jeńcy wysyłali 
korespondencję raz w tygodniu na przydzielonych im kartach pocztowych  
i drukach listowych, które zawierały odpowiednio 7 lub 25 linijek przezna-
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czonych na treść. Były one drukowane najczęściej na białym kredowym pa-
pierze. Dobrze zachowywał on wszystkie ślady pisma, równieŜ pozornie nie-
widoczne, i tym samym powaŜnie ograniczał moŜliwości przesyłania infor-
macji, które jeńcy chcieli ukryć przed cenzurą. UniemoŜliwiało to jeńcom 
uŜywanie tzw. atramentów sympatycznych (niewidocznych) i chroniło nie-
mieckie władze obozowe przed przekazywaniem niepoŜądanych informacji. 
Listy i kartki musieli jeńcy pisać czytelnie i bez skrótów, zwykłym lub ko-
piowym ołówkiem. Ci, którzy nie przestrzegali tych wymogów pozbawieni 
byli prawa wysyłania i otrzymywania listów. Korespondencja niewyraźnie 
napisana była niszczona i wyrzucana. Miesięcznie jeńcowi wolno było wysy-
łać dwie kartki i dwa listy. Były okresy w niewoli, kiedy do jeńców nie docie-
rała Ŝadna korespondencja, a tymczasem dla odizolowanych jeńców karty 
pocztowe i listy oznaczały łączność ze światem zewnętrznym, z bliskimi  
i znajomymi. Zatem stanowiły najwaŜniejszy, zwykle teŜ jedyny sposób kon-
taktu oraz wzajemnej wymiany informacji. Wszystkie otrzymane kartki  
i listy – jak wspominają jeńcy – odczytywano wielokrotnie i przechowywano 
jak najdroŜsze pamiątki. Z zachowanych dokumentów, pamiątek i przed-
miotów osobistych po jeńcach wojennych to właśnie korespondencja jest na-
cechowana największym ładunkiem uczuciowym i emocjonalnym. Dodatko-
wo naleŜy podkreślić jej walory wizualne, kolorowe pieczątki, znaczki, na 
niektórych jest ciekawa pieczątka z adnotacją: zwycięstwa niemieckie na 
wszystkich frontach!  

To takŜe z listów por. A. Mystkowskiego do Ŝony moŜemy się dowiedzieć, 
w jakim stopniu władze niemieckie realizowały przepisy, dotyczące jeniec-
kiej korespondencji, jakie były realia Ŝycia obozowego polskich oficerów.  
W listach porucznik prosi przede wszystkim o przesyłanie paczek pod wa-
runkiem, Ŝe nie przekroczą wagi 5 kg. Jeńcy mogli wysłać nie więcej niŜ jedną 
paczkę w miesiącu, w paczce natomiast nie wolno było przesyłać listów, naj-
wyŜej spis zawartości. Potrzebne były przede wszystkim przedmioty co-
dziennego uŜytku np.: Ŝywność, papierosy i ksiąŜki, dwie ksiąŜeczki do na-
uki języka niemieckiego, gry w szachy, gramatyka francuska, słownik orto-
graficzny, a takŜe kalendarzyk, ołówek, grube bruliony, mydło i proszek do 
prania, buteleczka tuszu do kreślenia, Ŝyletki, szelki, sznurowadła, szczotka 
do butów, agrafki, białe nici i trochę guzików. W jednym z listów prosi Ŝonę 
o okulary, bo stłukły mu się w obozie. Ponadto wysyła jej z obozu nalepki na 
paczki, na których widniał następujący napis:  

„Paczki i pakuneczki zostaną mi doręczone tylko wówczas, jeśli na zewnątrz 
na paczkę będzie nalepiony wyŜej podany wydrukowany adres. Paczki i paku-
neczki, na których adresu nie ma, nie będą mi doręczone, tylko zostaną oddane 
do ogólnego uŜycia”. 
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W listach do Ŝony por. A. Mystkowski opisał warunki egzystencji w nie-
woli. Powiadamia, Ŝe mieszka w dwupiętrowych budynkach koszarowych.  
W jednym z listów pisze np. jak wygląda w niewoli wigilia, Ŝe choinkę wyko-
nano z drutu i bibułki, jaki przebieg miała pasterka. Z korespondencji do-
wiadujemy się równieŜ o róŜnych nietypowych sytuacjach np. o widzeniu się 
jeńców z Ŝonami i o ślubie w obozie. Listy por. A. Mystkowskiego to takŜe do-
skonałe źródło wiedzy o Ŝyciu kulturalno-oświatowym, religijnym i sporto-
wym, które w oflagach przybrało formy bardzo rozległe, a przede wszystkim 
zorganizowane. I tak dowiadujemy się, Ŝe uczono się w obozie księgowości,  
a takŜe, Ŝe organizowano widowiska w teatrze, np. wystawiane były Dziady 
Adama Mickiewicza, Sędziowie Stanisława Wyspiańskiego i Ptak Jerzego 
Szaniawskiego. Porucznik A. Mystkowski uczestniczył takŜe w koncertach 
obozowej orkiestry symfonicznej, a takŜe w koncertach chopinowskich, któ-
rymi dyrygował kpt. Wójcik. W jednym z listów pisze, Ŝe obchodzono w obozie 
„Barbórkę”, na której recytował przy akompaniamencie fortepianu Polonez 
artyleryjski. W innym, Ŝe ma moŜliwość czytania gazet w niewoli, Ŝe polscy 
oficerowie prenumerują „Nowy Kurier Warszawski”, intensywnie korzystają 
z biblioteki. Korespondencja pozwala poznać lepiej zainteresowania jej auto-
ra. Dowiadujemy się, Ŝe por. A. Mystkowski interesował się techniką, o czym 
świadczy uczestnictwo w cyklach odczytów pt. „O budowie materii” oraz „To 
i owo z mechaniki”, a takŜe w prelekcji z cyklu „Jak słuchać muzyki” prowa-
dzonej przez por. Jerzego Rutkowskiego (ps. „Kmita”, „Michał Kmita”, redak-
tora technicznego i wydawcy, w Biurze Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej (KG AK), szefa tajnych Wojskowych Zakładów Wy-
dawniczych), który przyjechał z grupą powstańców warszawskich. W jed-
nym z listów pisze, Ŝe jeden z kolegów robi inkrustację, przedstawiającą mi-
niaturę afisza do jego odczytu pt. „Konie w cylindrach”. Studiował ponadto 
niemieckie podręczniki, czytał metodyczny podręcznik do nauki prowadze-
nia samochodu, uczył się języka francuskiego, buchalterii, elektrotechniki  
i uczęszczał na zajęcia teatralne. Prowadził teŜ kurs języka francuskiego  
i geometrii wykreślnej. Uczestniczył w zebraniach mechaników, na których 
miał referaty o obrabiarkach. NaleŜał równieŜ do zorganizowanego w obozie 
kółka dramatycznego, gdzie reŜyser i jeden aktor z warszawskiej „Reduty” 
uczyli go recytacji. Czas wolny spędzał na spacerze po placu, ćwiczeniach  
w hali gimnastycznej, grze w siatkówkę, szachy, brydŜa. Funkcjonowała teŜ 
w obozie świetlica, z której moŜna było korzystać 2 godz. dziennie, przezna-
czona dla pracujących naukowo (zwłaszcza dla wykładowców i prelegentów). 
W obozie było dwóch kapelanów, codziennie odprawiana była msza św.  
w kaplicy. 

Interesujące są takŜe informacje o wyŜywieniu, a w większości obozów 
było ono niewystarczające. Jeńcy otrzymywali mniej niŜ potrzebowali, aby 
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o dwóch kolegów i jest ich siedmiu. Stwierdza, Ŝe wielką radością i odciąŜe-
niem od smutków w niewoli jest to, aby mieć wokół siebie grupkę przyjaciół, 
z którymi moŜna prowadzić miłe, inteligentne rozmowy, tak odmienne od 
szablonowych „gefangeńskich”. Podkreśla, Ŝe gospodarczo teŜ taka duŜa 
spółka się kalkuluje, bo pozwala na racjonalne wykorzystanie i rozłoŜenie  
w czasie produktów, otrzymywanych z domu. Ciekawe są informacje, Ŝe 
miał moŜliwość leczenia zębów w obozie, Ŝe uprawia grządkę, albo, Ŝe był po 
absolucji u Komunii Świętej w intencji Ŝony. Interesująca jest równieŜ infor-
macja o konkursie organizowanym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
MłodzieŜy Męskiej (Young Men’s Christian Association – YMCA) w Genewie 
na opracowanie tematów z róŜnych dziedzin naukowych. Porucznik A. Myst-
kowski wybrał temat z matematyki wyŜszej. Poinformował Ŝonę, Ŝe dostał 
zaświadczenie, w którym była informacja o otrzymaniu nagrody w wysoko-
ści 85 franków szwajcarskich. Z innych natomiast listów dowiadujemy się, 
Ŝe w obozie było przeprowadzone badanie lekarskie, które wykazało, Ŝe jest 
zdrowy i Ŝe ma niezłą wagę jak na przebywającego w niewoli. W jeszcze in-
nym, Ŝe przygotował z okazji swoich imienin wieczorek, w którym wzięło 
udział 15 osób. Ograniczone racje Ŝywnościowe uzupełniane były produkta-

przeŜyć. Głodzenie jeńców nie wy-
nikało z trudności wojennych, ale 
było elementem polityki społecznej 
okupanta wobec ludności. Przetrwa-
nie w obozie jenieckim przez lata 
niewoli wymagało zatem organiza-
cji i determinacji. Powstawały spół-
ki Ŝywnościowe tzw. sitwy, gotujące 
kaszę, ziemniaki. Rozwinął się rów-
nieŜ bardzo Ŝywo handel wymien-
ny. Zajmowali się nim oficerowie  
i  szeregowi.  W  jednym  z  listów  
por.  A.  Mystkowski  przedstawia 
następująco racje Ŝywnościowe: co-
dziennie dostawali po ¼ bochenka 
chleba Ŝołnierskiego, do tego trochę 
margaryny lub marmolady, czasem 
sera.  Rano  o  7.00  i  po  obiedzie  
o 15.00 natomiast gorące ziółka. Na 
obiad z kolei kartofle, do tego tro-
chę zupy z suszonej brukwi. Pisze  
o funkcjonującej w obozie „spółce 
Ŝywnościowej”, Ŝe powiększyła się  
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mi z paczek Ŝywnościowych. Porucznik A. Mystkowski otrzymywał paczki 
Ŝywnościowe z Brazylii, Egiptu, Francji, Portugalii, Ameryki, Anglii, Kana-
dy, a takŜe za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego 
KrzyŜa. Do jednego z listów dołączył fotografię, przedstawiającą kaplicę  
z ołtarzem, wykonanym z nieheblowanych desek przez dekoratorów i stola-
rzy. Do innych upominki dla Ŝony: tj. pierścionek zrobiony z pięciozłotówki 
na Gwiazdkę, na którym została wyryta data ich poznania. śona bardzo 
ucieszyła się z tego prezentu:  

„Wczoraj otrzymałam pierścioneczek. Jest śliczny, a nade wszystko – tak mi 
drogi! Chyba jednak pamiętasz, jakie są moje palce, bo pasuje idealnie. Tak mi  
z nim dobrze, Ŝe juŜ go nie zdejmę. Wzruszyła mnie data, wewnątrz wyryta. Obo-
je z Jędrusiem ucałowaliśmy go”.  

Na imieniny natomiast posłał jej ryngraf z adnotacją: „Krysieńce w dniu 
Imienin polecając Ją opiece Matki BoŜej. Jędrek”. Ciekawe jest to, Ŝe wysyła 
jej z obozu pieniądze, aby kupiła sobie i synkowi jakiś prezent. W jednym  
z listów pisze, Ŝe jeńcy zostali zawiadomieni, iŜ pieniądze będzie moŜna 
przekazywać jedynie tym rodzinom, których członkowie przyślą zaświadcze-
nie, wydane przez miejscowe władze niemieckie, Ŝe potrzebują pomocy. Pro-
si Ŝonę, aby wysłała mu takie zaświadczenie. Interesującym listem jest ten, 
w którym zawarta jest informacja, Ŝe w dzień imienin Ŝony przyjaciele zro-
bili odświętną kolację i złoŜyli na jego ręce serdeczne Ŝyczenia dla niej, do-
datkowo podpisali się w owym liście. W prawie kaŜdym pyta o syna, jest za-
troskany o postępy jego rozwoju? W jednym z listów podaje uwagi dotyczące 
wychowania Jędrusia, które przedyskutował z kilkoma kolegami pedagogami. 
Stwierdzili oni, Ŝe jeŜeli istnieje moŜliwość zaznajomienia dziecka w wieku 
Jędrusia ze sztuką czytania i pisania to nie wpłynie to ujemnie na niego. 
Najlepiej, jeśli zostanie to osiągnięte drogą zabawy, tak, jak nie ucząc się 
programowo, dziecko zapamiętuje całe masy wierszyków. Nie powinno to 
być traktowane jako praca i nie powinno mieć na celu popisywania się  
„cudownym dzieckiem”. Dzięki temu, gdy dziecko osiągnie tzw. wiek szkolny 
i będzie musiało rozpocząć planowe zdobywanie wiedzy, zostanie powaŜnie 
odciąŜone w swym wysiłku i nie będzie musiało wkładać tyle pracy w naukę 
czytania. Zdobędzie tę umiejętność podczas zabawy. JeŜeli chodzi o kwestię 
reklam i dzienników brukowych, ich wpływ ujemny dochodzi przecieŜ do 
dziecka równieŜ drogą słuchową. Najlepszą radą na to jest uczciwe tłuma-
czenie mu wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania, nie kierując się 
przy tym Ŝadnymi względami pruderii, a jedynie jego stopniem rozwoju 
umysłowego. Trzeba pamiętać, Ŝe dziś człowiek inteligentny musi osiągnąć 
większą sumę wiedzy niŜ dawniej, naleŜy mu więc, o ile to moŜliwe, ułatwić tę 
pracę przez rozłoŜenie jej w czasie. Radzi, aby Ŝona rozpoczęła naukę syna, 
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pilnując, aby Jędrusiowi przychodziła bez najmniejszego wysiłku. W innym 
liście pisze:  

„Nie przejmuj się Mateczko, Ŝe Jędruś wchłania pamięciowo wszystko, co 
słyszy. Jest to normalny objaw u „ludzi” w tym wieku, o ile tylko dziecko nie jest 
kretynem. Jest teŜ podświadoma gimnastyka umysłu, której ani nie naleŜy się 
obawiać, ani tamować. Oczywiście, Ŝe w tym wieku nie moŜna do dziecka pod-
chodzić z nauką, która by go nuŜyła. Jeśli jednak umie się go zainteresować np. 
w kierunku poznawania alfabetu, nie wyjdzie mu to Ŝadną miarą na złe”. Oflag 
II B Arnswalde 12 X 19416. 

W wielu listach martwi się o syna:  

„Krysiątko, trochę się martwię, Ŝe moŜe mieć ujemny wpływ na wychowanie 
Jędrusia, to, Ŝe całymi dniami jest on z dala od Ciebie. Czy nie mogłabyś zabie-
rać go ze sobą! Ale ja sobie tylko wyobraŜam, a Ty wiesz, jak jest, więc tej uwagi 
zbyt do serca nie bierz, jak zawsze. Jak zawsze teŜ rozjaśnił mi on szarzyznę 
pobytu w niewoli”, Oflag II B Arnswalde 09 VII 1941.  

Często dzieli się swoimi odczuciami i spostrzeŜeniami na temat niewoli, 
pisze, Ŝe: „[...] nigdzie juŜ chyba nie będzie miał okazji tak dokładnego po-
znania ludzi, jakimi są, jak w niewoli”, Oflag II B Arnswalde 02 IX 1941, 
albo, Ŝe „[...] w niewoli nie moŜna znaleźć czasem chwili zadumy, Ŝyje się 
przecieŜ bezustannie Ŝyciem zbiorowym, marzy więc czasem o samotności”, 
Oflag II B Arnswalde 23 IV 1941. W innym liście, Ŝe dokucza mu sama nie-
wola, przede wszystkim zamknięcie w ograniczonej przestrzeni. W jeszcze 
innym dywaguje, Ŝe:  

„[...] miejsce odosobnienia deprawuje ludzi, a moŜe tylko rozluźnione z wię-
zów dochodzą do głosu prawdziwe, ukrywane w innych warunkach cechy cha-
rakteru? To, co mnie najbardziej uderza, to małostkowość (moŜe wywołane bra-
kiem głębszych przeŜyć i moŜliwości pracy na siebie) oraz w jeszcze większym 
stopniu Ŝebractwo. JakŜe inaczej bowiem nazwać fakt, Ŝe jeniec bierze wszystko 
co moŜe darmo dostać i jeszcze uwaŜa, Ŝe to mu się święcie naleŜy?”.  

Snuje plany, Ŝe gdy wróci, będzie się bawił z synem, budował dla niego 
zabawki i Ŝe będzie go uczył, Ŝeby był mądrym i dzielnym człowiekiem. 

Oprócz opisów, dotyczących niewoli, na podstawie których moŜemy do-
wiedzieć się, co się działo w oflagach, korespondencja zawiera szereg infor-
macji, obrazujących relacje Ŝona–mąŜ–dziecko. 

Listy do dzieci i listy dzieci do ojców w obozie to jeden z najbardziej wzru-
szających elementów jenieckiej korespondencji (bardzo interesujących pod 
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względem edukacyjnym). Ciekawe przykłady, m.in. bajek rysowanych przez 
ojców dla dzieci, moŜna znaleźć w zbiorach muzeum. TakŜe w bogatej kolek-
cji Mystkowskich nie brakuje tego typu przykładów. Są nimi: kartka syna 
Jędrusia do tatusia, w której „pochwalił się, m.in., Ŝe juŜ mówi r”. Prosi ojca, 
Ŝeby jak najszybciej przyjechał, będzie grzeczny, kartka ojca do Jędrusia  
z Ŝyczeniami z okazji imienin, Ŝeby wyrósł na dzielnego i mądrego człowieka 
i Ŝeby jego mama była zawsze z niego zadowolona. Pisze, Ŝe na pewno przy-
kro mamie, gdy jest niegrzeczny. Kiedy wróci będą obaj wszystko robili, Ŝe-
by mamusi nie było przykro i smutno. W jednym z listów zwierza się, Ŝe Ŝyje 
nadzieją, Ŝe jeśli chce go prędzej zobaczyć, ma się postarać, Ŝeby Jędruś sam 
do niego napisał. Wydaje mu się, Ŝe gdy otrzyma pierwszy list od synka, to  
i wojna wtedy się skończy. Jedną z kartek do ojca rozpoczyna właśnie syn 
Jędruś. Zaczęli ten list wspólnie z mamą, ale nie bardzo mu się udało. Kry-
styna Mystkowska pisze, Ŝe Jędruś jest taki samodzielny, Ŝe chciałby sam 
pisać. 

Na podstawie korespondencji moŜna poznać ponadto Ŝycie wewnętrzne 
małŜeństwa w obliczu wojny, którym towarzyszył najczęściej niepokój, smu-
tek, tęsknota, obawa o jutro, strach, zniechęcenie, rozpacz. W jednym z li-
stów por. A. Mystkowski pisze, Ŝe:  

„Zdaję sobie sprawę, przynajmniej w części, czym są tam dla Was te dni wo-
jennych dramatów, ile siły potrzeba, Ŝeby przetrwać, podczas gdy my prowadzi-
my tu gnuśne Ŝycie. Więc teŜ często dręczy nas myśl, jak to będzie po wojnie, czy 
będziemy godni Was, takich jak Ty, dzielnych kobiet. Czy nie będziecie miały 
prawa, patrzeć na nas z pewnego rodzaju politowaniem? Dlatego staram się, 
choć trochę pracować nad sobą, by jak najprędzej po powrocie zakończyć studia  
i wziąć się do pracy, Ŝeby znów zasłuŜyć na Twe uznanie. To dla mnie najwaŜ-
niejsze”. Oflag II D Gross-Born 09 V 1944.  

Ona odpowiada mu:  

„Jędrusieńku mój najdroŜszy! Piszesz mi o Waszych refleksjach na temat 
przyszłego współŜycia Was – ludzi zza drutów z nami. Kochanie moje, pragnę Ci 
powiedzieć o tym słów kilka z naszego punktu widzenia, bo zdaje mi się, Ŝe nie-
zbyt obiektywnie patrzycie na tę sprawę. OtóŜ to, co określasz dzielnością kobiet 
tu pozostałych zasługuje często na tę nazwę – ale – przede wszystkim jest to 
rzecz przystosowania się do okoliczności, co u kobiet właśnie jest bardzo charak-
terystyczne. Podziwiam wiele z nich jak wywalczają sobie i innym prawo do Ŝy-
cia w obecnych warunkach. A to Ŝycie jest twarde, a raczej wszystko co się dziś 
dzieje – jest jego negacją. Ale najmilszy, przetrwać niewolę tyloletnią i nie ugiąć 
się i nie zatracić swego człowieczeństwa w takich warunkach to dla mnie boha-
terstwo”. Skierniewice 23 V 1944.  
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W wielu listach małŜonków moŜna wyczytać, jak bardzo duŜe znaczenie 
miała korespondencja w podtrzymaniu bliskości między nimi, w jaki sposób 
dodawała otuchy, mobilizowała do przetrwania. Świadczą o tym następujące 
fragmenty:  

„CzymŜe Ci się wywdzięczę za to jedyne szczęście w niewoli, jakim są dla 
mnie Twe listy najdroŜsza. Twoje serce, bijące dla mnie z przesłanych mi kart  
i wysyłane przez Ciebie paczki”; „O mnie się nie martw Krysieńko. Powrócę  
z jednym tylko uszczerbkiem: bez zęba (tego po sucharach), a po za tym cały  
i zdrów. JakŜe mogę źle wyglądać, gdy stale jestem pod Twą opieką: moralną  
i materialną. Tylko na moją tęsknotę za Tobą nic mi nie moŜesz poradzić”; 
„DłuŜą mi się niezmiernie dnie oczekiwania. Mój czas dzieli się nie według ka-
lendarza, a według dni, w których otrzymam Twój list. Wtedy jest święto, reszta – 
to szare bezbarwne, powszednie dni”. Oflag II B Arnswalde 14 VIII 1941 .  

Ona równieŜ pisze, Ŝe wyczekuje tylko tych dni, kiedy jest list od niego, 
reszta się nie liczy, jako niewaŜna. W innym natomiast, Ŝe: „JakŜe dobre, 
kochane, pełne nadziei są słowa Twego listu! Tak, jakbyś mi podał dłoń po-
mocną, gdy mi zbyt cięŜko iść pod brzemieniem moich smutków”. Porucznik 
A. Mystkowski odczytuje w niewoli jej listy jak Ewangelię. Pisze, Ŝe przy nie-
omal kaŜdym musiał schylać głowę, Ŝeby koledzy nie zauwaŜyli, Ŝe do oczu 
nabiegają mu łzy wzruszenia. W czasie Wigilii, aby przeŜyć ją razem z Ŝoną 
rozłoŜył przed sobą jej fotografie i odczytał jej listy. Prosi, Ŝeby nie była 
smutna tego dnia, pomimo Ŝe nie będą się widzieć, to ich serca będą razem. 
Czytając listy moŜemy stwierdzić, Ŝe K. Mystkowska i por. A. Mystkowski to 
niebywale zakochana w sobie para. Ona często pisze o miłości do niego:  

„Kiedyś nasza wspólna znajoma przestrzegała mnie przed małŜeństwem  
i macierzyństwem jako przed «więzieniem», a ja dziękuję Bogu co dzień najgoręcej 
za to «więzienie», milsze mi nad wszelką wolność w innych ramach, ale moŜe to 
tylko dlatego, Ŝeśmy się spotkali w naszym Ŝyciu, Ŝe złączyła nas tak wielka mi-
łość, która opromienia nam wszystko: dolę i niedolę. Pamiętam, jak powiedziałaś 
mi kiedyś, Ŝe modlisz się co dzień za naszą miłość. Ogarnęło mnie wówczas takie 
wzruszenie, dziś modlimy się oboje za ten nasz skarb bezcenny, a wierzę, Ŝe Bóg 
nam zachowa i wypełni nim całe nasze Ŝycie”. Skierniewice 16 XII 1939”.  

„Nie wolno Ci pomyśleć, Ŝe mogłabym przestać Cię kochać. Zatraciłam poczu-
cie mijającego czasu. To niewaŜne, Ŝe juŜ według kalendarza druga jesień, staje 
między nami, waŜną jest tylko nasza miłość, która nas zespala przed czasem  
i przestrzenią”. Skierniewice 12 X 1940.  

On równieŜ pisze o miłości do niej:  
„Krysieńko! Choć nieraz moje listy wypełniają same pytania i prośby to jed-

nak choćbyś kaŜde słowo w wielkie «kocham i tęsknię» zamieniła – jeszcze nie 
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będzie to całym uczuciem moim do Ciebie, najmilsza! I wiem, Ŝe Ŝadna rozłąka 
nie zmniejszy, ani nie osłabi miłości i wielkiej radości powrotu”. [...] „Miłość na-
sza zawsze była dla mnie największym szczęściem, dziś jest poza tym jedyną 
myślą i uczuciem!”. Oflag II B Arnswalde 22 VII 1940.  

„JakŜe to pięknie, Krysieńko, Ŝe wszystko, co piszesz o swej miłości i uczu-
ciach – jest tym, co ja przeŜywam w sercu! Ja Cię Krysieńko (poza tym, Ŝe Cię 
chyba jeszcze więcej, a w kaŜdym razie pełniej kocham!) nic się nie zmieniłem – 
jestem wciąŜ takim wariatem, jak przedtem”. Oflag II B Arnswalde 18 I 1940.  

„Krysieńko, jak to dobrze jednak mieć kogoś, kogo moŜna tak kochać i komu 
moŜna tak ufać, jak ja Cię kocham”. Oflag II B Arnswalde 02 XI 1941. 

Listy por. A. Mystkowskiego są pełne pochwał Ŝony, czułości i troski o nią:  

„Kochanie Moje Największe! Za 10 dni minie pięć lat od dnia, kiedy zgodziłaś 
się pójść ze mną razem przez Ŝycie! Przyrzekłem Ci wtedy być zawsze dobrym 
dla Ciebie, starałem się tego przyrzeczenia dotrzymać, a przecieŜ widzę dziś, Ŝe 
mogłem być o wiele lepszym jeszcze. Bo przecieŜ to, Ŝe nam te pięć lat upłynęło  
w szczęściu, to przede wszystkim Twoja, Krysieńko zasługa. IleŜ dziś chwil i fak-
tów wspominam, za które dziękując chciałbym Ci paść do stóp! I mimo, Ŝe kaŜde 
takie wspomnienie zatruwa z dniem kaŜdym rosnąca tęsknota. Dają mi one wie-
le ukojenia i radości w doli obecnej. Sny tylko wolne są od goryczy i bólu przeŜy-
wanych dni. Bo naprawdę nie ma nocy, byś mi się nie śniła, śoneczko NajdroŜ-
sza. JakŜeby mi dopiero cięŜko było, gdybym Cię nie miał! Dlatego w kaŜdej mo-
dlitwie Matce BoŜej dziękuję, Ŝe mi dała taką towarzyszkę Ŝycia!”. Oflag II B 
Arnswalde 12 VII 1940.  

W innych listach pisze:  

„Podziwiam Twą dzielność Krysieńko, ale się boję jednak, Ŝe będziesz po-
trzebna i niezastąpiona dla mnie i dla Jędrusia. Gdy wrócę po tych latach spę-
dzonych w tak specyficznych warunkach, będziesz mnie przynajmniej początkowo, 
musiała prowadzić za rękę przez Ŝycie. Jeśli przed wojną szukałem i znajdowa-
łem w Tobie oparcie, o ileŜ bardziej będzie mi ono potrzebne po wojnie! Jeszcze  
i Tobie zaświeci słońce, jeszcze i ja znajdę szczęście w uśmiechu Twych oczu naj-
droŜszych!”. Oflag II D Gross Born 30 XI 1943.  

albo:  

„Zawsze z podziwem myślę, Ŝe w tych cięŜkich czasach pozostałaś tak dzielna 
i pełna wiary w lepsze jutro – jakŜe to jest wielką pociechą i pokrzepieniem dla 
mnie” Oflag II D Gross Born 30 XI 1943.  
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W jednym z listów chwali ją za jej pracę charytatywną: „Myślałem o Twej 
pracy i działalności charytatywnej, Ŝe Twe myśli i uczynki są nacechowane 
mądrością, tą największą, której źródłem nie jest głowa, lecz serce”. Oflag II 
D Gross-Born 27 IV 1944. Ona równieŜ często chwali go w swoich listach:  

„Jędrku! MęŜu mój najlepszy! Piszę tak o Tobie, Kochanie, z całą powagą  
i zrozumieniem, Ŝe właśnie taki mi się trafił mąŜ. Patrzę na ludzi, obserwuję, 
porównuję i zawsze dochodzę do ostatecznego wniosku, Ŝe mój Andrzej jest naj-
lepszy!”[...] „Ja Cię tak kocham Jędrusiu, jesteś dla mnie najlepszym człowie-
kiem na ziemi, a jeśli chodzi o Twoje wady, to myślę, Ŝe w powaŜnym tego słowa 
znaczeniu – nie masz ich wcale, zaledwie tylko słabostki, ani groźne, ani przy-
kre”. Skierniewice, 16 X 1944.  

„Kochanie, jak bardzo ucieszyła mnie wieść o Twej nagrodzie naukowej. Roz-
piera mnie duma z mego MałŜonka, który nawet w tak niewdzięcznych warun-
kach potrafił zdobyć się na taki wysiłek. Moja Ty mądra łepetynko! Zawsze mia-
łam wysokie mniemanie o Twych wyjątkowych uzdolnieniach, a teraz z najwyŜ-
szą radością stwierdzam, Ŝe lata niewoli nie osłabiły ich”. Skierniewice 09 XI 1944.  

Krystyna Mystkowska była osobą głęboko wierzącą, w wielu listach pisze 
o opiece boskiej, aby otaczała jej męŜa:  

„Kocham Cię całym sercem z wiarą w nasze rychłe trwałe juŜ szczęście. Bądź 
dobrej myśli, broń się przed depresją i ufaj w opiekę BoŜą”; „O opiekę nad Tobą 
błagam co dzień matkę BoŜą”; „Bądź spokojny o nas, Bóg czuwa, gdy nawet  
i człowiek staje się bezsilny i Ciebie Bogu polecam z całą ufnością”. Skierniewice 
29 XI 1939.  
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W jednym z listów pisze:  

„Kochanie jaką jest dla Ciebie monotonia Ŝycia codziennego w stale tym sa-
mym otoczeniu, ale wierz mi, Ŝe to teŜ dowód specjalnej opieki BoŜej nad Tobą, 
Ŝe nie jesteś gdzie indziej. Pomyśl o tym, gdy Ci jest szczególnie cięŜko. Jedynie 
dzięki temu jestem o Ciebie względnie spokojna”. Skierniewice 29 XI 1939.  

W innym: „Niech Cię nam Matka Boska chroni przed wszelkim złem”. 
DuŜa część listów poświęcona została opisowi opieki nad synem oraz postę-
pom w jego rozwoju:  

„Chłopiątko waŜy 10,2 kg, wzrostu ma 74 cm, a chlubą jego jest 8 ząbków  
i bliska zapowiedź następnych. Biega coraz lepiej i pewniej, jest niesłychanie 
ruchliwy, minuty nie usiedzi spokojnie, karmienie i ubieranie odbywa się często 
dosłownie w biegu. Umie się cudownie bawić, najbardziej w chowanego”. Skier-
niewice 19 VIII 1940.  

W jednym z listów poinformowała męŜa, Ŝe zaprowadziła coś w rodzaju 
dzienniczka Jędrusia, dedykowanego tatusiowi. Zapisywała w nim to, co 
pamięta z pierwszych dni Ŝycia dzieciny oraz waŜniejsze fakty, dotyczące 
obserwacji jego rozwoju z dni bieŜących. W innym liście powiadamia, Ŝe sy-
nek kończy swój paciorek słowami: „Ŝeby tatuś wrócił”. Opisuje sytuację, Ŝe 
wieczorem stwierdził: „E-tam, nie będą tak mówić, bo tatuś i tak niedługo 
wróci, przecieŜ wojna się kończy”. Krystyna Mystkowska pisze o samotności, 
Ŝe miała stany depresyjne i lękowe, z których pomogło jej wyjść dziecko. Od-
czuwa bardzo brak męŜa, jedynie dzięki synkowi trzyma się dobrze, nie 
straciła wiary i jest dobrej myśli. W jednym z listów pisze:  

„Na kaŜdym niemal kroku tak boleśnie odczuwam brak Ciebie, Ŝe nie istnieją 
teraz dla mnie Ŝadne rozrywki. Jedynie o przyszłości naszej myślę, jak o jednym 
długim, jasnym, pełnym słońca i uśmiechu dniu – przy Tobie”.  

Wysyła paczki do męŜa, najczęściej z Ŝywnością. Na Święta Wielkanocne 
przysłała mu bazie, pisankę i palemkę, a na BoŜe Narodzenie opłatek. DuŜą 
niespodziankę sprawiła mu kartami z własnoręcznym podpisem Jędrusia, 
jedna z nich z odbitym śladem jego paluszków. Bardzo waŜne były dla niego 
przysyłane przez nią fotografie, które nawet oprawił sobie w celuloid i po-
wiesił nad łóŜkiem, aby czuwały nad jego snem. Jakie znaczenie miały dla 
por. A. Mystkowskiego rzeczy i wiadomości od Ŝony świadczą fragmenty li-
stów: „KaŜdym drobiazgiem, który dotykały Twe ręce najdroŜsza, cieszę się 
jak małe dziecko i jak ono jestem z nich dumny”. „Nieraz mały niespodzie-
wany drobiazg jest dla mnie ogromną radością, bo dowodem Twej nieustan-
nej myśli o mnie”. „KaŜda wiadomość od Ciebie jest jasnym promieniem roz-
świetlającym szarzyznę naszej egzystencji”. Pisze równieŜ jak niebywale 
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waŜne dla niego są jej listy: „Nie wyobraŜam sobie, czy przetrzymałbym nie-
wolę bez Twych słów krzepiących, podtrzymujących we mnie wiarę w trwa-
łość miłości i marzeń”. Dla niej jego słowa pisane w listach mają równieŜ 
niebywałe znaczenie: „To piękne, co piszesz, jakŜe drogie mi jest kaŜde Twe 
słowo, tyle mi mówiące!”.  

Na podstawie listów moŜna zaobserwować, jaką ewolucję przechodziły 
nastroje małŜonków zaleŜne od sytuacji, w jakiej się znaleźli. Porucznik An-
drzej Mystkowski w obozie Ŝył nadzieją przez cały swój pobyt, Ŝe niedługo 
wróci. Pisał o tym juŜ w 1939 r.: „Krysieńko, pewnie tęsknisz za mną tak, 
jak ja za Tobą, ale nie martw się o mnie wrócę do Ciebie zdrów i szczęśliwy, 
Ŝe skończyła się nasza rozłąka”. Oflag II B Arnswalde 25 XI 1939.  

W 1940 r. nadal wierzył, Ŝe wróci do domu:  

„ZbliŜa się po raz drugi BoŜe Narodzenie w niewoli. KaŜdy zwiększa tęsknotę 
za Tobą, ale teŜ kaŜdy zbliŜa nas do wymarzonego dnia powrotu! Dlatego teŜ 
tegoroczne święta spędzimy bardziej stęsknieni za domem, ale teŜ i pełniejsi 
wiary i nadziei, Ŝe to juŜ ostatnie takie”. Oflag II B Arnswalde 11 XII 1940.  

W wielu listach opisuje swoją wiarę w wolność i szybki koniec wojny, po-
wrót do domu i lepsze jutro. Snuje równieŜ plany na przyszłość i zastanawia 
się, co będzie robił jak wróci do domu z niewoli. Świadczą o tym następujące 
fragmenty:  

„PrzeŜywam wciąŜ nasze minione dni jak najcudowniejszy sen, ale czasem teŜ 
snuję marzenia o przyszłości i wydaje mi się, Ŝe będzie ona jeszcze lepsza i pięk-
niejsza”. Oflag II B Arnswalde, 10 IX 1940. „Wierzę w moŜliwość powrotu pręd-
kiego, a to przede wszystkim zasługa Ŝony, która umie zawsze dodać mi nadziei i 
otuchy”. Oflag II B Arnswalde, 22 VII 1941. „Myśl o powrocie i marzenia o dobrej 
przyszłości to największe siły, które utrzymują w zdrowiu fizycznym i moral-
nym”. Oflag II B Arnswalde, 30 I 1941. „Tęskniąc za mną, domyślasz się pewnie, 
jak wielka jest moja tęsknota, którą staram się ją zagłuszyć pracą i wiarą w lep-
sze jutro”. „A najmilsze, poza listami od Ciebie, są dla mnie samotne spacery 
wokół dziedzińca, w czasie których obmyślam, jak po powrocie będę Ci się od-
wdzięczał za to co zrobiłaś i czym jesteś dla mnie. Jak będę się starał usuwać od 
Ciebie zmartwienia, troski i wysiłek! Jak będzie nam dobrze płynęło we trójkę 
Ŝycie. Przytulnie i miło będzie w domku, ogrzanym ciepłem Twego serduszka!”. 
Oflag II B Arnswalde 30 XI 1941.  

W niewoli, oprócz wiary w powrót i lepsze jutro towarzyszy mu jednak 
często niepokój. Świadczą o tym następujące fragmenty:  

„Krysieńko, Kochanie Moje! Z pierwszej okazji korzystam, aby parę słów 
skreślić do Ciebie i powiedzieć Ci, Ŝe wciąŜ Cię bardzo kocham i tak tęsknię za 
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Tobą, śoneczko Ukochana! Choć wierzę mocno, Ŝe Matka BoŜa zaopiekowała się 
Tobą, Jędrusiem i Twymi najbliŜszymi, jednak brak pewnych wieści nęka mnie. 
Stalag II D Stargard 19 XI 1939”.  

„Jak to sobie jednak trudno Krysieńko wyobrazić chwilę powrotu! Myślę, Ŝe 
wiem, jak popłyną nasze pierwsze dni, ale sam powrót... Tyle jest moŜliwości.  
I kiedy? To jest właśnie w niewoli najgorsze, Ŝe nigdy się nie wie kiedy? Wierzę, 
Ŝe Bóg da, a zobaczymy się juŜ niedługo”. Oflag II B Arnswalde 29 VII 1941.  

 
Ona równieŜ jest pełna niepokoju: 

„JakŜe nieznośny jest dla mnie ten brak częstego kontaktu z Tobą. Tyle pytań 
dręczących pada w próŜnię! Tyle niepokoju targa serce!”. Skierniewice 05 I 1940.  

Jednocześnie wierzy w Jego powrót:  

„Syneczek zdziera codziennie kartkę z kalendarza. Powoli ubywa tych kar-
tek, ale pomyśl, jest wśród nich taka, którą obaj wspólnie zedrzecie! Ukochany 
trwam tu i czekam na ten dzień z wiarą i pewnością”. Skierniewice 11 IV 1940.  

A co pomaga por. A. Mystkowskiemu przetrwać te trudne dni? „CięŜkie 
dni pomaga mi przetrwać nie tylko wielkie ukochanie śony, ale i wiara głę-
boka, Ŝe kaŜde drgnienie mego serca znajduje oddźwięk w Twoim i Ŝe zaw-
sze tak będzie”. Oflag II B Arnswalde 25 IX 1940.  

W obliczu cięŜkiej sytuacji, w której się znalazła K. Mystkowska okazuje 
się silną kobietą:  

„WyraŜasz Kochanie obawę, abym nie załamała się wśród tarapatów obecne-
go Ŝycia. To prawda, Ŝe lata wojenne, zwłaszcza role ostatnie umocniły mi bar-
dzo kruchość i niepewność mego istnienia, ale to mnie nie roztkliwia. Mam  
w sobie silny instynkt Ŝycia i nietrudno mi o postawę obronną wobec trudności. 
Wielką pomocą jest mi Twoje serce i istnienie naszej dzieciny. Mam jakąś niesa-
mowicie silną wiarę, Ŝe zawsze dam sobie radę, a nasze troski i udręki rozwieją 
się jak czarny, gryzący dym, dając nam znów zobaczyć jasne niebo i słońce”. 
Skierniewice 13 XII 1943.  

MałŜonkowie nawzajem podtrzymują się na duchu. Ona pisze do niego:  

„Kochanie, wypraszam sobie raz na zawsze określenie mego męŜa jako 
«cięŜar» «darmozjad» itp. Jesteś mi najdroŜszą w świecie istotą, dla której jestem 
gotowa na wszystko, co w mej mocy, a Ŝe Opatrzność daje mi moŜność ulŜenia Ci 
choć w małym stopniu to moje szczęście i za to bardzo dziękuję Bogu”. Skiernie-
wice 13 XII 1940. 

„Kiedy się zobaczymy? Kochanie moje zapewniam Cię, Ŝe juŜ niedługo! Tak 
bardzo w to wierzę, jak w naszą miłość”.  
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Inne fragmenty listów:  

„NajdroŜszy mój Jędrusiu! Oboje z syneczkiem ślemy Ci nasze najserdeczniej-
sze Ŝyczenia noworoczne, prosząc jednocześnie gorąco Boga, aby to wszystko, 
czego Ci tak z serca Ŝyczymy raczył Ci dać. Bądź więc nam zdrów, ukochanie 
nasze, zachowaj pogodną, jasną myśl i mocną wiarę w przyszłość i wróć nam. 
Jesteśmy stale przy Tobie – a Ty wśród nas, choć myślą, ale wierzymy mocno, Ŝe 
wrócisz, Ŝe będziemy juŜ na zawsze razem jeszcze szczęśliwsi niŜ dotychczas”. 
Skierniewice 27 XII 1939.  

„Jędrusiu ukochany, oby nas złączył ten nowy rok i na lepszą dolę! Pomyśl, 
mamy w sobie takie skarby, które starczą nam na całe Ŝycie i uczynią je pięk-
nym i bogatym: mamy naszą miłość – silniejszą nad wszystko, mamy naszą wia-
rę, ufność, a teraz naszą dziecinę drogą, którą dał nam Bóg, aby szczęście nasze 
było zupełne. A chwilowa niedola, rozłąka, utrapienie to minie Jędrusiu zoba-
czysz kochanie, jak niedługo będziemy to wszystko pamiętali!”. Skierniewice  
31 XII 1939.  

Krystyna Mystkowska jest niebywale troskliwą osobą: „Jak zawsze naj-
ciekawszą dla mnie wiadomością jest, czy jesteś zdrów i czy masz co jeść”. 
Dla obojga bardzo cięŜki był czas świąt. Dla niej przede wszystkim pierwsza 
Wigilia bez niego:  

 
„Jędrusiu ukochany mój! Nadeszły Święta – nie czekane, nie wesołe, jakŜe 

inne od wszystkich poprzednich! Nie śpiewamy kolęd, nie wysyłamy, ani nie 
otrzymujemy Ŝyczeń, a w domu – przy Wigilii Ŝyczyliśmy sobie tylko, Ŝeby to 
była ostatnia taka”. Skierniewice 24 XII 1939.  

„Dnie są szare i chmurne, jak nasze myśli. Jedno tylko jest jasne, a mocne 
wśród nas: wiara w lepsze jutro. Jędrusiu, kaŜdy z nas myślą był daleko od stołu 
wigilijnego, ale kaŜdy z nadzieją w sercu czeka takiej Wigilii i takich świąt, któ-
ra nas wszystkich złączą”. Skierniewice 24 XII 1939.  

„Jędrusieńku! Kochanie moje najmilsze! W dniu rozpoczęcia nowego roku 
piszę do Ciebie z nadzieją rozpoczęcia nowego roku. Piszę do Ciebie z nadzieją  
w sercu, Ŝe ten rok wróci mi Ciebie! Z miłością i tęsknotą czekam Cię, a to czeka-
nie jest najwaŜniejsze w moich tu dniach. Święta, uroczystości mijają niemal bez 
znaczenia, zachowały dla mnie tylko znaczenie religijne. Nie przeŜyłam Ŝadnych 
wzruszeń choinkowych, nie pozwoliłam sobie nawet na łzę, pragnę tylko jak naj-
szybciej przejść ponad dzielącym nas czasem”. Skierniewice 01 I 1942.  
 
Dzięki listom podczas wieczerzy wigilijnej są razem. Porucznik A. Myst-

kowski pisze, Ŝe „[...] gdy zabłyśnie gwiazda wigilijna, odczytaj ten list i po-
myśl, Ŝe to są me najgorętsze Ŝyczenia dla Ciebie i Jędrusia”. Dodatkowo 
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łamie się z nią opłatkiem, którego okruch załącza wraz z najgorętszymi Ŝy-
czeniami, aby w jej sercu jak najprędzej zapanowała radość i szczęście. 

Na podstawie korespondencji moŜemy poznać jak wyglądało Ŝycie pod-
czas okupacji. W jednym z listów informuje go:  

„U nas ostatnio dobrze nie jest, choć i tu zdarzają się róŜne niemiłe niespo-
dzianki. Wojna jest negacją Ŝycia, ale choć się o tym wie – trudno to przyjmować 
bez wraŜenia. Ubyło ostatnio sporo naszych znajomych, a jest to szczególnie cięŜ-
kie, gdyŜ dotyczy głównie młodzieŜy”.  

Ciekawe jest to, Ŝe w jednym z listów K. Mystkowskiej odczytujemy in-
formację o mogiłach, odnalezionych w Rosji w 1943 r. i Ŝe co dzień czyta listę 
ofiar z Kozielska. 

Krystyna Mystkowska czyniła starania juŜ w 1939 r. o wyciągnięcie mę-
Ŝa z niewoli, ale informuje go, Ŝe niestety ogłoszono, iŜ „tylko rolnicy mają 
szansę no i inni, których motywy absolutnie nam nie odpowiadają, takŜe 
nasze usiłowania są bezcelowe”. Z tego powodu wysunęła projekt kaucji. 

Część listów por. A. Mystkowski pisał w języku niemieckim, wówczas, 
kiedy nie było w obozie cenzora. Taki nakaz został wydany ze strony władz 
obozowych. 

Po latach dowiadujemy się równieŜ o ciekawych informacjach, które zo-
stały zaszyfrowane w listach, np. K. Mystkowska powiadamiała męŜa, Ŝe 
wrócił do domu ksiądz Stanisław, który przebywał koło jej szkoły. W rzeczy-
wistości oznaczało to, Ŝe siedział w więzieniu na Pawiaku. Taki właśnie 
przekaz zachował się w rodzinie. 

W kolekcji korespondencji Mystkowskich, oprócz listów małŜonków od-
najdujemy inne, np. listy pisane przez ppor. Feliksa Przyłubskiego, z któ-
rym por. A. Mystkowski zaprzyjaźnił się w obozie. Jest teŜ kartka od Zbi-
gniewa Turowskiego do K. Mystkowskiej, w której dziękuje za pomoc, jaką 
otrzymuje w niewoli. Ciekawe są teŜ kartki, wysyłane przez brata Eryka  
w 1945 r. do Lubeki, gdzie przebywał por. A. Mystkowski. W jednej z nich 
opisał bratu pomysł powrotu do kraju drogą morską. Pytał, czy w Lubece 
nie dałoby się zdobyć kutra lub innego statku Ŝaglowego i prosi o informację 
na temat warunków Ŝeglugi po Bałtyku. 

Dla historyków i muzealników korespondencja Mystkowskich waŜna jest 
z kilku powodów. Fakt, iŜ mamy do czynienia z jednorodnym i kompletnym 
zbiorem korespondencji,  prowadzonej od pierwszych dni niewoli,  aŜ do 
ostatnich dni wojny, z kaŜdego kolejnego obozu internowania znacząco pod-
nosi jej wartość. Jest to największa znana nam kolekcja tego typu, przewyŜ-
szająca pod względem liczby walorów filatelistycznych nawet dwukrotnie 
inne tego typu kolekcje. To powoduje, Ŝe jest ona cennym źródłem informa-
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cji, przede wszystkim o codzienności oficera Wojska Polskiego w oflagu,  
a więc moŜe być ona szczególnie przydatna dla historyka, badającego dzieje 
społeczne okresu II wojny światowej.  

Jest teŜ nieocenioną pomocą dla muzealnika, przygotowującego wystawy 
o obozach jenieckich Wehrmachtu (nie tylko jako eksponat, ale teŜ jako źró-
dło wiedzy o obozowych realiach) i edukatora, którego rolą jest nie tylko 
przekazanie wiedzy o warunkach niewoli, ale teŜ skłonienie do dyskusji  
i refleksji. Korespondencja nadaje się do tego celu doskonale – stała się 
m.in. podstawą do zorganizowania warsztatów pt. „Stamtąd tu i stąd tam”. 
Były one poświęcone przede wszystkim listom napisanym przez Mystkow-
skich w okresie Świąt BoŜego Narodzenia. Dały one uczestnikom zajęć moŜ-
liwość zapoznania się z doświadczeniami wojennej rzeczywistości obojga  
bohaterów.  

Wreszcie korespondencja Mystkowskich pozwala na uzupełnienia niektó-
rych faktów, dotyczących np. organizacji niemieckiego systemu jenieckiego. 
Za jej pośrednictwem dowiadujemy się o np. faktach, związanych z powsta-
niem Dulagu 142 Skierniewice. Mamy świadomość, Ŝe wiele domowych ar-
chiwów, a takŜe strychów i innego rodzaju schowków skrywa jeszcze mnó-
stwo interesujących listów, dzienników, wspomnień itp. MoŜemy się tylko 
cieszyć, Ŝe udało się pozyskać tak wyjątkową kolekcję. W muzeum listy pań-
stwa Mystkowskich są wykorzystywane w pracy badawczej, edukacyjnej 
oraz wystawienniczej, a ich wizerunki bezpłatnie udostępniane w interne-
cie, tworzą wirtualną wystawę. 
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THE WARTIME CORRESPONDENCE  
OF ANDRZEJ AND KRYSTYNA MYSTKOWSKI 

(Summary) 

In 2014, the Museum’s collection was enriched with complete prisoner’s-of-war 
correspondence from the years of the Second World War. It consists of 766 letters, 
cards, receipts confirming receiving packages and photographs of the married cou-
ple of Krystyna Mystkowska and Lieutenant Andrzej Mystkowski. The correspon-
dence was run beginning with the first days of the captivity until the last days of 
the War and continued from each successive camp. This makes it an extremely 
valuable source of information, primarily, on the everyday life of an officer of the 
Polish Army kept in the German captivity. It also provides invaluable help to  
a museologist in preparing exhibitions dealing with Wehrmacht-run prisoner-of-
war camps (not only providing individual exhibits, but also being a source of knowl-
edge on the camp reality). It can be very helpful to an educator, too, whose role is 
not only to pass a sum of knowledge on conditions of captivity, but to stimulate dis-
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KRIEGSKORRESPONDENZ  
VON ANDRZEJ UND KRYSTYNA MYSTKOWSKI 

(Zusammenfassung) 

Im Jahr 2014 erweiterten sich die Bestände des Zentralen Kriegsgefangenen-
museums Lambinowice-Opole um einen kompletten Schriftwechsel aus dem Zwei-
ten Weltkrieg. Hierzu gehören 766 Briefe, Postkarten, Paketempfangsquittungen 
sowie Fotos. Es handelt sich um die Gefangenschaftskorrespondenz des Ehepaares 
Krystyna Mystkowska und Leutnant Andrzej Mystkowski, geführt von den ersten 
Gefangenschaftstagen bis zu den letzten Kriegstagen aus jedem der aufeinanderfol-
genden Lager. Dies macht sie zu einer wertvollen Informationsquelle vor allem 
über den Alltag eines Offiziers der Polnischen Streitkräfte in deutscher Gefangen-
schaft. Auch ist sie eine unschätzbare Handreichung für Museumskundige bei der 
Gestaltung von Ausstellungen über Gefangenenlager der deutschen Wehrmacht 
(nicht nur als Exponat, sondern auch als Wissensquelle über die Lagerrealitäten) 
sowie auch für Ausbildende, deren Aufgabe neben der Vermittlung von Erkenntnis-
sen über die Gefangenschaftsbedingungen auch darin besteht, zur Diskussion und 
Reflexion anzuregen. Die Korrespondenz eignet sich hierzu hervorragend. Damit 
kann sie einem Historiker, der über gesellschaftsgeschichtliche Aspekte des Zwei-
ten Weltkriegs forscht, besonders hilfreich sein. 
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cussions and reflexions, as well. Correspondence suits these purposes excellently. 
Thus, it can be particularly helpful to a historian exploring the social history of the 
time of the Second World War. 
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Wspomnienie  
o Ojcu – Gracjanie Bojarze-Fijałkowskim  

 
  
śyciorys Gracjana Bojara-Fijałkowskiego obfituje w wiele przykładów 

słuŜby swoim przekonaniom, ideałom i ludziom. Pozostanie im wierny przez 
całe swoje bogate Ŝycie. 

Urodził się 21 października 1912 r. w Bobrownikach na Wisłą, w rodzinie 
urzędnika sądowego. Miał pięciu braci (m.in. późniejszego dowódcę Samo-
dzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” gen. Czesława Młota-Fijałkowskiego)  
i siostrę. W związku z trudną sytuacją rodzinną musiał szybko się usamo-
dzielnić, zatem po maturze podjął naukę w Szkole PodchorąŜych Kawalerii 
w Grudziądzu, po ukończeniu której w 1934 r. otrzymał przydział do 9. Puł-
ku Strzelców Konnych w Grajewie. Tam pełnił kolejno funkcje dowódcy plu-
tonu (liniowego, cięŜkich karabinów maszynowych, a takŜe łączności), jedno-
cześnie przygotowując się do studiów w WyŜszej Szkole Wojskowej. TuŜ 
przed wybuchem wojny ukończył jeszcze kurs oficerów łączności w Zegrzu. 
Wybuch wojny zniweczył jednak jego wszelkie plany. 

Gorzki smak klęski wrześniowej, upokarzający pobyt w obozach interno-
wania na Litwie i po podejmowanych próbach ucieczki z nich spowodowały, 
Ŝe w końcu 1940 r. G. Bojar-Fijałkowski postanowił przedostać się do War-
szawy i nawiązać łączność z ruchem oporu. Chciał bowiem jak najszybciej 
włączyć się do walki z hitlerowskim okupantem. Na właściwe kontakty mu-
siał jednak poczekać do grudnia 1941 r., kiedy wraz z Ŝoną Zofią wstąpił  
w szeregi Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), późniejszej Armii Krajowej (dalej: 
AK). Został wówczas mianowany oficerem łączności w sztabie sandomier-
skiego obwodu AK. Tam dosłuŜył się stopnia rotmistrza. 

Mimo burzliwego rozwoju środków masowego przekazu ludzkich myśli  
i czynów, nadal niezaprzeczalną wartością jest dokumentowanie faktów, 
stanowiących sumienie narodu. Na uŜytek tej publikacji z Ŝyciorysu Ojca za-
czerpnęłam więc szczególnie te wątki, które dowodzą psychicznej i fizycznej 
kondycji człowieka uwikłanego w dramat wojennych zdarzeń. 
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W lipcu 1943 r. został aresztowany przez Niemców i po kilkutygodnio-
wych torturach w sandomierskim więzieniu przewieziono go do obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywał do połowy 1944 r. Do 
Auschwitz Ojciec trafił w połowie 1943 r. Słowa „przywitania” kolejnego 
transportu więźniów były takie:  

„[...] Nie przyjechaliście do sanatorium. To jest Oświęcim, po niemiecku nazy-
wa się Konzentrationslager Auschwitz. Musicie to zrozumieć, jeśli chcecie Ŝyć! 
[…]. Kto nie zrozumie, ten wyleci przez komin!”.  

Ojciec dość szybko zorientował się, Ŝe aby przeŜyć ten koszmar naleŜało 
się przyzwyczaić, zamaskować i ukryć prawdziwą twarz. No i wierzyć głę- 
boko, Ŝe los oddalać będzie termin śmierci. Tutaj był juŜ tylko numerem  
137 632. Jak sam określił: „znalazł się na dnie piekła”. Kominy krematoriów 
ciągle dymiły... Wytrzymać, nie załamywać się...”. „Ojcze nasz, od wszela-
kich złych przygód racz nas zawsze wybawiać...”. 

Codziennie był świadkiem i uczestnikiem upodlania człowieka, cięŜkiej, 
ponad ludzkiej siły pracy oraz śmierci. Ale z umieraniem i uśmiercaniem ze-
tknął się Ojciec dopiero w szpitalu obozowym – Krankenbau. „Flegmona  
i biegunka, dur plamisty i wiele innych chorób wykańczały setki więźniów 
[...]. Była to po prostu oświęcimska „centrala śmierci”. Szczęśliwie i niespo-
dziewanie w szpitalu spotkał swego brata Włodzimierza, który pracował 
tam jako więzienny lekarz. Pomagając mu w charakterze ambulatoryjnego 
pisarza (Schreibera) przemycał jednocześnie lekarstwa i materiały opatrun-
kowe do obozu kobiecego. Stał się teŜ członkiem obozowego ruchu oporu, 

1. Porucznik legionów Gracjan Bojar-Fijałkowski 

Źródło: Zbiory własne autorki 
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który przejął na siebie w szczególności opiekę nad więźniami jugosłowiań-
skiej partyzantki (za tę działalność w 1965 r. został odznaczony przez rząd 
Jugosławii Orderem ze Srebrną Gwiazdą). 

JednakŜe pobyt w Krankenbau wkrótce się zakończył. Na skutek denun-
cjacji jednego z więźniów został wraz z innymi i bratem Włodzimierzem prze-
niesiony do obozu roboczego, co równało się w praktyce z wyrokiem śmierci. 
Ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności i dzięki kolegom z ruchu oporu wszyscy 
zostali później włączeni w inny transport, przeznaczony do KL Natzweiler.  

W okresie od sierpnia 1944 r. do początków kwietnia 1945 r. Ojciec prze-
bywał kolejno w następujących podobozach: KL Natzweiler: Dautmergen, 
Balingen-Frommern i Spaichingen. 

W Dautmergen obóz właściwie jeszcze nie istniał – prócz namiotów i ba-
raku kuchennego nie było niczego. „Zanim staną baraki i bloki połowa więź-
niów wyleci przez komin. Wykończą ich dreszcze, głód, cięŜka praca i niedo-
statki w urządzeniu” – z tego zdawano juŜ sobie sprawę. Ojciec i tym razem 
znalazł się tam wraz z bratem, zatem łatwiej było znieść wszelkie trudy. Na-
wet wodnista i zimna zupa, mokra słoma rozścielona wprost na ziemi dawały 
poczucie jako takiego spokoju. Sytuacja poprawiła się, kiedy zaproponowano 
Ojcu funkcję Schreibera-kreślarza i zmianę miejsca – obóz w Balingen-From-
mern. Choć było to takŜe miejsce szczególnego odosobnienia, to jednak oko-
liczności przebywania były trochę lepsze: „zaniechano tu bicia, esesmani  
i funkcyjni więźniowie nie nosili kijów ani batów, dzienna pajda chleba była 
tu nieco większa, a brukwiana zupa miała odpowiednią gęstość i smak”.  
W czasie zimowych wieczorów moŜna się juŜ było ogrzać przy Ŝelaznym pie-
cu, wyprostować zbolałe od dźwigania cięŜarów plecy. Było to bardzo waŜne, 
gdyŜ więźniowie pracowali cięŜko. Głównie na placu budowy, montowaniu 
urządzeń fabrycznych słuŜących w przyszłości do produkcji paliw. 

W początkach marca 1945 r. Ojciec został przeniesiony do kolejnego obo-
zu w Spaichingen. PrzewaŜali tu Węgrzy, Belgowie, Jugosłowianie, Francu-
zi, Holendrzy i Luksemburczycy, Polaków było jedynie trzech. Być moŜe po-
czucie przegranej juŜ wojny spotęgowało niegodziwe odnoszenie się do więź-
niów – podczas bardzo cięŜkiej pracy fizycznej, śmiertelnie wyczerpani 
„więźniowie ginęli jak muchy”. Mając znowu duŜo szczęścia, znów jako kre-
ślarz, Ojciec pracował tu w nieporównanie lepszych warunkach – w ogrzanej 
i widnej sali oraz w niezmąconej krzykami esesmanów ciszy. 

Front zbliŜał się coraz szybciej, więc w połowie kwietnia obóz ten został 
ewakuowany, a więźniowie kolumną pilnowaną przez esesmanów skierowa-
ni pieszo... Dokąd? Nikt z nich nie wiedział. Był więc to moŜe ostatni mo-
ment, by zdecydować się na ucieczkę. SparaliŜowany strachem, głodem i wy-
cieńczeniem, ukrywając się później w róŜnych – na pozór bezpiecznych miej-
scach – znalazł się w końcu wśród Francuzów. Reagując na apel Radia 
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„Luksemburg”, kierowany do Polaków przebywających na terenach zajętych 
przez aliantów, zgłosił się do sztabu marokańskiego 7. pułku strzelców, a przy 
pomocy oficera łącznikowego – dotarł do ich dowództwa, które – potrzebując 
głównie oficerów – mianowało Ojca komendantem obozu niemieckich jeńców 
wojennych w Biberach. 

W tym czasie na obszarach Rzeszy, zajętych przez alianckie armie prze-
bywały rzesze wyzwolonych cudzoziemców, szczególnie Polaków, uwolnio-
nych z obozów czy wywiezionych na przymusowe roboty. Ludziom tym nale-
Ŝało coś szybko zaproponować. Dzięki wrodzonym zdolnościom Ojciec – jako 
komendant obozu – zorganizował słuŜby wartownicze (kompanie), a w ich ra-
mach – Pierwszy Szwadron Polski1. 

W marcu 1946 r. polskie oddziały wartownicze we francuskiej strefie 
okupacyjnej zostały rozwiązane. Ojciec wraz z Ŝoną Zofią, która dotarła do 
niego z Polski, przeszli do strefy amerykańskiej i tu w Centrum Wyszkole-
nia Gwardii Cywilnej „Kościuszko” wspólnie przebywali do roku 1947. Oj-
ciec nadal pełnił funkcje dowódcze, Matka zaś, przeszkolona w charakterze 
świetliczanki, wraz z innymi kobietami z AK prowadziła zajęcia wychowaw-
cze i edukacyjne (uczyła języka polskiego, historii i geografii). 

Tułaczy los mojego Ojca zakończył powrót do Polski, kiedy jako kierow-
nik transportu repatriacyjnego, wraz z Ŝoną i urodzoną w Niemczech córką, 
wysiadł na dworcu w Dziedzicach, jednym z trzech głównych punktów repa-
triacyjnych z Zachodu. 

Ojciec naleŜał do tego szczególnego pokolenia, które uformowane zostało 
w pełni przez system wychowawczy II Rzeczypospolitej. Bóg – Honor – Oj-
czyzna to wartości szczególnie przez niego cenione i to one sprawiły, Ŝe 
dzielnie znosił niedole okupacyjnego Ŝycia. Patriotyzm nigdy nie był dla nie-
go pustym frazesem. Chciał Ŝyć normalnie, bez wojny, zabijania i nienawi-
ści. Pomagały mu przymioty charakteru – ostroŜność, rozwaga, głęboka wia-
ra, optymizm i silna wola Ŝycia. Miał przy tym i łut szczęścia. I jeszcze coś. 
Miał przecieŜ piękne wzorce w obydwu starszych braciach – Stefanie, legio-
niście, członku Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), podpułkowniku Woj-
ska Polskiego (WP), w czasie wojny szefie Oddziału I Komendy AK na Biało-
stocczyźnie (ps. „Młotek”, „Baca”), a po wojnie więzionym w łagrach radziec-
kich, skąd został repatriowany w końcu 1947 r. (zmarł w 1966 r.)2, szczególnie 
jednak we wspomnianym Czesławie, takŜe legioniście, który wraz z generała-
mi (Władysławem Bortnowskim, Tadeuszem Kutrzebą, Juliuszem Rómmlem, 
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1 Szerzej o polskich kompaniach wartowniczych w opracowaniu Ojca. Zob. G. B o j a r- 
-F i j a ł k o w s k i, Polish Guard Companies (Polskie Kompanie Wartownicze), „Rocznik 
Koszaliński” 2005, nr 33, s. 29–35. 

2 Szerzej: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 
1939–1956, t. 12, Kraków 2007. 
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3 Biografię Stryja opracował Artur Kuprianis w ksiąŜce Generał Czesław Młot-Fijał-
kowski (1892–1944), Warszawa 2004. Postacią generała interesował się równieŜ Włodzi- 
mierz Kozłowski, wydając na jego temat wiele publikacji. 

—————————— 

Antonim Szyllingiem i Emilem Przedrzymirskim-Krukowiczem) znalazł się  
w gronie dowódców późniejszych związków operacyjnych. Stryjowi przypa-
dła Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”. Niestety, po klęsce armii pol-
skiej, dostał się do niewoli niemieckiej, początkowo trafiając do Oflagu IV A 
Hohnstein, później kolejno do twierdzy IV B Königstein, Oflagu VIII E Jo-
hannisbrun bei Troppau, by w końcu przybyć do Murnau VII A, gdzie zmarł 
na serce w 1944 r. i tam teŜ, na miejscowym cmentarzu, został pochowany3. 

Przed powrotem do Polski Ojciec mój odwiedził jeszcze to miejsce, by zło-
Ŝyć Stryjowi naleŜny hołd. 

Nowy rozdział Ŝycia rozpoczął w 1947 r., gdy wraz z Ŝoną i córką powrócił 
do Polski. Był to dla niego niewątpliwie bardzo trudny okres przewartościo-
wania poglądów oraz przystosowania się do nowych cywilnych warunków. 

Dzięki pomocy rodziny osiedlił się początkowo w Gliwicach, później w Pa-
słęku na Warmii. Podjął pracę w spółdzielczości, równocześnie ucząc języka 
polskiego w miejscowym liceum. Włączył się teŜ do pracy społecznej Związ-
ku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD i radny). Względna stabi-
lizacja warunków Ŝyciowych pozwoliła mu juŜ wówczas na podjęcie pierw-
szych prób twórczości dziennikarskiej i literackiej. Ale prawdziwe moŜliwo-
ści rozwoju znalazł dopiero w Koszalinie, dokąd przeniósł się wraz z rodziną 
w 1958 r. 

Pracując zawodowo: w redakcji „Słowa Powszechnego”, teatrze rapsodycz-
nym „Dialog”, Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i społecz-
nie m.in. jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, w Związku Inwalidów 
Wojennych, Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, Polskim Towarzystwie 
Etnograficznym, jednocześnie rozwijał działalność publicystyczną, literacką, 
a później teŜ – po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu – naukową. 

Lata pracy na róŜnych stanowiskach oraz ślady wojennych przeŜyć,  
w znacznym stopniu nadszarpnęły zdrowie G. Bojara-Fijałkowskiego i z tych 
teŜ powodów w latach siedemdziesiątych XX w. powoli wycofał się z Ŝycia 
zawodowego na rzecz swojego pisarskiego powołania i pracy naukowo-ba-
dawczej. 

Zainteresowania przeszłością regionu pomorskiego z czasem przerodziły 
się w pasję, która zdominowała jego Ŝycie. Poznawanie historii i kultury Po-
morza Zachodniego zaowocowało wieloma ksiąŜkami o dość zróŜnicowanym 
charakterze. 

W całej twórczości Ojca wyróŜnić moŜna jednak trzy zasadnicze nurty. 
Pierwszy z nich to przetworzone na współczesny język literacki podania, le-
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4 G. Bojar-Fijałkowski,  Powrót z tamtego brzegu, Warszawa 1984. 
5 G. Bojar-Fijałkowski,  Losy jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i Meklem-

burgii 1939–1945, Warszawa 1980. 
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gendy i wierzenia, związane z Pomorzem, potwierdzające słowiańskość tych 
ziem. Opracowania te, wydawane w formie ksiąŜkowej, mają charakter pio-
nierski, bowiem wypełniają pewną lukę w opracowaniu dziejów Pomorza Za-
chodniego, znanego dotąd od strony turystycznej, a mało od historycznej  
i folklorystycznej. 

Drugi nurt zainteresowań pisarza skupił się równieŜ na historycznej 
przeszłości Pomorza, są to juŜ jednak efekty prac badawczych. To równieŜ 
opracowania nowatorskie, zawierające opis dziejów Starostwa Drahimskiego 
oraz misję chrystianizacji Pomorza przez św. Ottona z Bambergu. 

Trzeci krąg tematyczny, częściowo mający źródło w przeŜyciach własnych 
pisarza, korespondujący jednak teŜ z działalnością naukową, to okres II woj-
ny światowej. Opublikował szereg opowiadań, wspomnień i materiałów w wy-
dawnictwach zwartych, zbiorowych i czasopismach, przedstawiając w nich 
m.in. załoŜenia polityki hitlerowskiej wobec jeńców wojennych, organizację 
obozów jenieckich, zagadnienia ruchu oporu i Ŝycia społecznego w obozach,  
a takŜe kwestię ścigania sprawców zbrodni hitlerowskich. W tym nurcie 
znajdują się dwie najwaŜniejsze pozycje z jego twórczości – Powrót z tamtego 
brzegu4, będąca zapisem pamiętnikarsko-dokumentalnym całego okresu wo-
jennego pisarza (z tej ksiąŜki pochodzą zamieszczone tu cytaty) oraz Losy 
jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i Meklemburgii 1939–19455. 

W tym teŜ nurcie, klimacie wojennych wydarzeń, powstał zbiór nowel  
Powilcze. 

Ojciec zmarł w Koszalinie w 1984 r. Za zasługi bojowe, działalność spo-
łeczną i twórczość wyróŜniony został wysokimi odznaczeniami, medalami  
i nagrodami zarówno państwowymi, jak i regionalnymi, a władze Koszalina 
uhonorowały pisarza nazwą jednej z ulic miasta, nadano teŜ jego imię dzie-
cięcej bibliotece.  
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Zbigniew Makowiecki  
w obozach jenieckich Wehrmachtu 

 
 

Zbigniew Makowiecki urodził się 11 kwietnia 1917 r. w Petersburgu jako 
syn Stanisława i Jadwigi z Paszkowiczów. Po rewolucji w Rosji w 1918 r. 
rodzina Makowieckich zamieszkała w Warszawie. Bohater wspomnień pod-
kreśla, Ŝe mimo miejsca urodzenia czuje się dzieckiem Warszawy, poniewaŜ 
cały czas przed wrześniem 1939 r., spędził w stolicy Polski – Warszawie. Tam 
uczęszczał do szkół i studiował. Po ukończeniu podchorąŜówki dostał przy-
dział do stołecznego 1. Pułku SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego. TuŜ przed 
wybuchem wojny, otrzymał wezwanie mobilizacyjne do 3. Pułku Strzelców 
Konnych (dalej: PSK) im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarniec-
kiego w Wołkowysku.   

Bohater wspomnień wywodzi się z rodziny o patriotycznych korzeniach. 
Jego ojciec Stanisław Makowiecki juŜ w czasie studiów na wydziale ekono-
micznym politechniki w Petersburgu w 1911 r. wstąpił do nowo powstałego 
w tym mieście oddziału Związku Walki Czynnej (ZWC), potem do Związku 
Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej: POW). W latach 1915– 
–1916 sprawował funkcję zastępcy komendanta POW na Petersburg. W maju 
1918 r. rodzinie Makowieckich udało się „okręŜną drogą” dotrzeć do Warsza-
wy i tam zamieszkali. Stanisław Makowiecki sprawował odpowiedzialne  
i waŜne funkcje w młodym państwie polskim. Był między innymi, równocze-
śnie prezesem Zarządu Centrali Dewiz oraz prezesem Komisji Dewizowej 
(1919 r.). W 1922 r., jako członek polskiej delegacji, uczestniczył w rokowa-
niach polsko-niemieckich, dotyczących przejęcia Górnego Śląska i w tym sa-
mym roku wziął udział w międzynarodowej konferencji w Genui, poświęconej 
tematyce gospodarczej. W następnych latach pracował na przemian w ban-
kowości państwowej i prywatnej. W 1930 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie 
Pracy i Opieki Społecznej, pełniąc w nim funkcję m.in. kierownika i następ-
nie wicedyrektora Wydziału Ubezpieczeniowo-Matematycznego w Departa-
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mencie Ubezpieczeń Społecznych. Miał duŜy osobisty wkład w przygotowanie  
i wprowadzenie w Ŝycie zreformowanego systemu ubezpieczeniowego (tzw. 
ustawy scaleniowej). Poza działalnością na polu finansów państwowych i pry-
watnych udzielał się społecznie. OŜeniony z Jadwigą Paszkowicz, miał z nią 
troje dzieci: najstarszego Lecha, młodszego Zbyszka i najmłodszą, urodzoną 
juŜ w Warszawie Helenę1.   

Wspomnienia Z. Makowieckiego związane z czasem nauki w Gimnazjum 
im. Stefana Batorego w Warszawie, ukazują obraz pokolenia, które urodzo-
ne przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r., juŜ wkrótce 
miało odczuć jej utratę. Zbyszek barwnie opisuje ten okres i wspomina, Ŝe 
„rwało ich do pięknego Ŝycia i wyŜywali się jak mogli”. Jedni wykorzystywali 
tę ekspresję i działali w niezwykle popularnym w szkole harcerstwie. Inni 
preferowali wszelkiego rodzaju sporty, wycieczki oraz letnie i zimowe obozy. 
DuŜą popularnością wśród uczniów cieszyły się koła dyskusyjne i specjali-
styczne, lekcje tańca, a takŜe wieczory poświęcone literaturze pięknej. 

Zbigniew Makowiecki czynnie uczestniczył w Ŝyciu szkolnym i dziś z hu-
morem wspomina, jak podczas jednego z wieczorów wystawiali mało znaną 
komedię Henryka Sienkiewicza Zagłoba swatem. Młody Makowiecki grał  
w niej rolę tytułowego bohatera, a poniewaŜ był szczupłej postury, we-
pchnięto mu pod Ŝupan wielką poduszkę. W tej charakteryzacji i z jego paty-
kowatymi nogami, wyglądał bardziej jak Półpanek z bajki O krasnoludkach 
i sierotce Marysi, niŜ jak Zagłoba.   

Klasa Z. Makowieckiego, bardzo zróŜnicowana, składała się z jednostek 
ponadprzeciętnych. Do matury przystąpiło 23 uczniów i wszyscy zdali egza-
min dojrzałości. Spośród nielicznej grupy maturzystów naleŜałoby wspo-
mnieć o Michale Chełkowskim, który w słuŜbie Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (dalej: ONZ), po latach kierowania misjami pokojowymi ONZ  
w wielu egzotycznych, skłóconych ze sobą krajach, doszedł do wysokiego sta-
nowiska Chief Administrative Officer. 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości Z. Makowiecki trafił do Szkoły Podchorą-
Ŝych Rezerwy Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 
SłuŜba trwała 12 miesięcy, doprowadzała do stopnia podchorąŜego. Po mia-
nowaniu, obowiązywał kilkumiesięczny okres praktyk w pułkach. Z kolei 
następnym etapem były specjalne ćwiczenia rezerwy i po okresie trzech lat, 
podchorąŜy był mianowany na pierwszy stopień oficerski. 

Kiedy minął roczny okres odbywania słuŜby wojskowej tytułowy bohater 
rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zarazem po 

—————————— 
1 Zob. więcej: Z. L a n d a u, Makowiecki Stanisław. W: Polski słownik biograficzny, t. 19, 

Wrocław 1974, s. 227–229. Autor opracowania biogramu podaje błędnie imię Ŝony i najstar-
szego syna S. Makowieckiego. 
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skończeniu „Grudziądza”, otrzymał przydział słuŜbowy do wspomnianego  
1. Pułku SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Był to jego macie-
rzysty pułk, z którym odbywał ćwiczenia rezerwy i jeździł na manewry. Sto-
pień podporucznika w korpusie oficerów rezerwy kawalerii ze starszeń-
stwem otrzymał 11 listopada 1938 r.2. 

W 1. Pułku SzwoleŜerów pozostał do sierpnia 1939 r. i zupełnym zasko-
czeniem dla młodego podporucznika było wezwanie mobilizacyjne do 3. PSK. 
Zbigniew Makowiecki w swoich opowiadaniach podkreśla: „do 1 Pułku Szwo-
leŜerów wszyscy się pchali i uŜywali wszelkich protekcji, Ŝeby znaleźć się  
w wojsku w stolicy”. Jednak jednocześnie dodaje, Ŝe mądrym posunięciem 
było skierowanie całego ich rocznika rezerwy 1936 r. z 1. Pułku SzwoleŜe-
rów do garnizonu w Wołkowysku, gdzie 3 PSK stacjonował. Raźniej było być 
razem „po rzuceniu na głęboką wodę”. 

Stacjonujący w Wołkowysku 3. PSK ostatecznie w pierwszych dniach 
września 1939 r. dołączył do Suwalskiej Brygady Kawalerii, którą poza nim 
tworzyły trzy pułki: 1. Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mo-
ścickiego, 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz 
3. Pułk SzwoleŜerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego. Suwalską 
Brygadą Kawalerii dowodził „wspaniały nasz generał Zygmunt Podhorski”. 
Wchodziła ona w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. 

Ze wspomnień Z. Makowieckiego dowiadujemy się, Ŝe w pierwszych 
dniach kampanii w natarciu na bagnety na pozycję nieprzyjaciela we wsi 
Dzwonek poległ wachm. Stanisław Tarnowski, szef 3. szwadronu. Nikt  
z pułku nie przeŜył śmierci wielkiego Ŝołnierza bardziej, niŜ jego kompan 
serdeczny wachm. Tadeusz Orłowski, z pocztu dowódcy pułku, który opieko-
wał się sztandarem pułkowym.  

Dowódca 2 plutonu 3. szwadronu 3. PSK ppor. rez. Z. Makowiecki wspo-
mina cięŜkie walki pod Zambrowem i opowiada o tym, jak zginął dowódca  
1. Pułku Ułanów ppłk Jan Litewski, a jego adiutant rtm. Michał Jaczyński 
został cięŜko ranny, ale przeŜył. Stało się to w wyniku straszliwej pomyłki, 
ostrzelania przez polską piechotę – 11 września 1939 r.3.  

W nocy z 13 na 14 września pułk w straŜy tylnej brygady związanej wal-
kami pod Olszewem, stracił z nią kontakt i samodzielnie przeszedł w północ-
no-zachodni rejon lasów Bielska Podlaskiego. Następnej nocy pułk przeprawił 
—————————— 

2 R. R y b k a, K. S t e p a n, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, 
s. 249. Autorzy opracowania podają datę 1 I 1938 r. Według normalnego trybu Z. Makowiecki 
powinien otrzymać nominację na podporucznika z dniem 1 I 1939 r., jednak dla rocznika 
rezerwy 1936 została ona przyspieszona i nastąpiła 11 XI 1938 r. Miało to związek z dwu-
dziestą rocznicą odzyskania niepodległości przez państwo polskie.   

3 Zbigniew Makowiecki przywołuje wydarzenia z 11 IX 1939 r. Za: „Materiały do Historii 
Wojska Polskiego” (dalej: „MHWP”), nr 3, Londyn 1982, s. 53. 
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4 Rodowody pułków Jazdy Konnej, wyd. Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, pod red.  
K. Krzeczunowicza, Londyn 1983, s. 260. 

—————————— 

się przez Narew w miejscowości Puchały i skierował się w porządku marszo-
wym na BiałowieŜę. Po utarczkach w rejonie Hajnówki w dniach 16 i 17 wrze-
śnia pułk dołączył do brygady 18 września w rejonie miejscowości Hrynki. 
20 września po reorganizacji Grupy Operacyjnej Kawalerii „Zaza” (pseud. 
gen. Podhorskiego) w dwie brygady: „Plis” pod dowództwem płk. Kazimierza 
Plisowskiego i „Edward” pod dowództwem płk. Edwarda Milewskiego”, 3. PSK 
wszedł w skład Brygady „Edward”. 22 września 3. szwadron 3. PSK zdobył 
Kalenkowicze, co otworzyło Grupie Operacyjnej drogę na południe. 22 wrze-
śnia pułk w składzie brygady opanował przeprawy na Wieprzu i osłaniał je 
od wschodu; w walkach zajął Nowogród. W ostatnich dniach września Grupa 
Operacyjna „Zaza” weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 
pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, tak, aby wziąć udział w trwają-
cej od 2 do 6 października bitwie pod Kockiem (3. PSK walczył 4 i 5 paździer-
nika pod miejscowością Szlachecki Grabów); ostatniej bitwie regularnego 
wojska w 1939 r.4.  

Rezultat bitwy był nieuchronny. Generał F. Kleeberg nakazał zaprzesta-
nie walk, jednak gen. Z. Podhorski decyzji o kapitulacji nie przyjął i w godzi-
nach wieczornych 5 października, wydał do oddziałów z podległych mu puł-
ków kawaleryjskich rozkaz przebijania się na południe, w celu spotkania  
w lasach zawadzkich, za rzeką Tyśmienicą. Później tego wieczoru rozkaz 
został anulowany w wyniku uzyskanych przez gen. Z. Podhorskiego infor-
macji, o ruchach wojsk niemieckich. Droga ujścia pułków kawaleryjskich na 
południe została zamknięta przez jednostki niemieckiej 13. Dywizji Zmotory-
zowanej. Generał Z. Podhorski z cięŜkim sercem podporządkował się rozka-
zowi kapitulacji i wiadomość o tym rozkazie rozesłał do oddziałów drogą  
radiową i przez pułkowych oficerów łącznikowych, którzy szukali nocą prze-
dzierających się oddziałów.  

Oddziały jeden po drugim zawracały i zmierzały na wyznaczone miejsce 
kapitulacji. 3. PSK stracił juŜ w tym czasie swój sprzęt radiowy, a pułkowy 
oficer łącznikowy ppor. Ludwik Szulc-Holnicki, mimo wielu starań, pułku 
nie odnalazł. I w ten sposób 3. PSK w kolumnie bojowej, jako ostatni pułk 
Rzeczypospolitej w szyku konnym w wojnie 1939 r., szedł spotkać się ze 
swoim losem. W tym okresie pułk znajdował się juŜ w opłakanym stanie. 
Konie były wychudłe, nieprzekuwane i poodparzane. śołnierze strasznie 
przemęczeni, niedoŜywieni i cierpiący z powodu ciągłego braku snu. 

Podporucznika Z. Makowieckiego nie było w momencie, kiedy 3. PSK wy-
ruszał „ku swemu przeznaczeniu”. Dołączył do pułku nieco później i wiado-
mość o kapitulacji przyjął z niedowierzaniem „człowiek jakiś taki durny jest 
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i nie zdawał sobie sprawy, Ŝe to juŜ koniec”. Następnie przy spotkaniu z do-
wódcą pułku otrzymał rozkaz: „tyś bąki zbijał na 24 godzinnym patrolu,  
a myśmy walczyli, to teraz będziesz pilnował porządku marszowego”. Zaw-
sze skromny Z. Makowiecki wspomina, Ŝe z powierzonego zadania oficera 
porządkowego kolumny nie wywiązał się chlubnie, poniewaŜ nie zdołał 
utrzymać odpowiednich odległości między uczestnikami marszu. 

We wsi byli Niemcy, którzy musieli juŜ wiedzieć Ŝe oddział nadchodzi; 
zza opłotków otworzyli na pułk ogień flankowy. Jak wspominał Z. Mako-
wiecki, ten huk, błysk, jazgot, migotliwe światło rakiet, ludzki jęk, koński 
kwik i bezładne komendy to wszystko przypominało dantejskie sceny. śoł-
nierze pułku stali ściśnięci między opłotkami, przy swoich koniach. Nie byli 
zdolni do jakiegokolwiek manewru. Po chwili strzelcy konni zdali sobie spra-
wę, Ŝe nie podejmą juŜ walki i muszą się wycofać. I w tym momencie konie 
zareagowały wcześniej od ludzi i ich uratowały. Zaczęły stawać dęba i obra-
cać się na zadnich nogach. Strzelcy trzymali się czego tylko mogli: ogonów, 
grzyw, łęków, siodeł czy strzemion. Na domiar złego wozy z tyłu kolumny 
zaczęły się wycofywać, ale w popłochu najeŜdŜały na siebie i splątane ze so-
bą powywracały się, odcinając jedyną drogę odwrotu. Minęły długie chwile 
zanim pierwsze konie zaczęły wyrywać się z potrzasku i skakać przez tabo-
rowe wozy. MoŜna przypuszczać, Ŝe pociągnęły za sobą konie zaprzęgowe  
i zapewne te, rozpaczliwym wysiłkiem otworzyły fatalną zaporę, bo droga 
odwrotu stanęła otworem. Ze wzrastającą szybkością przelewał się przez nią 
bezładny potok koni i ludzi. Schronienie mógł dać tylko pobliski las. 

W tej zasadzce pułk przestał istnieć jako zwarta jednostka bojowa, a sta-
ło się tak dlatego, Ŝe strzelcy konni potracili swoje konie, bez których nie 
byli juŜ w stanie zgromadzić się ponownie. Rozrzuceni po lesie zbierali się w 
małe grupy, by wreszcie grupa, w której był Z. Makowiecki za pośrednic-
twem wysłanego podchorąŜego, nawiązała kontakt z gen. bryg. Z. Podhor-
skim, który nakazał im stawić się celem złoŜenia kapitulacji.  

Warto w tym miejscu uzupełnić historię bohaterskich koni spod Kalino-
wego Dołu. Zbigniew Makowiecki dowiedział się o przebiegu całego zdarze-
nia 40 lat później, od jednego z ówczesnych podchorąŜych 2. Pułku Ułanów, 
który uczestniczył w tym zdarzeniu. 

Po zasadzce we wsi Kalinowy Dół i wydarzeniach z nią związanych,  
a przywoływanych wcześniej, konie rozbiegły się po lesie daleko od miejsca 
potyczki i następnie – posłuszne instynktowi stadnemu – zaczęły się zbie-
rać. Stały razem, popasając do świtu. W godzinach porannych 6 październi-
ka Grupa Operacyjna „Zaza” oczekiwała na kapitulację. W rozwiniętym szy-
ku stały pułki kawaleryjskie – wykrwawione, niektóre w stanie szczątko-
wym, zdziesiątkowane krwawymi bojami oraz niezliczonymi potyczkami. 
śołnierze byli wymęczeni długimi marszami dniem i nocą na przestrzeni 
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500 km, ale niezałamani. Stali szwoleŜerowie mazowieccy, ułani krechowiec-
cy, grochowscy, litewscy, zasławscy, Ŝołnierze 9. PSK, artylerzyści konni  
4. i 14. dywizjonu. Brakowało tylko 3. PSK. Nagle od strony odległego lasu 
pędziły konie ku zebranym pułkom. Major dyplomowany Edward Boniecki 
zameldował: „no to mamy 3 PSK”, by następnie dodać:, „ale czego się oni tak 
spieszą do niewoli?!...”. Ława konna galopowała, im bliŜej swoich, tym szyb-
ciej i nagle ktoś z szeregu krzyknął: „Jezus Maria! Same konie! Nie ma ani 
jednego jeźdźca!” 

NIEWOLA NIEMIECKA 

Po dostaniu się do niewoli oficerowie zostali oddzieleni od szeregowców. 
Pierwszym obozem przejściowym grupy oficerów, w której znalazł się Z. Ma-
kowiecki był Radom. Wspomina, Ŝe jechali tam na podwodach i po przyjeź-
dzie umieszczeni zostali za drutami kolczastymi. Kontrola niemiecka nie 
była w tym czasie zbyt surowa i rygorystyczna. Zdarzały się ucieczki, wyni-
kające chociaŜby z faktu moŜliwości chodzenia do fryzjera czy na pocztę, da-
jąc po prostu słowo honoru. W okupowanej Polsce panował wtedy straszliwy 
bałagan; czuć było rozprzęŜenie po działaniach wojsk. Rodziny poszukiwały 
swoich bliskich, Ŝony męŜów, a dzieci ojców. Przez obozowe druty odbywała 
się komunikacja. Ludzie z okolicznych miejscowości przychodzili i przerzu-
cali jeńcom za ogrodzoną część Ŝywność i papierosy, a Niemcy na to pozwa-
lali. Ten stan nie trwał jednak długo. 

Następnie grupa, w której znajdował się Z. Makowiecki, przeniesiona 
została do obozu przejściowego w Jędrzejowie, który znajdował się na tere-
nie zabytkowego klasztoru Ojców Cystersów. To były właściwie jego ruiny. 
Tam nastąpił proces zwalniania do domów, który odbywał się całymi grupa-
mi, ale w pierwszej kolejności dotyczył rolników. W krótkim okresie grupa 
jeńców zmniejszyła się. 

Kolejnym obozem przejściowym był istniejący od września do listopada 
1939 r. Dulag Kielce. Tam juŜ wszystko przebiegało inaczej i został teŜ 
wprowadzony reŜim. Jeńcy z grupy Z. Makowieckiego zostali dołączeni do 
tych przetrzymywanych, którzy w niewoli znaleźli się wcześniej od nich.  
W dalszym ciągu byli dość przyzwoicie karmieni. 

Breslau (Wrocław) był następnym punktem na jenieckim szlaku Z. Ma-
kowieckiego i okazał się dla niego, jak równieŜ dla innych oficerów, duŜym 
zaskoczeniem. Zostali umieszczeni w kasynie oficerskim, w którym teŜ się 
stołowali. Jak wspomina Z. Makowiecki, byli traktowani po rycersku. Po 
jednym lub dwóch dniach, pociągami, w wagonach osobowych, jeńców prze-
wieziono do obozu dla szeregowców i podoficerów, do Stalagu IX A Ziegen- 
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hain. Tam zostali umieszczeni w polu w namiotach, które pod naporem śnie-
gu się załamywały.   

Nie minął zbyt długi okres, po którym jeńcy, tym razem juŜ wagonami 
bydlęcymi, zostali przetransportowani do Oflagu IV C Colditz. Tam Z. Ma-
kowiecki otrzymał numer jeniecki 485/IVC.  Jeńcy przebywali w tym później 
osławionym obozie karnym dla uciekinierów do maja 1940 r., by następnie 
drogą wiodącą przez Berlin dostać się do Oflagu II A Prenzlau. Tam umiesz-
czono ich w budynkach koszarowych, w których panowały bardzo dobre wa-
runki mieszkaniowe, m.in. sale Ŝołnierskie nie były przepełnione (6–8 jeń-
ców na salę). 

Po kilku miesiącach znowu nastąpiły przenosiny. Tym razem Z. Mako-
wiecki trafił do Oflagu II E Neubrandenburg, w którym panowały zupełnie 
inne warunki. Zaczęły się cięŜsze czasy. Jeńcy zostali zakwaterowani w ga-
raŜach jakiegoś pułku pancernego, w których Niemcy mieli dla nich przygo-
towane piętrowe prycze. Przebywali tam do 1943 r.  

Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo), stał się następnym miejscem na 
mapie długiej niewoli niemieckiej i tam z kolei polscy oficerowie przebywali 
do stycznia 1945 r., kiedy przyszedł rozkaz, z którego wynikało, Ŝe będą  
w ciągu 24 godzin ewakuowani na zachód. Spotkało się to z aprobatą, ponie-
waŜ większość jeńców nie miała ochoty na spotkanie z nadciągającymi woj-
skami radzieckimi. Tym, którzy postanowili zostać w obozie z róŜnych przy-
czyn, Niemcy dali taką moŜliwość. Z okresu długiego marszu na zachód  
Z. Makowieckiemu utkwił w pamięci fakt niesamowitego porządku marszo-
wego, pomimo trudnej sytuacji. Do tego stopnia, Ŝe podczas ewakuacji na 
zachód zostały im dostarczone paczki z Międzynarodowego Komitetu Czer-
wonego KrzyŜa (dalej: MKCK). Po kilkusetkilometrowym marszu dotarli do 
rzeki Łaby i po przewiezieniu na drugi brzeg zostali umieszczeni w Ofla- 
gu X A Sandbostel. Kiedy minął okres ok. dwóch tygodni jeńcy ponownie 
przekroczyli rzekę Łabę i na drugiej stronie znaleźli się w miejscowości We-
del, a stamtąd, juŜ na piechotę przeszli do Oflagu X C Lübeck (Lubeka), 
gdzie zostali wyzwoleni. 

Stosunki pomiędzy jeńcami  

Początkowy okres niewoli niemieckiej Z. Makowiecki wspomina z wielką 
goryczą. W okresie niewątpliwego kryzysu, który nastąpił po klęsce wrze-
śniowej, ujawniły się wszystkie złe cechy narodu, wszystkie słabości i małości. 
W chwilach katastrofy dziejowej naród powinien się zjednoczyć i iść dalej; 
mówić jednym głosem i być zdyscyplinowany. Jak określał Z. Makowiecki  
w niewoli nagle, między nimi znalazło się duŜo podchorąŜych, którzy sobie 
ponaszywali gwiazdki i powiedzieli, Ŝe byli oficerami. Niemcy na początku 
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tego nie sprawdzali. Była to młodzieŜ „pyskata” i celem jej ataków były rzą-
dy przedwrześniowe. Twierdzenia, Ŝe gdyby to był rząd narodowy to byśmy 
wygrali, wskazywały na nikłą świadomość tych, którzy je wypowiadali. To 
był upadek zbiorowej odpowiedzialności. Morale jeńców poprawiło się po 
klęsce Francji w 1940 r., która była duŜo większą potęgą niŜ Polska, a kam-
pania niemiecka we Francji trwała nie dłuŜej od kampanii w Polsce. 

Zbigniew Makowiecki oceniał, Ŝe stosunki z oficerami śydami były jak 
najlepsze i bezkonfliktowe. 

Łączność ze światem zewnętrznym 

Wśród jeńców było duŜo oficerów, posiadających techniczne wykształce-
nie, którym skonstruowanie odbiornika radiowego nie sprawiało trudności. 
Dzięki temu jeńcy przejmowali rozkazy z Londynu. Starsi oficerowie nie-
zmiernie szanowali rozkazy przychodzące stamtąd. Pułkownik Witold Dzier-
Ŝykraj-Morawski, fantastyczna postać, wspaniały erudyta, który dzierŜył 
funkcję starszego obozu, otrzymał z Londynu rozkaz przygotowywania po-
wstania. Osobiście się przed tym wzbraniał, bo nie widział szans powodze-
nia, ale inni starsi oficerowie go namówili. Historia ta skończyła się tragicz-
nie, poniewaŜ plan został zdekonspirowany, a on sam został skierowany do 
obozu koncentracyjnego, w którym zginął 5.  

Zbigniew Makowiecki oceniał, Ŝe skonstruowanie radia i jego słuchanie 
moŜna sobie wyobrazić, ale zupełnie zdumiewającą rzeczą były regularne 
dostawy krajowej prasy podziemnej, wszystkich podziemnych pism, które 
ukazywały się w kraju. W grupie jeńców, wśród których się znajdował, był 
oficer o nazwisku Lekki, który codziennie po kolacji czytał im „Biuletyny 
Armii Krajowej”. Było to moŜliwe dzięki temu, Ŝe jeńcy otrzymywali paczki 
z MKCK. Od Ŝywności w nich przychodzącej, waŜniejsze były czekolada i 
papierosy, za pomocą których moŜna było przekupić kaŜdego niemieckiego 
straŜnika. Za ich cichym przyzwoleniem przemycano źródła informacji, jaki-
mi niewątpliwie była polska prasa podziemna.  

Oprócz paczek nadchodzących z MKCK, jeńcy polscy mieli moŜliwość 
otrzymywania przesyłek z kraju. Aby ograniczyć liczbę nadchodzących pa-
czek, Niemcy wprowadzili specjalny system kartkowy. Polegał on na tym, Ŝe 
jeniec uzyskiwał kartkę na paczkę, którą następnie wysyłał, najczęściej do 
rodziny w okupowanej Polsce. Matka Z. Makowieckiego niezaleŜnie od niego 
dowiedziała się, Ŝe taki system wysyłkowy istnieje i przesłała mu kilka pa-

5 A. J a r a c z, Generał brygady Witold DzierŜykraj-Morawski i jego pobyt w obozach je-
nieckich. W: Zwykły Ŝołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), pod 
red. J. Aniszewskiej, R. Kobylarz-Buły i P. Stanka, Opole 2011, s. 137–149. 

—————————— 
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czek. Zbyszek takŜe wysłał jedną paczkę do wuja, który przebywał w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz.        

Konspiracja 

W obozie istniała konspiracja wśród oficerów zawodowych, Zbigniew Ma-
kowiecki jednak nie brał w tym udziału. Oficerowie ci przewidywali, co się 
stanie na wypadek klęski Niemców. Przygotowywali się na ewentualną pró-
bę wymordowania jeńców przez niemiecką komendę obozu. Mieli teŜ kon-
takt z dowództwem Armii Krajowej. 

śycie kulturalne 

Grupa jeńców, wśród których znajdował się Z. Makowiecki w niewoli nie-
mieckiej nie miała takich moŜliwości rozwijania Ŝycia kulturalnego jak ci, 
którzy przebywali w obozach jenieckich stale, bez ciągłych przenosin. W ta-
kich warunkach, z uwagi na brak czasu,  rozwijanie Ŝycia kulturalnego było 
trudne. 

Kiedy wreszcie pojawiła się taka sposobność w Oflagu II E Neubranden-
burg – przygotowali i wystawiali komedię Aleksandra Fredry Damy i Huza-
ry. Jak wspomina Z. Makowiecki, nie było to nic szczególnego; trochę baletu, 
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trochę śpiewu i aktorzy nie najlepsi. JakŜe się zdziwili, kiedy po przeniesie-
niu do Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo) okazało się, Ŝe jeńcy tam 
przebywający od dłuŜszego czasu wystawiali operę, przygotowaną na pod-
stawie dramatu Johanna Wolfganga von Goethego Faust. Przedstawienie to 
oglądali nie tylko jeńcy oflagu, ale takŜe niemieccy straŜnicy, którzy często 
przyprowadzali swoje Ŝony. Komedia Damy i huzary nie doczekała się wysta-
wienia w Oflagu II D Gross Born. 

Warto w tym miejscu i naleŜałoby to uczynić – przekazać bardzo subiek-
tywne spostrzeŜenia oficera polskiego w niewoli niemieckiej. W pewnym mo-
mencie zdali sobie sprawę, Ŝe to oni są oazami wolności. Odnosili wraŜenie, 
Ŝe to Niemcy byli w niewoli, bo przecieŜ to ich bombardowano, a Ŝycie kultu-
ralne praktycznie przestało istnieć. Polscy jeńcy wojenni w oflagach Ŝyli 
wprawdzie w granicach drutów kolczastych, ale odczuwali. „pełną wolność”, 
jak wspominał Zbigniew. To z kolei było związane z moŜliwością prowadze-
nia Ŝycia kulturalnego, religijnego i sportowego.  

Zbigniew Makowiecki przebywając w niewoli, rozmiłował się w powieści 
Poszukiwanie straconego czasu Marcela Prousta i do dziś uwaŜa ją za naj-
większe dzieło literackie, jakie kiedykolwiek zostało napisane. Notabene 
autor był śydem; mieszkał i umarł w ParyŜu. Młody oficer w niewoli nie-
mieckiej bardzo chciał dostać to dzieło. Jego matka, która była w Polsce, 
wszystko potrafiła dla niego załatwić i zdobyła równieŜ wszystkie tomy, któ-
re przesłała synowi. Został jednak zarekwirowany tom pt. Sodoma i Gomo-
ra, poniewaŜ poruszany był w nim temat homoseksualizmu, który w hitle-
rowskich Niemczech był zakazany. 

Kawalerzysta w niewoli niemieckiej, Z. Makowiecki, napisał utwór, który 
następnie został zaprezentowany jako słuchowisko. Był to zupełnie fanta-
styczny tekst, który opowiadał o aniołku, trafiającym pod opiekę strasznego 
ducha, a ten uczył go wszystkiego, co złe na świecie. śeby nie kochać kwia-
tów, Ŝe dla wyŜszych celów wolno mordować i tym podobne. Utwór kończył 
się tym, Ŝe aniołek urodził dziecko, któremu ostatecznie dano na imię... 
Adolf. Utwór został wystawiony na strychu budynków koszarowych Oflagu 
II A Prenzlau. Działo się to w godzinach wieczornych, a raczej nocnych i wy-
nikało z faktu, Ŝe jeńcy nie mieli w tym czasie zbytnich ograniczeń w prze-
mieszczaniu się wewnątrz budynku. Mogli wracać do swoich pokoi nawet po 
północy. Jeńcy zdawali sobie sprawę, Ŝe są wśród nich zdrajcy, którzy dono-
szą Niemcom; nazywali ich „kapusiami”. Słuchowisko rozpoczynało się sło-
wami: „Halo, Halo tu polskie radio Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskie. 
Nadajemy słuchowisko radiowe…”. Kiedy całość się skończyła, ok. godz. 1.00 
jeńcy rozeszli się do swoich sal. Na korytarzach Niemcy nie kontrolowali 
przemieszczania się jeńców. Pilnowali tylko, Ŝeby nie przebywali na ze-
wnątrz budynków. 
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Ze wspomnień dowiadujemy się o dalszym ciągu wydarzeń. Następnego 
dnia odbywał się zwyczajowy apel. Polscy oficerowie stawali do niego w czte-
rech batalionach odpowiadających czterem budynkom koszarowym, w któ-
rych byli rozmieszczeni na terenie obozu. Po apelu trzy bataliony dostały 
pozwolenie rozejścia się do swoich miejsc zamieszkania, a batalion Z. Mako-
wieckiego pozostał na placu. Podaje on, Ŝe na plac wjechała „jakaś podchorą-
Ŝówka”, po czym przybyli niemieccy podchorąŜowie udali się do budynku,  
w którym mieszkali oficerowie, pozostający na placu. To trwało ok. czterech 
godzin, gdyŜ apel był o godz. 8.00 rano, a oni jeszcze w południe byli na pla-
cu. Denerwowali się, poniewaŜ nie wiedzieli, co się dzieje. Okazało się, Ŝe 
Niemcy szukali radia. Niestety, jedno lub dwa radia Niemcy znaleźli. Jeń-
com nie trudno się było domyśleć, Ŝe ta rewizji miała związek ze słuchowi-
skiem. 

Ucieczki 

Zbigniew Makowiecki marzył o ucieczce, jednak jej nie podjął. Wśród ofi-
cerów byli tacy, którzy próbowali uciekać, czasem kończyło się to tragicznie, 
mianowicie zastrzeleniem uciekiniera.  

Znany Z. Makowieckiemu tylko z opowiadań przypadek zastrzelenia czte-
rech oficerów polskich w niewoli niemieckiej ma właśnie związek z obozem 
Oflag IV C Colditz, dokąd ciała zastrzelonych polskich uciekinierów zostały 
przywiezione. W tym czasie w obozie tym był polski lekarz i pod wpływem 
jego nacisków, ciała zabitych zostały poddane badaniom. Okazało się, Ŝe ofi-
cerowie ci zostali zabici w pozycji klęczącej lub leŜącej. Był teŜ, jak wspomi-
nał Z. Makowiecki, jeden przypadek ucieczki, podczas, której oficer zaplątał 
się w druty kolczaste i został zastrzelony. Działo się to w Oflagu II E Neu-
brandenburg, gdzie obóz był otoczony zasiekami z drutów kolczastych. Za-
strzelony oficer nazywał się Czerwonka. Zdarzyło się to jeszcze na terenie 
obozu. 

Kiedy grupa jeńców, wśród których znajdował się równieŜ bohater wspo-
mnień była przenoszona do obozu Oflag II D Gross Born (Borne Sulinowo), 
umieszczono ich w szpitaliku, poniewaŜ w obozie głównym przewidziane dla 
nich miejsca nie były jeszcze przygotowane. Ten stan przejściowy trwał kil-
ka dni i następnie jeńców przeliczono i przeniesiono do obozu głównego. 
Okazało się, Ŝe jeden z nich ukrył się wcześniej w szpitaliku, a kiedy zapa-
dła noc wyszedł i uciekł. Był to oficer o nazwisku Dudek, został złapany  
i skazany na śmierć. Działo się to wbrew postanowieniom konwencji genew-
skiej z 1929 r. Jest to ostatni znany Z. Makowieckiemu fakt zastrzelenia 
jeńca za próbę ucieczki. 

Przytaczany równieŜ przez niego przypadek Jędrzeja Giertycha ukazuje, 
Ŝe nie było jednej reguły traktowania złapanych po nieudanej ucieczce ofice-
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rów polskich. Giertych był intelektualistą i zarazem zagorzałym narodow-
cem, wielkim przeciwnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednak niewąt-
pliwy „pistolet” (tak określano młodego, szybkiego w podejmowaniu decyzji 
człowieka, orientującego się w niespodziewanych sytuacjach). Po przyjeździe 
do Oflagu IV C Colditz, oficerowie byli w godzinach wieczornych zamykani 
w salach i w tym czasie na dziedzińcu w swym półgodzinnym marszu, spa-
cerował izolowany od pozostałych J. Giertych. Po pewnym czasie pozostali 
jeńcy dowiedzieli się, Ŝe miał on na swoim koncie kilka ucieczek. Sprzyjało 
mu jednak szczęście, poniewaŜ zdołał unikać najwyŜszej kary.    

WOLNOŚĆ 

W tym miejscu warto przywołać nazwisko Stefana Mossora. Podpułkow-
nik dyplomowany Stefan Mossor w wojnie 1939 r. dowodził 6. Pułkiem 
Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława śółkiew-
skiego6. Według opisów Z. Makowieckiego była to postać wielce charyzma-
tyczna: „Zarozumiały, ale wybitny facet, który nosił w sobie majestat”.  
W niewoli przebywał wraz z nim ppor. Henryk Bąkowski, który wcześniej  
w 6. Pułku Strzelców Konnych, pełnił funkcję oficera ordynansowego, a juŜ, 
jako jeniec czyścił mu buty, prał, gotował itp. Z racji tego, Ŝe jeniec  
ppłk S. Mossor pełnił obowiązki starszego obozu, wybierał wybitnych ludzi  
z wyŜszym wykształceniem, szczególnymi uzdolnieniami i tytułami nauko-
wymi. Zdaniem Z. Makowieckiego, prowadził z nimi konsultacje w celu 
przygotowania wizji nowego ustroju w powojennej Polsce. Kiedy w początko-
wym okresie jeńcy mogli zgłaszać się na wymianę jeńców z Sowietami7,  
ppłk Mossor miał się takŜe zgłosić, lecz ostatecznie pozostał w niewoli nie-
mieckiej. Zbigniew Makowiecki  nie wiedział, dlaczego tak się stało8. Wspo-
minał takŜe, Ŝe po odkryciu grobów katyńskich przez Niemców, ppłk S. Mos-
sor pojechał na miejsce zbrodni. W styczniu 1944 r., jeńcy z Oflagu II D 
Gross Born (Borne Sulinowo) wyruszyli w długi marsz na Zachód, ale  
niewielka część ich pozostała za zgodą Niemców w oflagu. Został takŜe  
ppłk S. Mossor i najprawdopodobniej w sprytny sposób uchronił przed nie-
szczęściem pozostałych w oflagu jeńców. Do oficerów polskich tam przeby-
wających dotarła wiadomość, Ŝe w okolicę Oflagu II D Gross Born, zbliŜała 
się „krwioŜercza” Brygada SS, która niszczyła i mordowała; „postępowała 
—————————— 

6 Za: „MHWP”, nr 15, Londyn 1985, s. 47. 
7 Zob. więcej: A. T o c z e w s k i, Wymiana polskich jeńców wojennych pomiędzy ZSRR  

i III Rzeszą w okresie II wojny światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1992, t. 15,  
s. 9–20. 

8 Autor biografii ppłk. Stefana Mossora nie podaje takiej informacji – zob. J. P a ł k a, Ge-
nerał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa, Warszawa 2008. 
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bardzo brutalnie”. „I ten Mossor taki sprytny facet”, wyszedł na spotkanie 
brygadzie, a rozmowę rozpoczął słowami: „Pan Bóg nam was zesłał. Dawaj-
cie lekarzy, bo w obozie panuje dŜuma”. A wcześniej nad obozem wywieszo-
no czarną flagę i Niemcy nie pokwapili się zbliŜać do oflagu. Niemcy obeszli 
obóz, bo obawiali się dŜumy. Wcześniej większościowa grupa Z. Makowiec-
kiego z Oflagu II D Gross Born, rozpoczęła ewakuację na zachód. Ruszyli  
w dość głębokim śniegu. Co sprytniejsi zdąŜyli sobie zrobić prowizoryczne 
sanki, na których ciągnęli swój dobytek. Jak wspomina Z. Makowiecki, jeńcy 
zgromadzili duŜo cennych dla siebie rzeczy: przede wszystkim jedzenie,  
ale teŜ papierosy i kawę. Były one środkiem płatniczym. W pierwszym okre-
sie, gdy ktoś zmarł, był chowany w śniegu, a kolumna wyruszała po chwili 
dalej. Niedaleko, o parę kilometrów od nich, trwała ewakuacja jeńców pol-
skich z Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew). Podczas początkowej fazy 
marszu miała miejsce wspominana juŜ sytuacja, w której ewakuowanym 
jeńcom MKCK dostarczył paczki Ŝywnościowe. Rzecz zupełnie niewiarygod-
na, w chaosie ostatnich miesięcy wojny, dostarczono paczki, które były cięŜ-
kie do noszenia (paczka waŜyła nawet 5 kg, co skłaniało wielu jeńców do re-
zygnacji z ich mniej wartościowej części). 

Po kilkumiesięcznej ewakuacji na zachód oficerowie znaleźli się w okoli-
cach rzeki Łaby i ten czas szczególnie utkwił w pamięci Z. Makowieckiego. 
Jeńcy wiedzieli, Ŝe Niemcy przegrali wojnę. Przekonani byli teŜ o tym, iŜ  
są po zwycięskiej stronie. Idealizowali pozycję Polski i wyobraŜali sobie, Ŝe  
będzie niepodległym państwem, poniewaŜ nic nie wiedzieli o konszachtach  
Józefa Stalina z Winstonem Churchillem, a zwłaszcza Franklinem Delano 
Rooseveltem. We wspomnieniu Z. Makowieckiego zachował się upajający 
obraz wędrówki przez Ŝuławy nadłabskie,  

„[...] przez to jedno, wielkie pasmo kwitnących sadów, które doprowadziło ich 
do brzegu rzeki Łaby, a tam juŜ w zupełnym porządku czekał na nich statek  
i przepłynęli nim na drugi brzeg do miejscowości Wedel”.  

Potem juŜ marszem przeszli do Lubeki (Oflag X C Lübeck), gdzie zostali 
umieszczeni w koszarach niemieckich. Tam 2 maja 1945 r., po latach niewo-
li, w końcu byli WOLNI.  

Po zakończeniu wojny, wielu dowódców pułków 1. Dywizji Pancernej 
(dalej: DPanc) gen. Stanisława Maczka, wyruszyło do obozów, w których 
znajdowali się jeńcy wojenni, w poszukiwaniu uzupełnień. W tym okresie 
największymi niedoborami odznaczały się stanowiska oficerskie. Podczas 
działań wojennych korpusów polskich na kontynencie, główne uzupełnienia 
Ŝołnierzy stanowili Polacy przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, którzy po 
udanej ucieczce lub dobrowolnym poddaniu, dostawali się do niewoli alian-
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9 Według Członkowskiej Karty Ewidencyjnej Kół Oddziałowych 10. Pułku Dragonów 
ostatnie trzy funkcje sprawował w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie 1939–1946: zastępca 
dowódcy szwadronu w 10. Pułku Dragonów, następnie dowódca szwadronu w tym pułku,  
a po tym pełniący obowiązki zastępcy dowódcy 24. Pułku Ułanów. Od 1946 r. w stopniu majo-
ra kawalerii. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie wyszkolił się jako cukiernik i ten 
zawód wykonywał. NaleŜał do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koło nr 11. Zob. Bi-
blioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie, Archiwum 
Osobowe Emigracji Polskiej im. Bohdana Olgierda JeŜewskiego.  

—————————— 

tów i po weryfikacji, stanowili cenne pod względem ilościowym, jak i jako-
ściowym, źródło uzupełnień Polskich Sił Zbrojnych. Ale wśród nich przecieŜ 
nie było wielu oficerów.  

1. DPanc gen. Stanisława Maczka okupiła swoje zwycięstwa olbrzymimi 
stratami ludzkimi. 10. Pułk Dragonów tej dywizji był najbardziej zdziesiąt-
kowany, szczególnie wysokie straty odnotował w oficerach. Do tego stopnia, 
Ŝe plutonem rozpoznawczym w jednym ze szwadronów dowodził podoficer, 
podczas gdy według etatów angielskich była to rola kapitana. 

Zbyszek z końcem niewoli był starszy o kilka lat, ale ciągle najmłodszy 
wśród oficerów polskich, którzy w 1939 r. dostali się do niewoli. Przypadko-
wo trafił w szeregi 1. DPanc. Do obozu, w którym przebywał ppor. Z. Mako-
wiecki, przyjechał dowódca 10. Pułku Dragonów ppłk Władysław Zgorzelski 
i Zbyszek bez Ŝadnej osobistej zasługi, tylko dlatego, Ŝe był ciągle najmłod-
szy, trafił do okrytej sławą wojenną 1. Dywizji Pancernej. Jak dodaje: „On 
chciał takich oficerów, którzy będą skakać po bruzdach na ćwiczeniach polo-
wych”.  

Po przyjeździe na miejsce postoju 10. Pułku Dragonów w Emstek w okrę-
gu oldenburskim, Z. Makowiecki wraz z innymi byłymi jeńcami, przeszedł 
pierwsze przeszkolenie w nowoczesnej armii i jak wspomina, wiele zmieniło 
się przez te ponad pięć lat niewoli. Zostali rozdzieleni na szwadrony, Ŝeby 
uzupełnić w nich uszczuplone stany oficerskie. Podporucznik Z. Makowiecki 
w ten sposób znalazł się w 2. szwadronie, dowodzonym wcześniej przez świet-
nego Ŝołnierza, jakim był rtm. Zbigniew Bojanowski9, który jednak z powo-
du odniesionej rany nie wrócił do Pułku. Mniej więcej w grudniu 1945 r.  
cała grupa oficerów, byłych jeńców, pojechała do północnej Anglii, na prze-
szkolenie pancerne. Po jego odbyciu wrócili do swoich oddziałów.  

1. DPanc przez prawie dwa lata okupowała obszar północno-zachodnich 
Niemiec na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej. Zbigniew Makowiecki 
wspomina:  

 
„Na okupacji Ŝycie kwitło, ale to było takie dreptanie w miejscu. śołnierze 

jeździli konno, uprawiali inne sporty i wyjeŜdŜali na wakacje, dorabiali się na 
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tzw. ruchu wakacyjnym. Urządzane były zawody konne oraz przyjęcia, w których 
kaŜdy pułk (korpusy oficerskie pułków), starał się przebić pozostałe pułki  
w przepychu i atrakcjach towarzyskich. Czyli wszystkie próŜności, jakie moŜna 
wymyślić były ich udziałem. Było to bardzo wesołe Ŝycie, ale to był czas zupełnie 
stracony pod kątem przygotowania do Ŝycia, chociaŜby z tego względu, Ŝe w tym 
czasie nie było kursów języka angielskiego, a sposobność władania nim biegle, 
posiadała tylko nieliczna grupa Ŝołnierzy. Oczywiście dla oficerów zawodowych 
to była rzecz normalna. Ci byli w dalszym ciągu w swoim zawodzie i to w bardzo 
dobrym i luksusowym stylu, ale oficerów rezerwy ciągnęło do Ŝycia, fachowego 
przygotowania do Ŝycia, które miało nastąpić w cywilu”.  

Podczas tego okresu okupacyjnego znana juŜ była sytuacja polityczna,  
w jakiej znalazła się Polska. Kwestia pozostania na emigracji, była – zda-
niem Z. Makowieckiego – wyrazem lojalności. Wspomina on, Ŝe poszedł do 
wojska nie tylko jako Ŝołnierz. Poszedł bronić ojczyzny z przekonaniem  
i ochotą. Większość oficerów poczuwała się do lojalności wobec Rządu Pol-
skiego w Londynie. Ci, którzy wracali, to w przewadze szeregowcy: Ślązacy, 
Poznaniacy i Pomorzanie, którzy w szeregi 1. DPanc trafili z Grupy Specjal-
nej (uzupełnienia z Wehrmachtu). Było ich wielu w 10. Pułku Dragonów  
i otrzymali bardzo dobre wyszkolenie. Do kraju nie bali się wracać, w przeci-
wieństwie do tych, którzy wyszli ze Związku Radzieckiego. 

Po zakończeniu okupacji przez 1. DPanc strefy w Niemczech w 1947 r.,  
Z. Makowiecki przeszedł w struktury Polskiego Korpusu Przysposobienia  
i Rozmieszczenia. Jednak, jak dodaje, nie było to przejście, ale raczej wciele-
nie. Następnie pojechał na kursy, które przygotowywały do zawodu w Ŝyciu 
cywilnym i po powrocie dowiedział się, Ŝe został przyjęty na amerykański 
Stetson University na Florydzie. Bardzo chciał ukończyć studia magister-
skie, rozpoczęte jeszcze w Polsce. Po poinformowaniu o tym fakcie usłyszał 
od ppłk. Władysława Zgorzelskiego: „Ty zwariowałeś?! My czekamy na woj-
nę z Rosją, a ty chcesz iść na studia?”.  

Oczywiście warunkiem wyjazdu było osiągnięcie pozytywnych wyników 
badań lekarskich i po przejściu takich badań, nie tylko odmówiono mu pra-
wa wyjazdu za ocean, ale jednocześnie dowiedział się, Ŝe ma zaawansowaną 
gruźlicę. W latach 1948–1953 przebywał w polskim szpitalu gruźliczym nie-
daleko Birmingham. W tym czasie, dzięki pomocy brata i jego angielskiej 
rodziny, udało mu się dostać na studia ekonomiczne w Birmingham, jednak 
choroba uniemoŜliwiła mu ich podjęcie.  

Jego dalsze losy zdeterminowała walka o znalezienie dobrego zawodu, 
gwarantującego utrzymanie. Zrozumiał, Ŝe musi wybrać taki zawód, w któ-
rym brakuje specjalistów wśród  Anglików, a jego jeszcze wtedy słaby język 
angielski, nie będzie przeszkodą. 
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I dobrze wybrał! Po ukończeniu kursów został statystykiem, co otworzyło 
mu drogę do pięknej kariery. Dostał się do wielkiej międzynarodowej kom-
panii i ku zazdrości „tych wszystkich buchalterów i administratorów”, ciągle 
podróŜował. Z racji tego, Ŝe wprowadził innowacje do analizy rynku, wysyła-
no go do Niemiec, Holandii czy Belgii, Francuzi zaś przyjeŜdŜali, Ŝeby zapo-
znać się z jego metodami.  

W latach sześćdziesiątych XX w. do Z. Makowieckiego do Londynu przy-
jechała matka z siostrą. Jadwiga Makowiecka była lingwistką i orientalist-
ką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem jej przyjazdu było zdobycie ma-
teriałów (ksiąŜki, itp.) dla wydziału, na którym pracowała. Zbigniew jeszcze 
przed jej przyjazdem nawiązał kontakt z wybitnymi orientalistami z Wiel-
kiej Brytanii, którzy namówili ją do pozostania, przytaczając bardzo rzeczo-
we argumenty rodzinne i zawodowe.  

„Przekład edyktów Aśoki, który Jadwiga Makowiecka opublikowała w 1964 r. 
w «Orędziach króla Aśoki», sumiennie odzwierciedla stan ówczesnej wiedzy, 
dokumentując zarazem ogrom pracy włoŜonej w realizację tego projektu przez 
badaczkę działającą poza krajem, przy współpracy z wybitnymi znawcami staro-
Ŝytnych Indii, tej miary, co Artur L. Basham, John Brough, Ludwik Sternbach, 
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2. Porucznik Włodzimierz Lipczyński i ppor. Zbigniew Makowiecki z 10. Pułku Dragonów 
(1. Dywizja Pancerna – dowódca gen. Stanisław Maczek)  

Źródło: Zbiory Zbigniewa Makowieckiego 



141 

Stefan Stasiak i Eugeniusz Stankiewicz, lecz bez formalnego wsparcia instytucji 
naukowych. Przekład ten stanowi w Polsce od niemal półwiecza podstawowe  
i wciąŜ niezastąpione źródło wiedzy o Aśoce i jego państwie. Włączając w 1988 r. 
«Orędzia» do swej «Małej antologii arcydzieł literatury indyjskiej», sędziwa, juŜ 
studwuletnia podówczas Jadwiga Makowiecka wprowadziła do przekładu edyk-
tów drobne zmiany i, pozbawiając go części aparatu naukowego, nadała mu cha-
rakter popularyzatorski”10.  

Jadwiga Makowiecka nigdy nie powróciła do Polski. 
Zbigniew Makowiecki po raz pierwszy do Polski przyjechał w 1980 r.  

śeby przybliŜyć okoliczności tego niespodziewanego wyjazdu, wróćmy na 
pole bitewnej klęski w Kalinowym Dole. Zbigniew Makowiecki wspomina, Ŝe 
wtedy w ostatniej potyczce 3. Pułku Strzelców Konnych myślało się tylko  
o ratowaniu Ŝycia, bo tylko o tym moŜna było myśleć. Początkowe próby od-
parcia Niemców podjęte przez por. Naborowskiego, musiały w tych warun-
kach zawieść. „Ratuj się, kto moŜe” – stanowiło przemoŜny nakaz chwili. 
Strzelcy konni rzucali sprzęt, który przeszkadzał w najszybszej z moŜliwych 
dróg ucieczki. W odwrocie widzieli jedyną szansę na uratowanie Ŝycia. Wo- 
bec instynktu samozachowawczego, wszystkie idee traciły sens. Jednak nie  
dla wszystkich. Poczet sztandarowy, powierzony mu symbol Pułku, obronił  
i wyniósł z miejsca potyczki w Kalinowym Dole. Podoficerowie: wachm. Wa-
cław Stasiewicz, wachm. Cezary Makarewicz, wachm. Mieczysław Zieliński,  
wachm. Tadeusz Orłowski, wiedzieli, Ŝe ich pierwszy i święty obowiązek, to 
niedopuszczenie do tego, by sztandar dostał się w ręce wroga. Silna wola  
i szczęście sprawiły, iŜ w pewnym momencie wachm. C. Makarewicz został 
posadzony na konia, ujął sztandar i pognał z nim do pobliskiego lasu. Na-
stępnie wokół niego znalazła się grupka Ŝołnierzy, z których najstarszym był 
zastępca dowódcy pułku ppłk Stefan Platonoff. śołnierze ci posiadali kilka 
koni, co czyniło łatwiejszym przeprawienie się przez rzekę Tyśmienicę  
i następnie zebranie się w lasach Zawada. 

Rozpoczął się trudny marsz. Strzelcy unikali spotkania z silniejszym nie-
przyjacielem, nie dla wszystkich były konie i po kilku dniach rozchorował się 
ppłk S. Platonoff. W takich okolicznościach, błąkając się po lasach, Ŝołnierze 
otrzymali w końcu informację, Ŝe walki pod Kockiem są skończone,  
a w kapitulacji wzięła równieŜ udział kawaleria. O zbierających się w za-
wadzkich lasach oddziałach nikt nie słyszał.  

„[...] Pułk został rozbity pod Kalinowym Dołem i resztki jego wzięte do niewo-
li. Wówczas udało mi się uciec ze sztandarem i 6 października dołączyłem do  
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ki. Wiersze z kręgu literatury indyjskiej, Kraków 2014, s. 12–13.  
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3. Zbigniew Makowiecki z Ŝołnierzami Batalionu Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pan-
cernej w Świętoszowie  

Źródło: Zbiory Zbigniewa Makowieckiego 

4. Zbigniew Makowiecki podczas Święta Pułkowego, maj 2010  
Źródło: Zbiory Zbigniewa Makowieckiego 
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z-cy d-cy pułku, ppłk. Stefana Platonoffa, który z 12 ludźmi przedzierał się przez 
Niemców z zamiarem przedostania się do pozostałych naszych oddziałów. Po 
dotarciu do miejscowości Kosiny pod śelechowem okazało się, Ŝe Ŝadnych oddzia-
łów juŜ nie było. W tej miejscowości ppłk Platonoff zachorował, a my po zakopa-
niu broni i rozdaniu koni miejscowej ludności, rozjechaliśmy się, kaŜdy w swoją 
stronę. Sztandar pułkowy 12 października 1939 roku zakopałem w Kosinach  
w obecności Paplińskiego Stanisława. Pozostawał tam do 8 września 1940 roku, 
w którym to dniu, w obecności kaprala rezerwy, Dowgiełła Wacława i szeregow-
ca 5 pułku lotniczego Siemaszki Kazimierza, sztandar został przeze mnie prze-
wieziony do Zagórek gminy śarzyn pow. Puławy, własność p. Marii Bisping. Po 
spisaniu niniejszej historii pułku i załączonego protokołu sztandar niniejszym 
zostaje ukryty.  

                                                      (–) Stasiewicz Wacław, wachm. 3. PSK”11.  

Przez czterdzieści lat trwały poszukiwania sztandaru, a zadanie było 
trudne, chociaŜby z tego względu, Ŝe jeden z Ŝołnierzy, uczestniczących  
w jego zakopywaniu, nie zachował dyskrecji. W tej sytuacji Józef Bisping  
w obawie, Ŝeby plotki nie rozeszły się i nie dotarły do Niemców, utworzył 
kolejny komitet, którego zadaniem było ukrycie sztandaru w innym miejscu. 
Został on włoŜony do zalutowanej rury, w której znajdowała się teŜ  zalako-
wana, szklana butelka z protokołem zakopania sztandaru w jej wnętrzu.  

Sztandar udało się odszukać po wielu staraniach, m.in. zbieraniu infor-
macji nawet w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Ostatecznie został odkopany  
25 lipca 1980 r. Rozpostarty mienił się swymi barwami i zachwycał urodą, 
bez śladu zniszczenia. 

W następstwie opisywanych wydarzeń Z. Makowiecki przełamał się i po-
jechał do Polski. Wpływ na jego decyzję miała teŜ sytuacja polityczna w Pol-
sce 1980 r. Pomimo Ŝe pozostał na „emigracji Ŝołnierskiej” i w początkowym 
okresie, przez wiele lat walczył z cięŜką chorobą, czuje się człowiekiem speł-
nionym. Po II wojnie światowej osiadł w Londynie. Jego długoletnia praca 
statystyka ekonomisty w kompanii koncernu Unilever Ltd. została docenio-
na. Jest członkiem towarzystw: Royal Statistical Society (Fellow), Institute 
of Statisticians, a takŜe London Mathematical Society. Przez wiele lat był 
redaktorem, zapoczątkowanych w obozie przejściowym w Plastern Down  
w hr. Devon w 1948 r. komunikatów byłych Ŝołnierzy 10. Pułku Dragonów 
1. Dywizji Pancernej pt. „Dragoni Naprzód”, których ostatni egzemplarz 
ukazał się z datą 1998/1999. RównieŜ przez wiele lat sprawował obowiązki 

11 Raport wachm. Stanisława Stasiewicza w protokole zakopania sztandaru. Sztandar 
został zakopany w obecności: Stanisława Kossakowskiego, Wacława Stasiewicza, Kazimierza 
Siemaszki, Wacława Dowgiełły, Józefa Bispinga, Marii Bisping i Marii Kossakowskiej. 

—————————— 
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redaktora „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, wydawanego w latach 
1956–2000. Od kilku lat jest Prezesem Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych 
Kawalerii i Artylerii Konnej. Działa teŜ od wielu lat w Fundacji na Rzecz 
Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. 

Odznaczony KrzyŜem Walecznych, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Polo-
nia Restituta, Złotym KrzyŜem Zasługi oraz uhonorowany innymi wyróŜnie-
niami, ppłk Z. Makowiecki mieszka z córką na Ealing w Londynie. 
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Losy gen. B. S. Monda przed kapitulacją  
 
5 lipca 1957 r. zmarł w Krakowie gen. Bernard Stanisław Mond (ur. 14 li-

stopada 1887 r. w Stanisławowie), ostatni dowódca 6. Dywizji Piechoty do 
roku 1939 i komendant garnizonu krakowskiego. Zmarł z powodu wylewu 
krwi do mózgu, po latach walk, trudów i tragedii rodzinnych i narodowych 
II wojny światowej i sowietyzacji wolnej juŜ Polski, „nieuleczalnie chory  
na niepodległą Polskę”. Odmówił pójścia do szpitala, aŜeby w domu móc 
„umrzeć wolny”. Czesław T. Niemczyński pisał w cyklu sześciu artykułów  
o gen. B. S. Mondzie w „Dzienniku Polskim” w 1987 r.:  

„Jego pogrzeb był wspaniały. Z wszelkimi honorami wojskowymi przysługują-
cymi generałom. Obok siebie uczestniczyli w nim oficjalni przedstawiciele władz 
i duchowieństwa. Tłumy Krakowian”.  

Synowa Generała, Ŝona Jerzego Monda, moja matka, ujęła to skrótowo: 
„Komuniści zatruli mu Ŝycie, ale pogrzeb urządzili generalski”. 

Ale cofnijmy się w czasie. Było to w marcu 1939 r. W swojej willi  
przy al. Płk. Władysława Beliny-PraŜmowskiego gen. B. S. Mond ubierał się 
w mundur polowy przed wyjazdem na manewry. – „Gdzie idziesz Tato?” – 
zapytał go najmłodszy syn – „Na wojnę, Adasiu, na wojnę”... Od tego czasu 
nie było juŜ często Generała w domu. Mój ojciec, Jerzy Mond, starszy syn 
Generała, opowiadał mi takŜe:  

„W sierpniu 1939 r., Ojciec zabrał nas, Adasia i mnie, na mszę za wojsko do 
kościoła Świętej Katarzyny. Widzieliśmy po drodze, jak ze wszystkich stron nad-
chodziły do kościoła jednostki wojska. W kościele usiedliśmy dyskretnie z bratem 
na boku. Ojca poprowadzili przed sam ołtarz, gdzie zasiadł w fotelu. Siadł cięŜko, 
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pochmurny, zmartwiony. Wiedział, Ŝe wojna wybuchnie lada chwila. Ksiądz dzie-
kan Zapała, który celebrował mszę, był prawie tak wysoki, jak Ojciec. Wojsko za-
pełniało całkowicie ogromny kościół w absolutnej ciszy i w skupieniu”. 

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r., co najmniej dwa razy ogłoszono, 
Ŝe gen. B. S. Mond nie Ŝyje, a jego dywizja jest rozbita. Cz. T. Niemczyński 
pisze:  

„Ale generał Bernard Mond Ŝył. Artylerzystom pomagał zaciągać działa, 
grzmocił laską po grzbiecie cofających się piechurów. Skleił dość solidnie swoją 
dywizję, o czym świadczą dalsze jej losy wrześniowe. W ciągu dwóch dni jednost-
ka została odtworzona i odzyskała sprawność bojową...”.  

Generał ze swoją dywizją walczyli do 20 września. Istnieje jednak granica 
ludzkich moŜliwości. Kiedy Niemcy i Sowieci zaatakowali wspólnie Polaków 
z dwóch stron, a Francuzi i Anglicy zrezygnowali z zapowiedzianej walki 
wespół z Aliantem polskim, na którą liczyli polscy dowódcy, gen. B. Mond 
uznał, Ŝe nie moŜe szafować nadaremnie Ŝyciem swoich podkomendnych. 
„Dywizja otoczona, grupa operacyjna juŜ nie istnieje, brak amunicji i Ŝyw-
ności...”. Walczył do ostatnich sił, do ostatniego naboju, ale nie do ostatniego 
Ŝołnierza. Za czasów ustroju komunistycznego w Polsce był pewnego rodzaju 
nakaz krytyki wrześniowych dowódców, w tym i gen. B. S. Monda. Jednak 
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1. Generał Bernard Mond podczas kampanii wrześniowej 1939 r.  
Źródło: Zbiory Alexandry Viatteau 
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od czasu „Solidarności” zaczęły powracać prawdziwe oceny. Na przykład, 
relacja por. Jana Pabicha, o której pisze Zdzisław Szpakowski w „Więzi”  
w 1982 r.: 

„Jest Generał (Mond) stale obecny przy walczących oddziałach, podtrzymują-
cy na duchu Ŝołnierzy i oficerów, sam odporny na coraz nowe klęski i rozczaro-
wania w nastałej sytuacji. Kiedy podejmuje decyzję kapitulacji, najpierw stara 
się uzyskać właściwy rozkaz od dowództwa armii «Kraków», a potem dopiero, nie 
mając takiego rozkazu, poddaje decyzję kapitulacji pod rozwagę zgromadzonych 
na ostatniej odprawie oficerów. Niewątpliwie fakt stałej obecności Generała 
wśród Ŝołnierzy miał waŜne znaczenie dla ich morale. [...] Trzeba tu podkreślić, 
Ŝe w armii „Kraków” wszyscy jej dowódcy przebywali wśród swoich podkomend-
nych i miało to wpływ na działanie armii. Walki armii «Kraków» są wysoko ce-
nione przez historyków polskich, ale takŜe obcych, a nawet wrogich. Armią 
«Kraków» dowodził w kampanii wrześniowej generał Antoni Szylling”.  

JuŜ teraz ta ocena zakorzeniła się w historiografii polskiej. Jak pisał 
„Tygodnik Powszechny” z 6 października 2002 r.: „Generałowie Szylling, 
Thommée, Cehak, Mond i Piasecki, oraz płk Kalabiński, Powierza i Staich 
zostali z Ŝołnierzami do końca”.  

A więc, 20 września 1939 r. gen. B. S. Mond oświadczył na odprawie swych 
oficerów: „Zarządzam głosowanie. [...] Większość jest za kapitulacją”. „Bezna-
dziejność sytuacji, a nie przeciwnik kaŜą złoŜyć broń” – stwierdził na zakoń-
czenie swego dziennika płk Kazimierz BroŜek, który będzie z gen. B. Mon-
dem w Oflagu VII A Murnau i takŜe wróci do kraju po wyzwoleniu. Gazeta 
„Echo Krakowa” drukowała urywki tego dziennika juŜ we wrześniu 1984 r. 

Pozostaje do opisania jeszcze jedna decyzja podjęta przez gen. B. S. Mon-
da przed kapitulacją. Nie zgodził się z propozycją niektórych oficerów, Ŝeby 
przebić się na wschód. „Jeśli wpadniemy w ręce Sowietów, zamordują nas”, 
powiedział krótko. Taką samą decyzję podjął jego kolega, gen. Juliusz Kle-
eberg, który dzięki postanowieniu o marszu na zachód, później do Francji, 
ocalił swych oficerów przed śmiercią w Katyniu, a szeregowych przed ra-
dzieckimi łagrami. Lecz nie moŜna było o tym pisać w kraju przez cały okres 
komunistycznego ustroju. Jeszcze w 1988 r., krytykował gen. B. S. Monda 
jego były oficer, gen. Ludowego Wojska Polskiego, Józef Kuropieska. Napi-
sałam wtedy do niego list krytyczny, a mianowicie:  

„[...] Gdyby jednak udało się mojemu dziadkowi przedrzeć do Lwowa, dostał-
by się w ręce sowieckie i w mojej ksiąŜce o Katyniu znajdowałby się ze swoimi 
oficerami na liście ofiar tej zbrodni”.  

Wkrótce potem gen. J. Kuropieska przyjechał do ParyŜa i poprosił mojego 
ojca i mnie o spotkanie. Nawiązując do mojej pierwszej ksiąŜki o zbrodni ka-
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tyńskiej dokonanej na Armii Polskiej Katyń, l’Armée polonaise assassinée, 
(lipiec 1982, Bruksela), powiedział nam: „Pana ojciec i Pani dziadek, generał 
Bernard Mond, bezspornie uratował nas od Katynia”. Kiedy dziś przychodzę 
w Krakowie przed tablicę pamiątkową, poświęconą na Placu Świętej Marii 
Magdaleny dwom ostatnim dowódcom 6. Dywizji – generałom Bernardowi 
Mondowi i Mieczysławowi Smorawińskiemu, myślę ze smutkiem, Ŝe ten 
ostatni, z Lublina (d-ca Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie), został zamordo-
wany w Katyniu.   

Generał J. Kuropieska opowiadał nam takŜe o zachowaniu B. S. Monda pod-
czas walk we wrześniu: „Biły w nas czołgi niemieckie. Wskakiwaliśmy sku-
leni do rowu, a on grzmiał: «wstawać Panowie, głowy podnosić do boju!»”. 

Przyjaciel Generała, Wacław Lipiński, dowódca plutonu podczas Obrony 
Lwowa w 1918 r., późniejszy oficer „dwójki”, po wojnie zamordowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa (UB) we Wronkach w 1949 r., tłumaczył tę postawę 
mojego dziadka: 

„W ogniu karabinowym poruszał się i zachowywał jakby mu kompletnie bra-
kowało jakiegoś nerwu, czy komórki obawy. Poruszał się całkiem wolny w ogniu, 
w kąśliwych wizgach kul, z grubą lagą w ręku chadzał zawsze frontem. [...] Kule 
go mijały, zdając się mieć pełny respekt przed jego nonszalancją”.  

Był wolny od strachu. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., jako 
dowódca 205. Ochotniczego Pułku Piechoty, zasłuŜył sobie na powiedzenie 
swych Ŝołnierzy: „Oj! Bo srogi major Bernard Mond, ale junak nad junaki”.  

W 1927 r., w ksiąŜce Wśród lwowskich Orląt (wznowionej w 1931 r. i po-
tem dopiero w 1992 przez wyd. Bellona) W. Lipiński tak opisywał swojego 
kolegę, B. S. Monda:  

„Ogromny chłop, twarde rysy, twarz rzymskiego legionisty, który bez wzru-
szenia, spokojnie potrafi stać wśród warczących grotów. Zdawał się być srogi, 
lecz ta męska, jak z kamienia wykuta, zaledwie ociosana postura Ŝołnierska roz-
jaśniała się dobrotliwym błyskiem niebieskich, jakby kpiących nieco oczu. Te 
niebieskie, łagodne oczy dziwnie kłóciły się z twardym jak taran masywem 
ogromnego ciała”.  

Z czasów dzieciństwa, doskonale pamiętam te oczy i czuły wzrok Dziad- 
ka – dosłownie takie, jakie je opisywał W. Lipiński. 

Generał J. Kleeberg, przedostawszy się w październiku 1939 r. do Buda-
pesztu, i stamtąd do Francji, korespondował z gen. B. S. Mondem w niewoli 
niemieckiej. Mam, między innymi, jego list do oflagu z 26 maja 1941 r. List 
ten (jak wiele innych listów do Generała od znanych wojskowych i działaczy 
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polskich z zagranicy podczas wojny) jest lekko (lŜej, niŜ wiele innych) kryp-
towany:  

„[...] Z karty Twojej i z innych relacji widzimy, Ŝe Wy się tam trzymacie moc-
no. Nic to dziwnego, gdyŜ na twardych ludzi trafiło. Tej twardości daliście dowód 
znakomity we wrześniu [1939 – AV], czego uznanie coraz większe zatacza kręgi. 
NaleŜę do tych ludzi co mają pod tym względem spokojne sumienie, gdyŜ od 
pierwszej chwili broniłem sprawy jak lew [przeciw atakom politycznym, zwłasz-
cza we Francji – AV]. Przyznam Ci się, Ŝe jak (generała) Giraud i jego kolegów 
ten sam los spotkał [klęska Francji w 1940 roku – AV], skakałem z radości, bo 
po naszym wrześniu przepowiadałem taki ich los [poniewaŜ Francja nie uszano-
wała traktatów wojskowych z Polską i odmówiła wspólnej walki – AV]. To tylko 
Władzio Departamentowski [Sikorski – AV] twierdzi urbi et orbi Ŝeście pokpili 
sprawę i Ŝe gdyby on to był na Waszym miejscu toby dopiero pokazał co potrafi. 
[...] Władzio za bardzo sobie pozwala. Teraz juŜ trochę przycichł, gdyŜ rzeczywi-
stość zaprzecza mu na kaŜdym kroku [francuska klęska i kolaboracja, a polska 
natychmiastowa, od samego września 1939 r., organizacja przez piłsudczykow-
ską kadrę oficerską Ruchu oporu SZP w Polsce i jej akcję przeciw okupantom – 
AV]. Ale jego nienawiść do nas (piłsudczyków – AV) nie ma granic. Prześladuje 
nawet Ziuka [Piłsudskiego – AV] i na dzień 12 maja ogłosił, Ŝe Ŝadnej mszy nie 
będzie [w Londynie – AV]...”. 

JuŜ 14 grudnia 1940 r., przyjaciel Generała, Eugeniusz Kwiatkowski,  
budowniczy portu w Gdyni, w bardzo zakryptowanej pocztówce z Rumunii  
do Oflagu VIII E Johannisbrunn bei Troppau (Jánské Koupele), pisał do  
B. S. Monda:  

„Dzieci Władysława [tj. polskie wojsko rekonstytuowane we Francji pod do-
wództwem gen. Władysława Sikorskiego – AV], które pozostały u cioci Frani  
[a nie przedostały się do Anglii po francuskiej klęsce i kolaboracji Vichy z Niem-
cami – AV], są źle traktowane [internowane – AV]. Ostatnio, dla poratowania 
zdrowia, kilku chłopców wyjechało na południe [Polacy przedostawali się do po-
łudniowej Zone libre, i potem przez Casablankę lub przez Gibraltar do Anglii – 
AV]”.   

 
Generał S. Mond w niewoli niemieckiej 

 
Generał B. S. Mond był więc jeńcem wojennym. Po kolei w trzech ofla-

gach: VIII E Johannisbrunn bei Troppau, VII A Murnau i w końcu VI B 
Dössel. Niemcy traktowali go przyzwoicie. Niemieccy lekarze obozowi leczyli 
go nawet dość skutecznie na serce, wątrobę i Ŝołądek. Na początku 1941 r., 
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Helena Mondowa pisała o męŜu i polskich generałach przetrzymywanych  
z nim w oflagu do ministra skarbu, Adama Koca, do Nowego Jorku:  

„Przechorował się cięŜko, ale po kuracji ma się lepiej. Traktują ich bardzo do-
brze, a pomieszczenia mają kulturalne, i w pięknej, zdrowej okolicy. Muszę mu 
często pisać o przyjaciołach i znajomych, bo to jedyna przyjemność w ich smut-
nym Ŝyciu [...] Uczą się języków, mają gazety do dyspozycji”.  

Wróćmy do informacji z tekstu Cz. Niemczyńskiego:  

„Wkrótce po kapitulacji dywizji polecono Generałowi zająć miejsce w samo-
chodzie, i w towarzystwie dwóch niemieckich oficerów pojechał do Krakowa. 
Wracał na krótko. Noc po przyjeździe pozwolono mu nawet spędzić w domu przy 
alei Beliny-PraŜmowskiego – lecz rodziny w nim nie zastał; Ŝona wraz z synami 
pojechała na Wschód. Jeszcze kilka dni spędził w Krakowie. Do willi przy ulicy 
Sobieskiego hitlerowcy przywieźli równieŜ innych generałów i oficerów kapitulu-
jącej armii «Kraków». Mimo przygnębiającej atmosfery wrześniowej klęski, wzru-
szająca była reakcja krakowskich rzemieślników, którzy obiegali w tych dniach 
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willę, aby idących do niewoli oficerów polskich, moŜliwie najlepiej «wyposaŜyć», 
w kto co mógł i w co moŜna było. [...] Krawcy więc uzupełniali mundury, bądź  
w ogóle szyli nowe, szewcy naprawiali buty. [...] Generałowi Bernardowi Mondo-
wi przygotował wówczas piękne, nowe oficerki pan Godek – mistrz szewski  
i doktor filozofii zarazem, który miał swój zakład przy ulicy Sławkowskiej. Nie-
bawem polscy oficerowie mieli poŜegnać Kraków na długie lata, niektórzy na 
zawsze. Bernarda Stanisława Monda wywieziono do oflagu w Murnau. [...] Tam 
sporo czasu poświęcał na prowadzenie korespondencji i opracowywał szkic dzia-
łań swej jednostki w 1939 roku. Zachowało się to opracowanie do dziś”. 
 
Z niewoli w oflagu, gen. B. S. Mond uratował dwa razy od śmierci swoje-

go syna Jerzego, a takŜe raz Ŝonę i młodszego syna Adama. Było to tak.  
W styczniu 1943 r. Jerzy Mond z Armii Krajowej (dalej: AK) miał się prze-
dostać do Anglii, via Francja, na fałszywych papierach francuskiego ślusa-
rza Paula Loisela. Niestety, ślusarza nie odgrywał całkiem przekonywująco, 
i Abwehra, która poszukiwała czeskiego agenta, aresztowała go we Frank-
furcie nad Menem. Mimo blisko dwóch miesięcy więzienia i bicia, ale nie 
tortur, nic nie zeznał niemieckiemu wywiadowi, został skazany na śmierć... 
jako czeski agent. Wtedy powiedział, Ŝe jeśli juŜ ma umierać, to woli pod 
własnym nazwiskiem, Jerzego Monda, i jako Polak. Oficer Abwehry popa-
trzył na niego uwaŜnie i spytał, czy jest spokrewniony z gen. B. Mondem. 
„Tak, to jest mój ojciec” – odpowiedział Jerzy. Niemiecki oficer pojechał wte-
dy do oflagu i zapytał Generała, pokazując mu fotografie, czy zna tego czło-
wieka. W pierwszym momencie, według reguł konspiracji, B. S. Mond odpo-
wiedział „Nie”. Na fotografii był juŜ tylko cień zamęczonego syna. Niemiec, 
patrząc mu w oczy, powiedział: „Generale, od tego, czy jest to Pana syn,  
zaleŜy jego Ŝycie”. Generał zrozumiał i odpowiedział: „Tak, to jest mój syn 
Jerzy”. Jerzy został przewieziony do Krakowa, gdzie przesiedział sześć mie-
sięcy w celi śmierci na Montelupich, aŜ wydostała go AK, przekupując z po-
mocą jego matki, Heleny Mondowej, któregoś z Niemców, aby ułatwił Jerze-
mu ucieczkę. Niestety, Gestapo nie zapomniało tego Generałowej, która 
ucieczkę syna i swoje zaangaŜowanie (np. przechowywanie broni i cywilną 
pomoc dla ruchu oporu), przypłaciła Ŝyciem zanim skończył się rok 1943. 
Powrócimy do tego, ale opowiedzmy najpierw, jak wpływ gen. B. Monda  
z oddali uratował jego rodzinę we Lwowie jeszcze w 1940 r. 

Przypomnijmy, Ŝe w momencie kapitulacji wrześniowej, Jerzy zabrał 
matkę i brata samochodem na Wschód i związał się z polskim ruchem oporu 
SZP (SłuŜba Zwycięstwu Polski) we Lwowie. Zakonspirowana siedziba SZP 
znajdowała się w pewnym garaŜu, gdzie Jerzy został mechanikiem. Pewne-
go dnia, na wiosnę 1940 r., pojawił się w garaŜu oficer Armii Czerwonej i za-
czął wypytywać o tego mechanika. Główny mechanik starał się twierdzić, Ŝe 
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to „bratanek ze wsi...”, ale oficer tylko się uśmiechnął. Podszedł do Jerzego  
i powiedział mu szeptem:  

„Słuchaj, ja doskonale wiem, Ŝeś ty generalski syn, syn generała Bernarda 
Monda, przeciw któremu walczyłem w 1920 roku. Zabieraj matkę i brata i wra-
cajcie czym prędzej do Krakowa. Ja, przez jeszcze 24 godziny was nie znajdę”.  

Ten epizod miał miejsce w tym samym okresie, co masakry polskich ofi-
cerów na rozkaz Józefa Stalina przez NKWD w Katyniu w obwodzie smoleń-
skim, Parku Leśnym pod Charkowem i Miednoje w obwodzie kalinińskim,  
i w innych miejscach kaźni, oraz wielka deportacja Polaków z Kresów, oku-
powanych przez Moskwę. Ten rosyjski lub ukraiński, radziecki oficerski 
gest wbrew NKWD, oraz powrót Heleny Mondowej z synami do Krakowa, 
uratował ich od deportacji, łagru albo nawet od zamordowania w Rosji. Skąd 
ten gest? Według świadectw i opowiadań, B. S. Mond, zachowywał się po ry-
cersku wobec przeciwników podczas obrony Lwowa i wojny 1920 r. Czy to 
dlatego któryś z tych przeciwników uratował jego rodzinę? 

Po powrocie do Krakowa, Generałowa napisała do Adama Koca:  

„Po smutnej wędrówce po Wołyniu i Małopolsce wschodniej, ledwie uciekli-
śmy ze Lwowa przed wywiezieniem w głąb Rosji, straciwszy duŜo rzeczy osobi-
stych. Wróciliśmy legalnie przez Przemyśl z końcem kwietnia [1940 – AV] do  
domu, szczęśliwi, Ŝeśmy się w domu znaleźli!”.  

Helena prosiła takŜe o interwencje na rzecz polskich ofiar w Rosji:  

„Bardzo Cię proszę Adasiu pamiętać nie tylko o naszych jeńcach, ale teŜ  
o tych nieszczęśliwych wywiezionych w głąb Rosji, którzy są w strasznie cięŜkich 
warunkach Ŝycia i starają się przeŜyć”.  

Adam Koc interweniował w Lidze Narodów w Genewie. Interweniował 
takŜe z oflagu gen. B. S. Mond. Adam Koc dostał szybką odpowiedź z Mor-
ges od Stałego Przedstawiciela RP przy Lidze Narodów:  

„Szanowny Panie Ministrze, Załączam przy niniejszym kartkę otrzymaną od 
Pana Generała Bernarda Monda. Niestety sytuacja pod sowiecką okupacją jest 
straszna i nic pomóc nie moŜna (przynajmniej stąd), bo bolszewicy zwracają 
przesyłki [...]”.  

Losy Generała po odzyskaniu wolności 

Generał przeŜył niewolę, jego synowie takŜe – po Powstaniu Warszaw-
skim – równieŜ jego szwagier, major podhalańczyków – Jan Witowski. Zo-
stały natomiast rozstrzelane przez Gestapo wszystkie kobiety – Helena, Ŝo-
na gen. B. S. Monda, jej siostra Mila (Emilia), Ŝona mjr. J. Witowskiego, ich 
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dwie córki, piękna dziewiętnastoletnia Jadzia i dwunastoletnia Zosia. Zgi-
nęły takŜe dwie siostry Generała, Henryka (której mąŜ, polski profesor, zo-
stał zamordowany w Galicji ze swymi uczniami przez Niemców, a synowie 
zostali deportowani do Rosji, przeŜyli łagier, walczyli później w Armii An-
dersa i zostali w Anglii po wojnie), i Zofia, feministka i dziennikarka w Mo-
rawskiej Ostrawie. O śmiertelnych zamiarach Gestapo ostrzegł Generałową 
Austriak z Wehrmachtu w Krakowie. SłuŜył on za czasów Habsburgów  
w zaborze austriackim pod dowództwem Monda, którego Ŝołnierze polscy  
i austriaccy bardzo cenili. Przyszedł do Generałowej, kryjąc się w nocy, Ŝeby 
ją uprzedzić. Helena, ufna w konwencję genewską, wzięła pod swoją opiekę 
wszystkie krewne i opuściła z nimi Kraków. Zamieszkały w Zakliczynie  
w dwóch sąsiadujących willach. W nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1943 r., 
cała szóstka została aresztowana. Przewiezione do Tarnowa, zostały zamor-
dowane, kaŜda strzałem z pistoletu w tył głowy – zupełnie jak oficerowie 
polscy w Katyniu. Pewien świadek aresztowania w Zakliczynie, nie znany 
nam, Gerard Gornicki, potwierdził w 1994 r. swoje relacje:  

„Byłem świadkiem aresztowania Generałowej. [...] Mówiłem o godności tej 
kobiety zastrzelonej w nocy na cmentarzu. [...] Wieczór był cichy, mroczny  
i chłodny. Niemiec zwracał się do Mondowej per Pani Generałowo bez cienia 
brutalności. [...]”.  

Inni gestapowcy dokonali brutalnie zbrodni, a takŜe rabunku w willach. 
Niejaki Macher, konfident Gestapo, który doniósł, gdzie zamieszkała rodzi-
na Mondów, został skazany na śmierć przez AK i wyrok został wykonany. 

Zaniepokojony brakiem wiadomości od Ŝony i sióstr, gen. B. S. Mond, 
jeszcze z niewoli, pisał listy z prośbą o wieści. W styczniu 1944 r., zwrócił się 
do przyjaciela, A. Koca w Ameryce, a ten, poprzez Sekcję Polską Amerykań-
skiego Czerwonego KrzyŜa, do Czerwonego KrzyŜa w Genewie. Później, od 
razu po wyzwoleniu z oflagu, Generał pisał wszędzie:  

„O Heli i reszcie rodziny do tej pory nie mam Ŝadnych wiadomości mimo, Ŝe 
poruszyłem niebo i ziemię. Poza oficjalnymi interwencjami, pisałem sam: 1) do 
Ameryki, takŜe do znajomych oficerów amerykańskich i ich rodzin, aby się sta-
rali coś dowiedzieć; 2) do Teheranu i Palestyny [skąd przybyły z Armią Andersa 
ofiary łagrów radzieckich, poniewaŜ były pogłoski, Ŝe te kobiety z dzieckiem mo-
gły były wpaść w ręce radzieckie – AV]; 3) do Anglii; 4) do Szwajcarii i Szwecji. 
Poruszyłem Czerwony KrzyŜ francuski, polski i międzynarodowy, lecz do tej po-
ry bez skutku”.  

W czerwcu 1945 r. Generał pisał: „Dostałem nowinę o śmierci Heli i reszty 
rodziny, ale ja nie wierzę, nie chcę wierzyć. Muszę mieć nadzieję, Ŝe ją Ŝywą 
zobaczę...”.  
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Na szczęście, Generał dostał jeszcze w Oflagu VI B Dössel, i później  
w ParyŜu przez Ambasadę Polską, dobre wieści po Powstaniu Warszawskim 
o swych synach, Jerzym i Adamie. O ich losach takŜe długo nic nie wiedział. 
Pisała do niego ppor. Wanda Białostocka-Habrowska, juŜ z obozu w Blan-
kenheim pod opieką 1. Armii USA:  

„Niniejszym zawiadamiam, Ŝe dn. 4.X.44 t.j. po kapitulacji Warszawy, wi-
działam obydwu synów Pana: Jurka i Adasia w szpitalu Maltańskim przy ulicy 
Śniadeckich 17. Jurek otrzymał postrzał w rękę (prawa przy przegubie) kulą 
dum-dum. Rana goiła się wolno ze względu na miejsce i głębokość rany, ale stan 
był zadowalający. Adaś został poparzony (twarz i obydwie dłonie) przez pocisk 
zapalający, przy czym twarz i jedna ręka zagoiły się zupełnie, druga ręka była  
w trakcie gojenia. Obydwaj mieli wymaszerować z Warszawy ze szpitalem Mal-
tańskim. Od tej pory nic mi o nich nie wiadomo”.  

W czerwcu 1945 r., po wyzwoleniu, Generał dostał list w ParyŜu, poprzez 
Wojskową Misję Polską, w którym mjr Orłowicz informował go, Ŝe Jerzy  
i Adam Mond byli w obozie jenieckim w Zeithain i Ŝe „Pan Jurek był raczej 
skłonny jechać do kraju” [„Ŝeby walczyć przeciw zniewoleniu i odbudować 
kraj” – pisał Jerzy w swoim dzienniku – AV], a Pana Adama „ppor. Szyley-
ko, który pełni obowiązki oficera łącznikowego z ramienia Misji Obrony Na-
rodowej przy 12 Grupie Armii Amerykańskiej [...] ściągnie z obozu i skieruje 
do ParyŜa”. Tak teŜ się stało. Jerzy wrócił do Krakowa, a Adam dojechał do 
Ojca do ParyŜa i później powrócili do Krakowa razem. 

Archiwa, które się otwierają i odnaleziona korespondencja rodzinna, rzu-
cają nowe światło na wydarzenia powojenne, w tym na stanowisko gen. Ber-
narda S. Monda wobec Polski Ludowej. Chęć powrotu Generała do Krako-
wa, przede wszystkim, Ŝeby dowiedzieć się o losy Ŝony i rodziny, nowy rząd 
polski chciał wykorzystać propagandowo i podjął kroki w tym kierunku. Wy-
powiedzi Generała na polskich wojskowych zebraniach, na których omawia- 
no decyzje, czy wracać, czy nie, opublikowano w jednym z francusko-pols-
kich biuletynów (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – PKWN)  
z 12 sierpnia 1945 r. Nadano teŜ korespondencję do „Dziennika Polskiego”  
z 10 października 1945 r. w Krakowie pod tytułem Powrót do kraju to kwe-
stia sumienia kaŜdego Polaka, mówi generał Bernard Mond. Korespondent, 
Aleksander Wołowski pisał:  

„ParyŜ we wrześniu [...] Nie zdziwiłem się zbytnio, kiedy porucznik-pilot, któ-
ry szedł ze mną zasalutował wysokiej, szczupłej postaci w polskim mundurze. 
Sensacją był jego węŜyk generalski na czapce polowej. Później, gdyśmy się juŜ 
poznali, okazało się, Ŝe generał B. Mond mieszka w tym samym co my hotelu  
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w dzielnicy studenckiej – Quartier Latin. [...] Opowiadamy mu o Warszawie,  
o jej Ŝyciu dzisiaj, o odbudowie, o polskim Zachodzie, o podróŜy naszej nad Niem-
cami. Pada nazwa Kassel... «Obok Kassel był nasz ostatni oflag», przerywa gene-
rał, Obóz VI B Dössel. 4 kwietnia, słynna 9 dywizja Pattona wyzwoliła obóz. Po 
tygodniu byliśmy juŜ w ParyŜu, gdzie zgłosiłem się do naszej ambasady i czekam 
na powrót do kraju”.  

Nie tak od razu! Nie jest to zupełnie zgodne z prawdą, poniewaŜ czterna-
stu wyzwolonych generałów z Dössel zostało najpierw wysłanych do Nicei 
na leczenie i odpoczynek. Przez ten czas bardzo powaŜnie zastanawiali się 
nad powrotem lub emigracją. Generał B. S. Mond zdecydował się wrócić do-
piero w grudniu 1945 r., a to z wielu powodów:  

„Nie naleŜy namawiać Polaków do pracy w belgijskich i francuskich kopal-
niach, kiedy cały Śląsk czeka na polskiego górnika. Nie naleŜy werbować pol-
skich marynarzy do floty brytyjskiej, lub robotników do pracy przy odbudowie 
portów francuskich, kiedy wszyscy wiemy, jakie olbrzymie zadania stoją przed 
nami”.  

Zakończył wywiad mówiąc o poczuciu obowiązku: „Do zobaczenia w kraju. 
Jesteśmy przygotowani na cięŜką pracę, ale z pomocą boŜą, viribus unitis, 
pracy tej podołamy". Generał myślał, Ŝe będzie jeszcze moŜna zmienić bieg 
dziejów. Trwał i on niestety w politycznej niewiedzy pełnych konsekwencji 
zbliŜenia Roosevelta i Stalina i światopoglądowych iluzji „postępowej” inteli-
gencji europejskiej, która utoŜsamiała „demokrację” ze stalinizmem, zwłasz-
cza na Zachodzie, gdzie stalinizmu nie doznała. Oczywiście tego korespon-
dent „Dziennika Polskiego” nie napisał, albo cenzura mu to wycięła. 

 Zacytuję tu list B. Monda z tego samego okresu, z 15 sierpnia 1945 r.:  

„Jeśli idzie o reŜim, to chwilowo musimy się zgodzić aŜ nie nadejdzie pora wy-
zwolenia się zupełnego. Ale my Polacy nie moŜemy usuwać się z kraju gdzie po-
pełniają się zbrodnie, bo oddaje się kraj na ich pastwę, oddaje się naród na zbol-
szewizowanie, zniesławienie. A wracając do kraju nawet na najcięŜsze warunki 
spełniamy nasz psi obowiązek, bo mamy naszą pracą i inteligencją powstrzymać 
pochód barbarzyństwa, utrzymać wolną, wielką, niepodległą Polskę i wstrzymać 
ideologię sowiecką”.  

Taka była – oczywiście niepublikowana – prawda! Generał miał jeszcze 
nadzieję, Ŝe Polska komunizmowi nie ulegnie, a niezbędne reformy przepro-
wadzą partie naprawdę demokratyczne, z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) 
włącznie. Nie był politologiem. Był człowiekiem dobrym, prawym, odwaŜ-
nym, honorowym i sprawiedliwym. Poza tym był człowiekiem naprawdę 

WSPOMNIENIA I RELACJE 



157 

wolnym. Nie bał się negatywnych osądów. Pisał wtedy na pocztówce z wido-
kiem Łuku Triumfalnego do A. Koca w Nowym Jorku:  

„Adasiu kochany! Wracam do kraju. Wiem, Ŝe nie naleŜysz do tych, którzy 
mnie z tego powodu będą, czy juŜ obrzucają błotem. Wracam, bo muszę ze wzglę-
dów moralnych i psychicznych. Hela i cała rodzina za wyjątkiem synów (obaj 
ranni w Powstaniu Warszawskim) wymordowana przez Niemców. Całuję Cię 
serdecznie. BM”.  

To, co cenzura wycięła z wypowiedzi Generała trafiło natomiast do Urzę-
du Bezpieczeństwa, a wiele innych informacji do wywiadu Ludowego Woj-
ska Polskiego. Kiedy otwarły się archiwa po upadku systemu komunistycz-
nego, zakomunikowano mi „Informacje” na temat Dziadka z materiałów 
Wydz. II Oddz. VII z datą 15 lipca 1949 r.:  

„Mond Bernard Stanisław, ur. 1884 r. [ściśle w 1887 r. – AV]. Obecnie jest 
Dyrektorem biura «Orbis» w Krakowie jako figurant Teczki d.o. Nr. 2502 zapro-
wadzonej przez II-gą Sekcją (mało czytelne) na podstawie następujących mate-
riałów: «Do 1939 roku był oficerem, całkowicie oddanym reŜymowi sanacyjnemu. 
Podczas okupacji przebywał w oflagu, gdzie prowadził antyradziecką propagan-
dę. Obecnie kontaktuje się z oficerami przedwojennymi o poglądach sanacyj-
nych»”. Mało czytelny podpis.  

Nie tylko „kontaktował się”, ale odwaŜnie pomagał im i bronił, kiedy byli 
w niebezpieczeństwie. OdwaŜnie bronił ppłk. Wincentego Kwiecińskiego, 
prezesa III Zarządu Głównego „Wolności i Niezawisłości” (WiN-u), jako 
świadek na jego procesie. W 1990 r., J. Mond odpowiedział listownie jedne-
mu z historyków, który pisał prace na ten temat: „Treść pojawienia się Ojca 
w sądzie była następująca: Ojciec był jedynym świadkiem obrony Kwieciń-
skiego. Gdy wszedł na salę uścisnął rękę oskarŜonego. Przewodniczący zapy-
tał, co świadek moŜe powiedzieć w sprawie oskarŜonego. Ojciec odpowie-
dział: «Znam majora Kwiecińskiego jako doskonałego oficera, mogę o nim 
powiedzieć wszystko, co najlepsze»”. Jerzy Mond prosił magistra o dalsze in-
formacje o jego pracy na temat Majora i jego losów, ale nie znalazłam w ar-
chiwum Ojca odpowiedzi. Generał B. S. Mond bronił zawsze odwaŜnych 
kombatantów. Adam Rapacki, jako minister spraw zagranicznych i członek 
Biura Politycznego w Polsce Ludowej, opowiadał w lipcu 1967 r. w „Prze-
kroju”, jak dyskutował z gen. B. S. Mondem w oflagu w 1944 r., lub 1945 r.,  
i Ŝe Generał „w gronie wyŜszych oficerów występował w obronie I Armii”,  
a dokładnie tych jej Ŝołnierzy i oficerów, którzy odwaŜnie walczyli o Polskę. 
Zresztą gen. Zygmunt Berling, który latem 1944 r. zarządził przeprawę 
przez Wisłę, której celem była pomoc Powstańcom Warszawy wbrew rozka-
zom radzieckim – za co został odesłany do Rosji, a przeprawa została 
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wstrzymana – był przed wojną oficerem gen. B. S. Monda. Jeśli się nie mylę. 
B. Mond odmówił natomiast stanowczo wstąpienia do Armii Ludowej, 
przede wszystkim z powodu jej działań przeciwko AK i później WIN-owi –  
o czym nie wiedziało się wtedy dokładnie, zwłaszcza o zbrodniach i deporta-
cjach – pod rozkazy Moskwy i doradców radzieckich, winnych antypolskich 
działań.  

Zastosujmy Flash back, dla głębszego zapoznania się z osobą i akcją ge-
nerała B. S. Monda. 

Przed wojną i po wojnie B. Mond działał według kryteriów ludzkich, mo-
ralnych, patriotycznych a nie politycznych. Przekonania miał czysto huma-
nistyczne. Cenił ludzi uczciwych i odwaŜnych. Orientacja polityczna nie 
przesądzała o jego sympatiach i szacunku do ludzi. Mimo oficjalnego zakazu, 
jeszcze w 1936 r., poszedł w galowym, generalskim mundurze na pogrzeb 
socjalistycznego działacza Ignacego Daszyńskiego. Dostał naganę w minis-
terstwie, groŜono mu „końcem krakowskich dni”, ale się nie ugiął. „Nie dla-
tego poszedł, Ŝe Daszyński był socjalistą, a dlatego, Ŝe był patriotą i prawym 
człowiekiem i zasługiwał na uznanie” – wytłumaczył mi dawno temu mój oj-
ciec, J. Mond. TakŜe w 1936 r. miały miejsce manifestacje robotnicze w Kra-
kowie, m.in. w fabryce Solvayu. Wojewoda Kazimierz Świtalski zadzwonił 
do Generała do domu, Ŝądając wojska do rozpędzenia tłumu, który oblegał 
gmach Urzędu Wojewódzkiego na Basztowej. W odpowiedzi Generał kazał 
zamknąć koszary. Jerzy Mond opowiadał:  

„Było to w czasie obiadu i usłyszałem głęboki bas Ojca z gabinetu: «Nie dam 
Panu Wojewodzie wojska, najwyŜej orkiestrę!». Po czym ubrał się w mundur, 
wyszedł z domu, cięŜko siadł do swojego samochodu, na którym furgotała chorą-
giewka generalska (dwie skrzyŜowane lufy armatnie) i pojechał. Dowiedzieliśmy 
się wieczorem, Ŝe przejechał przez tłum robotników, którzy się przed nim rozstę-
powali, wszedł do gmachu, wyszedł z wojewodą pod swoją peleryną, wsiedli do 
auta i pojechali”.  

Niestety, wojewoda kazał policji szarŜować na robotników i polała się 
krew. Świtalski został zdjęty ze stanowiska. W sferach rządowych przyzna-
no racje B. S. Mondowi, ale zrodził się niepokój, czy Generał nie był przy-
padkiem „lewicowcem”.  

Po wojnie, nowe władze ludowe wahały się, czy pozwolić mu na powrót, 
wiedząc, Ŝe mimo opinii postępowych, był komunizmowi całkiem przeciwny 
od samych początków bolszewizmu. JuŜ jako młody oficer austriacki, który 
uciekł z rosyjskiego obozu jeńców w 1918 r., B. S. Mond przeszedł pieszo 
przez Ukrainę podczas najstraszniejszych okrucieństw i gwałtów bolsze- 
wickich, zwanych „PoŜogą”. Widział wtedy te nieludzkie okrucieństwa, po-
pełniane przez bolszewików i buntowane przez nich chłopstwo. Z tego powo-
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du podjął po raz pierwszy, jako kapitan 5. Pułku Legionów pod Kijowem,  
w 1920 r., decyzję osobistą, sprzeczną z rozkazem dowództwa w czasie ewa-
kuacji wojska. Rozkaz brzmiał: nie obciąŜać ostatniego pociągu cywilami. 
Kapitan Mond uległ jednak błagalnym prośbom cywilów (w większości ko-
biet z dziećmi), dlatego, Ŝe wiedział co ich czeka z rąk bolszewickich. Polski 
oficer, który był wtedy obecny, opowiadał mi, w sędziwym wieku, podczas 
jego pobytu w ParyŜu, o decyzji mojego dziadka:  

„Rozkazał na swoją odpowiedzialność: «Ładować cywilów». Bóg wynagrodził 
wojsku, bo chociaŜ bolszewicy wysadzili most nad Teterewem, wyleciał on w po-
wietrze dopiero po przejeździe ostatniego wagonu. Ujrzawszy z daleka krasnoar-
miejców ładujących dynamit pod most, maszynista zaczął hamować lokomotywę, 
ale kapitan Mond przyłoŜył mu lufę swojego pistoletu do skroni i rzekł flegma-
tycznie: «Pełny gaz, Panie Dzieju!...»”. 

JuŜ od czasu „PoŜogi” Generał uwaŜał bolszewizm i komunizm za „prak-
tyki niegodne ludzkości”. Totalitaryzmu, zbrodni, braku wolności nie tolero-
wał. Był Ŝołnierzem, patriotą i demokratą. UwaŜał, Ŝe człowiek wolny lepiej 
słuŜy ludzkości i ojczyźnie. Pozostał wolny do końca, aŜ do utraty środków 
do Ŝycia, zdrowia i w końcu do śmierci, od wylewu krwi do mózgu, z pewno-
ścią, ale takŜe ze smutku i z braku sił, oraz moŜliwości, Ŝeby cokolwiek 
zmienić. A po to przecieŜ wrócił! W grudniu 1945 r., kiedy powrócił do Kra-
kowa, złoŜył mu wizytę arcybiskup krakowski, kardynał Adam Sapieha. Ku 
wielkiemu podnieceniu sąsiadów Kardynał przyjechał na osiedle oficerskie 
doroŜką i wszedł szybko do willi, przed którą powitał go Generał. Niestety, 
treść ich rozmowy nie jest znana. Wiadomo tylko, Ŝe byli całkowicie zgodni.  

Generał nie chciał iść na kompromis z nową władzą w 1945 r., ani z no-
wym dowództwem, poddanym volens nolens ustrojowi stalinowskiemu, i po 
zafałszowanych wyborach 1947 r. Nie chciał wrócić do wojska i władza ludo-
wa go nie chciała, ale nie aresztowano go i nie męczono fizycznie tak jak in-
nych, na przykład jego przyjaciela, płk. Ludwika Zycha (który witał swojego 
generała na lotnisku jako oficjalny przedstawiciel władz w grudniu 1945!). 
Nie wiem, czy mój dziadek uniknął aresztowania dlatego, Ŝe był popularną  
i kochaną postacią, czy dlatego, Ŝe jego Ŝołnierze, którzy w niektórych wy-
padkach awansowali społecznie i politycznie, roztaczali nad nim opiekę, od-
wdzięczając się za jego dobroć wobec nich przed wojną. Pozbawiony munduru 
B. S. Mond pozostał jednak Ŝołnierzem do końca Ŝycia. Jak pisał „Dziennik 
Polski” w 1987 r.:  

„Generał chciał po prostu wrócić do Polski. I ostatecznie wrócił. [...] Jednym 
ze znajomych z czasu pobytu w oflagu był pewien porucznik, działacz PPS. Nazy-
wał się Adam Rapacki ...".  
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Przez krótki okres, przed 1947 r., Generał był „zagospodarowany” przez 
kręgi krakowskie władzy jako dyrektor agencji podróŜy „Orbis”. Zatrudniał 
tam, w tym trudnym okresie, przedwojennych oficerów, będących w potrze-
bie lub w niebezpieczeństwie. NieŜyjący juŜ znany redaktor „Tygodnika Po-
wszechnego”, Mieczyslaw Pszon, opowiadał mi, Ŝe w biurach „Orbisu” „urzę-
dnicy trzaskali obcasami”. Zwracając się do dyrektora, mówili: „Melduję,  
Panie Generale!”. Na ulicy zawsze mu salutowali, chociaŜ i on, i oni byli  
w cywilu. Ale nie potrwało to długo. 

Po wojnie, mój ojciec Jerzy i matka, Bogina byli członkami Związku Mło-
dzieŜy Demokratycznej (ZMD). Wraz z kolegami ryzykowali wiele, przeciw-
stawiając się, m.in. Leonowi Chajnowi, który doprowadził do rozwiązania 
krakowskiego ZMD. Ojciec, matka i część kolegów przeszli do Związku Nie-
zaleŜnej MłodzieŜy Socjalistycznej (ZNMS), ale i tu mojego ojca aresztowało 
UB, a przesłuchiwał go oficer później dobrze znany: Józef Światło. Jerzy 
Mond uratowany został przez krakowskiego działacza Polskiej Partii Socja-
listycznej (PPS), Bolesława Drobnera, do którego zwrócił się Generał, a tak-
Ŝe dzięki interwencji Kardynała Sapiehy. Młodzi chłopcy i dziewczęta (rów-
nieŜ moja matka), byli szaleni i nie zdawali sobie całkiem sprawy z powagi 
sytuacji. Na przykład, grali na fortepianie przy otwartym oknie Pałacu Po-
tockich, śpiewając na cały głos: „Hej, kto Polak, na bagnety, Ŝyj swobodo, 
Polsko Ŝyj...” [fragment Warszawianki – przyp. red.], podczas, gdy przecho-
dzili na Rynku Ŝołnierze radzieccy. Przyjaciel z Liceum Sienkiewicza, przy-
szły słynny filmowiec Andrzej Munk, radził mojemu ojcu, Ŝeby, jeśli jeszcze 
raz będzie przepytywany, na pytanie o „pochodzenie społeczne”, odpowie-
dział: „Jestem synem prostego generała”. Śmiali się. Zresztą, sprawdziło się, 
Generał został właśnie prostym bezrobotnym. 

Kiedy PPS została wcielona do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR), moi młodzi rodzice zaczęli rozumieć, co się dzieje, zwłaszcza, Ŝe Ta-
deusz, brat matki, przyjaciel mojego ojca z Kedywu i z Powstania Warszaw-
skiego, kombatant WIN-u wpadł w ręce komunistycznego aparatu bezpie-
czeństwa, został skazany na doŜywocie przez radziecko-polski sąd (uniknął 
kary śmierci, bo był odznaczony KrzyŜem Virtuti Militari) i męczył się w wię-
zieniu, najczęściej w karcerze, aŜ do śmierci J. Stalina. Między 1947 a 1956 r., 
mój ojciec dostał dwóch zawałów serca. Ale, tak samo jak dla Dziadka, za-
chowanie moralne, oraz dobroć, czy dobroczynność, wobec człowieka były dla 
niego zawsze waŜniejsze, niŜ jakikolwiek system polityczny. Całą swoją 
energię, jak dalece pamiętam, Ojciec angaŜował w pomoc konkretnym lu-
dziom, w sytuacjach dramatycznych, albo w trudach Ŝycia codziennego. Na-
wet w swojej działalności dziennikarskiej zajmował się chętnie działem listów 
czytelników i rozwiązywał w miarę moŜliwości kłopoty Ŝyciowe bliźnich, tak, 
jak Generał przed wojną zajmował się takŜe trudnościami Ŝyciowymi swoich 
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Ŝołnierzy, a nawet podczas walk wrześniowych dbał o nich. Jest o tym 
wzmianka w liście do Generała, do oflagu, od Ŝony Heleny:  

„Na naszym grobie [na cmentarzu Rakowickim – AV] zobaczyłam matkę  
por. Lewandowicza, która mi opowiadała, jak rannego i w wysokiej gorączce  
syna okryłeś swoim płaszczem, a sam zostałeś w chłodzie bez niczego. Ludzie pa-
miętają dobro jakie się im robi. Jak mogę staram się pomagać ludziom”.  

Do dziś pamiętam górali, w Zakopanem, albo w Krynicy, którzy dowiadu-
jąc się w taki czy inny sposób, Ŝe jestem wnuczką gen. B. Monda, wzruszali 
się i całowali w oba policzki, podrzucali mnie w powietrze, wspominali 
Dziadka, czasem łzy pojawiały się w ich oczach. W samym Krakowie, wiele 
kobiet zatrzymywało moją nianię Rózię i mnie, wspominając z kolei Panią 
Generałową. Zdarzyło się, Ŝe dowiadując się o jej tragicznej śmierci, klękły 
na chodniku, mówiąc, Ŝe „to była święta”, i opowiadały Rózi o pomocy, ra-
tunku, które jej zawdzięczały przed wojną lub podczas wojny: „zapłaciła za 
szpital córki”, „pomogła w cięŜkiej chwili”, „Generał zapłacił czesne za szkołę 
syna, aŜeby mu było dane świadectwo matury”, itd. 

Bardziej niŜ czyny wojenne Dziadka, które są przedstawiane w polskiej 
historiografii, utkwiły mi w pamięci z dzieciństwa te świadectwa ludzi o do-
broci Bernarda i Heleny Mondów. Ale wydarzenia zacierają się w pamięci. 
Stanisław Grygiel, działacz katolicki, przyjaciel Jana Pawła II, opowiadał 
mi w Rzymie, Ŝe jego ojciec zaprowadził go kiedyś do „Orbisu”, Ŝeby mu po-
kazać gen. B. S. Monda. Powiedział mu wtedy: „Popatrz na tego człowieka, 
to jest generał Bernard Mond. Nie zapomnij”. Nie zapomniał i opowiedział 
mi o tym 40 lat później w 1986 r., w Rzymie. Przez cały mój pięcioletni pobyt 
w Rzymie, i później, kiedy miałam szczęście być przyjęta przez Jana Pawła 
II, Ojciec Święty zawsze wyciągał do mnie dłoń mówiąc z ciepłym uśmie-
chem: „Oto wnuczka generała Monda!”. Mojego ojca PapieŜ wzruszył głębo-
ko, kiedy mu powiedział, Ŝe będąc na grobie swoich rodziców pobłogosławił 
grób Generała. Oba groby, Wojtyłów i Mondów, są połoŜone blisko siebie na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Mam bardzo dokładne wspomnienia z dzieciństwa: pamiętam mojego 
Dziadka, który wracając ze mszy w kościele parafialnym Świętego Mikołaja 
lub z ulubionego kościoła babci Mondowej, Świętego Wojciecha na Rynku, 
przynosił mi kremówkę i „Świerszczyk”. W drugiej połowie lat czterdzie-
stych XX w., gen. B. S. Mond spotkał w Krakowie naszego przyszłego przy-
jaciela Stefana Kisielewskiego:  

„W jednej z krakowskich restauracji spotkało się grono przyjaciół. Do stolika 
zaproszono takŜe znanego literata i kompozytora rodem z Warszawy, którego  
z końcem wojny losy rzuciły pod Wawel. [...] Rozmowa zeszła na wojenne tema- 
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ty. – A Pan był w wojsku? – zapytał w pewnej chwili literat nieznanego mu wcze-
śniej sześćdziesięcioletniego męŜczyznę, który ze znawstwem o tejŜe wojnie mó-
wił. Towarzystwo wydało się cokolwiek rozbawione tym pytaniem. – Trochę  
byłem..., odpowiedział męŜczyzna. – Posłuchaj, Stefan – wyjaśnił wreszcie ktoś  
z uśmiechem przybyszowi ze stolicy – to jest Generał Mond, dowódca krakow-
skiej dywizji...”. 

Kisiel lubił czasem zanucić piosenkę z Jerzym Mondem na paryskim bru-
ku. Pamiętam, jak Panowie podśpiewywali na moście nad Sekwaną, przed 
Biblioteką Polską... Ucieszył się więc Kisiel z piosenki o gen. B. S. Mondzie, 
którą podchorąŜy Tadeusz Jaśnic-Iłowiecki napisał w 1938 r. do melodii 
znanego tanga Ostatnia niedziela: 

„Za Twój gruby głos, za serce czyste Ŝołnierskie, 
Za trud i znój, za odznak rój i za Twe czyny rycerskie. 
Za to my Cię kochamy, dobry nasz Generale. 
Za to Cię wspominamy, zapewniamy Cię. 
Jeśli przyjdzie potrzeba, jeśli przyjdzie juŜ czas, 
RozkaŜ, wszyscy staniemy, nie braknie nas. 
Nie przecz, my wiemy, nie krzycz, to znamy, 
CzyŜ trzeba powtarzać znów – batalion śmierci, polskie Orlęta, 
No i przede wszystkim Lwów. 
To ostatnia niedziela, wkrótce się rozstaniemy, 
Wkrótce się rozejdziemy na długi czas...”. 

Czas wielki, ten czas odzyskania Niepodległości, walk, Dwudziestolecia, 
rozwoju, bohaterstwa, niewoli, zniewolenia po Zwycięstwie i wreszcie całko-
witego wyzwolenia, które Generał przewidywał, wiedząc, Ŝe trzeba będzie za 
to zapłacić nieuniknionym poświęceniem. Po upadku ustroju komunistycz-
nego, została odsłonięta przez Wojsko Polskie, na pl. Świętej Marii-Mag-
daleny w Krakowie, na budynku, w którym mieściła się do 1939 r. siedziba 
Garnizonu Krakowskiego, tablica pamiątkowa, poświęcona dwom ostatnim 
dowódcom Garnizonu przed wojną, generałom M. Smorawińskiemu i B. Mon-
dowi.  

W 1999 r., w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, oraz bo-
haterskiej i samotnej polskiej kampanii wrześniowej, Polska weszła do NATO. 
W imieniu WP wmaszerowała pierwsza 6. Dywizja generałów B. Monda  
i M. Smorawińskiego, dziś elitarna Brygada Spadochronowa „Czerwonych 
Beretów”. Oby na czas pokoju i wolności.  
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KsiąŜka Roberta Rozetta jest niewątpliwie niezwykła, tak jak niezwykła 

jest historia Ŝydowskich robotników przymusowych na froncie wschodnim, 
powołanych przez armię węgierską do wykonywania prac pomocniczych  
w pasie przyfrontowym. Ich losy nie mają odpowiednika w historii armii in-
nych krajów, w których osoby słuŜące ojczyźnie i poświęcające dla niej Ŝycie, 
stały się jednocześnie ofiarami prześladowań rodaków. JednakŜe ich tra-
giczne przeŜycia nie zakończyły się wraz z końcem wojny, a raczej wraz  
z dostaniem się w ręce Sowietów. Władze radzieckie walczące z nazizmem, 
same stały się prześladowcami węgierskich robotników przymusowych Ŝy-
dowskiego pochodzenia. W sposób jednoznaczny zostali oni zaliczeni do ka-
tegorii jeńców wojennych i trafili do obozów jenieckich, gdzie w nieludzkich 
warunkach wielu z nich straciło Ŝycie.  

Tragizm i absurdalność tej sytuacji, w której węgierscy śydzi, noszący 
mundury sprzymierzonej z Niemcami armii, a czasem tylko opaski i fura-
Ŝerki, z jednej strony wnosili wkład w wysiłek wojenny, wykonując wiele 
prac wzdłuŜ linii frontu, pod ogniem wroga, z drugiej zaś byli prześladowani 
przez rodaków, gdyŜ byli śydami lub chrześcijanami pochodzenia Ŝydow-
skiego. Przez Sowietów z kolei byli prześladowani, gdyŜ zostali uznani za 
Węgrów – kombatantów wrogiej armii. Ta błędna kwalifikacja była przyczy-
ną śmierci tysięcy Ŝydowskich robotników przymusowych, którzy stali się 
ofiarami biurokratycznej machiny radzieckiego systemu totalitarnego. A stało 
się tak nie dlatego, Ŝe Sowieci nie mieli dostatecznej informacji, lecz dlatego, 
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Ŝe tak uznali za stosowne. W ten sposób węgierscy robotnicy przymusowi Ŝy-
dowskiego pochodzenia stali się jeszcze jedną kategorią ludzi uznanych za 
wrogów i prześladowanych przez system radziecki, który nie ograniczał się 
do represjonowania tylko obcych nacji, lecz nękał równieŜ swoich obywateli. 
Jako przykład moŜna podać radzieckich jeńców wojennych, którzy nie tylko 
przebywali w niemieckiej niewoli, gdzie prześladowano ich w okrutny spo-
sób, lecz takŜe po wyzwoleniu zostali przez władze swego kraju zesłani do 
obozów pracy w głębi Związku Radzieckiego, z których nieliczni byli prze-
trzymywani w obozach aŜ do 1956 r. Węgierscy robotnicy przymusowi Ŝy-
dowskiego pochodzenia stali się teŜ ofiarami Holocaustu, choć większość  
z nich nie zginęła z rąk niemieckich, lecz z rąk samych Węgrów, bądź to  
w wyniku bezpośrednich prześladowań, znęcania się, wyniszczających wa-
runków Ŝyciowych, prac pod ogniem wroga, rozbrajania min i innych. Nie-
którzy węgierscy robotnicy przymusowi Ŝydowskiego pochodzenia, po ewa-
kuacji z frontu wschodniego na Węgry, trafili później do batalionów pracy 
na terenie Austrii, aby zakończyć swój szlak w obozach koncentracyjnych. 
Tylko niewielu wytrwało do końca wojny. Stosunkowo mała ich część straci-
ła Ŝycie w wyniku eksterminacji bezpośredniej, gdy po demobilizacji wrócili 
oni do swoich rodzin i wraz z nimi zginęli.  

Węgierskie bataliony pracy powstały w wyniku decyzji, które określiły 
Ŝydowskich obywateli Węgier jako „niegodnych noszenia broni”. Utworzenie 
batalionów pracy wiązało się z wprowadzeniem antyŜydowskiej legislacji na 
Węgrzech. Pierwsza antyŜydowska ustawa weszła w Ŝycie 29 maja 1938 r.  
i miała na celu ograniczenie roli śydów w gospodarce węgierskiej i w wol-
nych zawodach do 20% Kolejna ustawa zaczęła obowiązywać 4 maja 1939 r. 
i była o wiele bardziej restrykcyjna. Według niej rola śydów w gospodarce 
węgierskiej powinna być ograniczona do 6%. Jako śydów określano osoby, 
które w sposób otwarty manifestowały swoje pochodzenie oraz miały jedno z 
rodziców lub dwoje dziadków śydów. JednakŜe osoby, które urodziły się 
chrześcijanami, których rodzice byli chrześcijanami, kiedy zmieniały stan 
cywilny, bądź dokonały konwersji przed 1 września 1939 r., zostały wyłączo-
ne z tychŜe restrykcji. Trzecia ustawa antyŜydowska z 23 lipca 1941 r., która 
weszła w Ŝycie 8 sierpnia 1941 r. była najbliŜsza ustawom norymberskim i 
rasistowskiej definicji śydów. Dała ona podstawy do ich segregacji rasowej 
jako „rasy niŜszej”. Dalsza legislacja tylko pogarszała ich sytuację na Wę-
grzech i na obszarach okupowanych przez państwo węgierskie.  

Utworzenie systemu pracy przymusowej na Węgrzech nie wiązało się wy-
łącznie z zatrudnieniem śydów. Wręcz przeciwnie, w związku ze zbliŜającą 
się wojną i potrzebami militarnymi została przyjęta ustawa z 11 mar- 
ca 1939 r., która stanowiła podstawę prawną do utworzenia systemu słuŜby 
pracy. Według art. 230 tejŜe ustawy, obywatele w wieku poborowym, któ-
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rych uznano za nieodpowiednich do odbycia regularnej słuŜby wojskowej 
mogli być mobilizowani do prac publicznych. Zgodnie z dekretem 5070/1939  
z 12 maja 1939 r., nakazano utworzenie kompanii w celu wykonywania prac 
publicznych. Dekret ten nie miał jednak na celu dyskryminacji śydów czy 
innych mniejszości etnicznych. 1 lipca 1939 r. formalnie utworzono system 
pracy, na którego czele stał minister obrony, Károly Bartha, jako jej wódz 
naczelny. Organizacja ta nosiła nazwę System SłuŜby Prac Publicznych 
(węg. Közérdekü Munkaszolgálat Országos Felügyelöje – KMFO). Jeden  
z generałów węgierskich przewodził tej organizacji i był odpowiedzialny bez-
pośrednio przed ministrem obrony. JuŜ jesienią 1939 r. podjęto decyzję  
o tym, Ŝe nie będzie promocji nowych Ŝydowskich oficerów; śydzi zdolni do 
noszenia broni mieli słuŜyć w wojsku, natomiast niezdolni do słuŜby wojsko-
wej, byli przeznaczeni do pracy w wyŜej wspomnianym systemie. Kiedy  
25 maja 1940 r. ogłoszono mobilizację, jeden z członków sztabu generalnego 
zwrócił się z propozycją do ministra obrony K. Bartha, aby śydzi zostali 
równieŜ zmobilizowani do słuŜby wojskowej oraz do wykonywania prac inŜy-
nieryjnych, w miejscach, gdzie są największe straty. Nie powinni oni mieć 
Ŝadnych ulg. W ten sposób minister obrony zdecydował, Ŝe śydzi nie mogą 
być zwolnieni ze słuŜby w najbardziej niebezpiecznych miejscach i zaczęto 
ich przydzielać do kompanii pracy. Tylko lekarze i kierowcy cięŜkich i śred-
nich pojazdów pozostali na swych stanowiskach. śydowskim oficerom rezer-
wy nie pozwolono takŜe, by słuŜyli w regularnych jednostkach. JuŜ w lipcu 
1940 r. było 60 Ŝydowskich kompanii pracy, a planowano zorganizowanie 100. 
Według oficjalnych danych 15 grudnia 1941 r. na 23 018 ludzi odbywających 
SłuŜbę Pracy, było aŜ 14 413 śydów, co stanowiło ok. 63%. 17 marca 1942 r. 
wydano rozkaz, zgodnie z którym nie wolno było przekazywać śydom mun-
durów. Powinni oni nosić ubrania cywilne i opaski. śółte opaski wydano śy-
dom, natomiast białe – chrześcijanom Ŝydowskiego pochodzenia. W tym sa-
mym czasie, tj. wiosną 1942 r., zdecydowano się wysłać 79 kompanii SłuŜby 
Pracy na front wschodni. We wrześniu 1942 r. w strefie operacji wojennych 
było 39 tys. ludzi, zorganizowanych w 151 jednostkach, z których 130 było 
Ŝydowskich, ponadto na froncie wewnętrznym zmobilizowano 33 tys. ludzi  
w jednostkach SłuŜby Pracy, z których prawie połowa była złoŜona z mniej-
szości etnicznych, głównie Rumunów, Serbów, Chorwatów i Rusinów. Więk-
szość jednostek SłuŜby Pracy wysłano na front wschodni wraz z II armią 
węgierską, głównie od wiosny do jesieni 1942 r. Po klęsce pod WoroneŜem  
w styczniu 1943 r., skierowano jeszcze 22 kompanie na front, a 8 kompanii 
wysłano do węgierskiej strefy okupacyjnej. Mniejsze grupy wyprawiono w ce-
lu uzupełnień jeszcze latem 1944 r. na linię obrony w Karpatach.  

Pod względem organizacyjnym kompanie SłuŜby Pracy podlegały ośmiu 
korpusom armijnym. Kompanie dzielono na plutony, a czasem i na druŜyny. 
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W 1942 r. zreorganizowano II armię węgierską w celu przystosowania jej do 
walk na froncie wschodnim. Kompanie SłuŜby Pracy przydzielono do III, IV 
i VII korpusu. Korpusy te dzieliły się na lekkie dywizje, pułki, bataliony  
i kompanie. Kompanie oznaczano w sposób następujący: 110/24 lub VII/2, co 
oznaczało trzycyfrowy numer jednostki, najczęściej lekkiej dywizji lub rzym-
ski numer, który oznaczał numer korpusu, po czym po „/” następował numer 
kompanii SłuŜby Pracy. Poza tym istniało oznaczenie literowe, na przykład 
Tábori Munkásszázad (TMSZ – Polowa Kompania Pracy) lub Kisegítô Mun-
kaszolgálatos (KMSZ – Pomocnicza SłuŜba Pracy).  Z czasem nastąpiło  
jednak przemieszanie jednostek i kompanie SłuŜby Pracy nie odpowiadały 
swoim numerom korpusów czy dywizji, lecz były przyłączane do innych. Nie 
ustalono ani dokładnej liczby śydów, słuŜących w tych kompaniach, ani wy-
słanych na front wschodni. Szacuje się jednak, Ŝe ta pierwsza liczyła prawie 
100 tys., z czego ok. 50 tys. śydów wysłano na front wschodni. Oficjalna kar-
toteka ofiar, sporządzona przez armię węgierską podaje 33 tys. nazwisk zabi-
tych lub zaginionych śydów. Podczas całego roku 1942 zanotowano 2269 ofiar, 
z których większość poległa a tylko 213 zarejestrowano jako zaginione. Na-
tomiast w styczniu i lutym 1943 r., kiedy trwała bitwa pod WoroneŜem, od-
notowano 18 550 nazwisk. 1363 osób zabito, a 17 187 uznano za zaginione. 
Część została wzięta do niewoli, którą przeŜyli nieliczni. Większość śydów  
w kompaniach pracy przebywała na froncie w róŜnych miejscowościach po-
między Homlem, Czernichowem, NieŜynem i Kijowem. W późniejszym okre-
sie, w ciągu lata i jesieni 1943 r. oraz w 1944 r. armia węgierska wycofywała 
się w kierunku Koziatynia, Winnicy, Stanisławowa i Ławocznego, aby na-
stępnie przekroczyć granicę Węgier. Wiele marszy kompanii pracy trwało 
nieraz po kilka dni, brakowało wyŜywienia i dokuczał mróz.  

Praca śydów w kompaniach SłuŜby Pracy była bardzo trudna i niebez-
pieczna. Większość z nich wykonywała cięŜkie prace fizyczne, często wzdłuŜ 
linii frontu i pod ostrzałem wroga. Transport w pasie przyfrontowym odby-
wał się za pomocą koni, i to właśnie śydzi z kompanii SłuŜby Pracy byli za-
trudniani do ich obsługiwania. Zdarzało się jednak dość często, Ŝe gdy nie 
było dostatecznej liczby koni, zatrudniano Ŝydowskich robotników w charak-
terze siły pociągowej. Inni wykonywali prace mechaników, elektryków, ślu-
sarzy, które były traktowane jako uprzywilejowane. RównieŜ tłumacze Ŝydo-
wscy, którzy często znali zarówno niemiecki jak i rosyjski, byli bardzo poŜą-
dani i uprzywilejowani. Do innych zadań naleŜało kopanie okopów, wyno-
szenie z pola bitwy rannych Ŝołnierzy węgierskich, grzebanie poległych  
i  zmarłych. Robotnicy Ŝydowscy dokonywali wyrębu drzew, rozładunku 
amunicji, rozładunku i załadunku zaopatrzenia itp. Do najniebezpieczniej-
szych chyba zadań naleŜało rozminowywanie terenów. Wbrew pozorom,  
w czasie II wojny światowej Węgry nie były jeszcze nowoczesnym, uprzemy-
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słowionym krajem. Dlatego teŜ stosunkowo niewiele osób umiało naprawiać 
pojazdy oraz kierować nimi. Niektórzy śydzi mieli te umiejętności i okazali 
się niezbędni. Józef Klein w swojej relacji opowiadał nawet o tym, Ŝe po 
pewnym czasie od wybuchu powstania w getcie warszawskim, Ŝydowscy szo-
ferzy zostali ubrani w mundury węgierskie i zaopatrzeni w białe opaski, co 
automatycznie podwyŜszało ich status. Wysłano ich na teren getta warszaw-
skiego (najprawdopodobniej pod koniec maja lub w czerwcu 1943 r.). Z ruin 
getta mieli oni zabierać wszystko, co było im potrzebne – Ŝywność, odzieŜ, 
sprzęty domowe, narzędzia. Wyjechali z rejonu Pińska, aby po kilku dniach 
powrócić (s. 77–78).  

Robotnicy Ŝydowscy cierpieli bardzo z powodu złych warunków Ŝycio-
wych. Jednym z podstawowych problemów był brak odpowiedniej odzieŜy. 
Większość robotników powołano w miesiącach letnich, kiedy mieli na sobie 
tylko lekką odzieŜ. Nie uprzedzono ich o konieczności zabrania ze sobą cie-
płych ubrań i bielizny. Podczas słuŜby na froncie wschodnim temperatury 
spadały nierzadko do –40°C. Brakowało wszystkiego, ciepłych płaszczy, cza-
pek, butów i rękawic. Kiedy na Węgry dotarły informacje o tym, Ŝe robotni-
cy marzną z powody braku ciepłej odzieŜy, węgierskie Ŝydowskie organizacje 
przeprowadziły jej zbiórkę i posyłały na front dla robotników. Niestety, 
część tej odzieŜy nie trafiła do ich rąk, gdyŜ została po drodze przywłaszczo-
na przez Ŝołnierzy i oficerów, bądź rozkradziona. Miejsca kwaterunku nie 
były przystosowane do zamieszkania przez ludzi. Najczęściej wykorzystywa-
no róŜnego rodzaju przygodne budynki – baraki, magazyny, stodoły. Zdarza-
ło się, Ŝe podczas drogi sypiano takŜe pod gołym niebem. śywność stanowiła 
równieŜ wielki problem. Normy Ŝywnościowe dla robotników Ŝydowskich by-
ły niskie, a dodatkowo jedzenie było nagminnie rozkradane przez oficerów  
i Ŝołnierzy węgierskich. Robotnicy Ŝydowscy w SłuŜbie Pracy byli praktycz-
nie pozbawieni jakiejkolwiek obrony. Niektóre próby przekazania wiadomo-
ści o złym traktowaniu przez oficerów, spotykały się z agresywnymi reakcja-
mi. śydzi próbowali jednak czasami przekazać wiadomości poza cenzurą, 
dając listy zaprzyjaźnionym Ŝołnierzom, udającym się na przepustki. W przy-
padku odkrycia takich listów, wieszano na wiele godzin robotników za ręce 
związane z tyłu. Była to najpowszechniejsza forma kary. JednakŜe zdarzały 
się takŜe przypadki rozstrzelania. W takiej sytuacji pozostawało godzenie 
się na to problematyczne współistnienie śydów z prześladującymi oficerami 
i Ŝołnierzami. Czasami, w ostatecznych sytuacjach, Ŝydowscy robotnicy wy-
bierali śmierć na linii frontu, bądź ucieczkę na stronę Sowietów. Czasem by-
ło to świadome ukrycie się podczas wycofywania i przeczekanie aŜ oni nadej-
dą. Przynajmniej w początkowym okresie robotnicy Ŝydowscy nie wiedzieli, 
Ŝe przejście na stronę radziecką niekoniecznie wiąŜe się z polepszeniem wa-
runków, a często oznaczało dalszy głód i cięŜką, wyniszczającą pracę.  
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Pomimo Ŝe Ŝydowscy robotnicy mieli  wiele wspólnego z Ŝołnierzami  
i oficerami węgierskimi – ten sam język, wykształcenie, wspólny krąg kultu-
rowy, często nawet osobiste znajomości ze słuŜby w wojsku, czy znajomości  
z okresu przedwojennego – fakt zakwalifikowania śydów do niŜszej katego-
rii w hierarchii rasowej, wydawał się w wielu wypadkach przewaŜać. Jak 
podkreślają niektórzy badacze, ta „intymna znajomość” zarówno z okresu 
poprzedzającego, jak i okresu wspólnej słuŜby na froncie nie zapewniła przy-
jaznego stosunku do śydów. Wręcz przeciwnie, byli oni bardzo często szyka-
nowani, karani za minimalne przewinienia, okradani z Ŝywności, wystawia-
ni na niebezpieczeństwo i śmierć, a nierzadko wręcz mordowani. Zasługi dla 
ojczyzny ze strony śydów węgierskich, przestały się liczyć. Często jednostki 
wybitne były wręcz szykanowane tylko dlatego, Ŝe były ponadprzeciętne. 
Takim jaskrawym przykładem jest los węgierskiego mistrza olimpijskie- 
go w szermierce, Atilli Petschauera. Urodził się on w 1901 r. Mając 21 lat,  
w 1923 r. zdobył indywidualnie brązowy medal na mistrzostwach Euro- 
py w szabli. Wkrótce stał się bardzo sławny i zdobywał wiele medali na róŜ-
nych zawodach szermierczych. Na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie 
w 1928 r. wywalczył indywidualnie srebrny medal w szabli. Pokonał go tylko 
jego rodak Ödön Terstyánszky. Na tych samych igrzyskach A. Petschauer 
zdobył złoto w zawodach druŜynowych w szabli. Swój sukces powtórzył na 
igrzyskach w Los Angeles. Jako słynny zawodnik i reprezentant kraju,  
A. Petschauer został zwolniony ze SłuŜby Pracy. Według relacji Meira Hirsch-
felda, podczas wizyty w Ministerstwie Obrony, A. Petschauera spotkał wysoki 
stopniem oficer, który nazwał go „śmierdzącym śydem”. Petschauer uderzył 
go za to kilka razy w twarz. Oficer ten postanowił się zemścić i spowodował 
natychmiastowe powołanie A. Petschauera do SłuŜby Pracy, bez moŜliwości 
odwołania się. Przydzielono go do 101/4 TMSZ kompanii SłuŜby Pracy.  
Ze względu na to, Ŝe kompania juŜ była na dworcu kolejowym, nie zdąŜył  
zabrać ze sobą ciepłych ubrań. Przybył on do Dawidówki, gdzie dowodził 
ppłk Kálmán Cseh, uprzednio równieŜ członek reprezentacji Węgier w jeź-
dzie konnej. Cseh nie tylko nie pomógł swojemu koledze, lecz zaczął go prze-
śladować. Wkrótce A. Petschauer wyglądał jak proszący o jałmuŜnę biedak, 
a nie jak mistrz olimpijski. Po klęsce pod WoroneŜem w styczniu 1943 r. 
pewnego dnia węgierscy Ŝołnierze przywiązali nagiego A. Petschauera do 
drzewa i polewali wodą, która natychmiast zamarzała. Temperatura wyno-
siła wtedy –35°C. Wkrótce zmarł on z powodu wyziębienia organizmu. Ofi-
cjalnie zapisano, Ŝe A. Petschauer zaginął w akcji 12 stycznia 1943 r. Jego 
los stał się motywem znanego filmu Sunshine z 1999 r. w reŜyserii Istvána 
Szabó, który ukazał losy trzech pokoleń Ŝydowskiej rodziny Sonnenschein.  

Wiadomości o Zagładzie docierały do węgierskich robotników przymuso-
wych Ŝydowskiego pochodzenia w SłuŜbie Pracy tylko w sposób fragmenta-
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ryczny i mało systematyczny. W czasie przejazdów na front, czasem w stre-
fach przyfrontowych i na terenach okupowanych stykali się oni z miejscowy-
mi śydami, jednakŜe trudności językowe sprawiały, Ŝe nie zawsze mogli się 
porozumieć. Nawet bycie świadkiem zbrodni nie było wystarczające, aby 
zrozumieć, Ŝe chodzi o jakiś kompleksowy plan wyniszczenia śydów. W cza-
sie spotkań z miejscowymi śydami, starali się oni im pomagać w miarę swo-
ich ograniczonych moŜliwości. Tylko Ŝydowscy robotnicy w SłuŜbie Pracy, 
pochodzący z Rusi Zakarpackiej, znali język ukraiński bądź rosyjski i mogli 
się porozumieć na terenach Ukrainy i Rosji. Niektórzy z nich, słuŜący jako 
kierowcy, byli świadkami masowych rozstrzeliwań śydów w okolicy Ka-
mieńca Podolskiego latem 1941 r. W czasie transportu i przemieszczenia  
z miejsca na miejsce Ŝydowscy robotnicy spotykali ukrywających się śydów  
i starali się im pomagać. Mieli oni równieŜ kontakty z Ŝydowskimi robotni-
kami przymusowymi. Wspomniana powyŜej grupa kilkunastu kierowców 
wzięła udział w wyprawie, aby w ruinach getta warszawskiego wiosną czy 
juŜ latem 1943 r. szukać zaopatrzenia dla wojska węgierskiego. W ten spo-
sób dowiedziano się o walkach w Warszawie. W zasadzie dla większości 
tych, którzy przeŜyli i zostali ewakuowani, bezpośrednie zetkniecie się z Za-
gładą nastąpiło dopiero podczas masowej ewakuacji śydów węgierskich do 
Auschwitz oraz jesienią 1944 r. i wiosną 1945 r., kiedy zarówno robotnicy 
przymusowi słuŜący w kompaniach SłuŜby Pracy, bądź z nich zwolnieni, zo-
stali powołani wraz z innymi śydami do pracy przy budowie umocnień 
obronnych na terenie Austrii. Cześć z nich trafiła do obozów koncentracyj-
nych. JuŜ na terenie Austrii miały miejsce masowe mordy więźniów. Jed-
nym z takich miejsc masowych rozstrzeliwań była miejscowość Deutsch Sch-
ützen, leŜąca tuŜ przy granicy węgierskiej w pobliŜu Szombathely, gdzie 
członkowie Hitlerjugend wraz z kilkoma SS-manami dokonali masowego 
mordu stu kilkudziesięciu robotników przymusowych.  

KsiąŜka R. Rozetta, to nie tylko opowieść o węgierskich robotnikach 
przymusowych Ŝydowskiego pochodzenia,  zmobilizowanych do kompanii 
SłuŜby Pracy. To równieŜ część jego historii rodzinnej – podróŜ w czasie śla-
dami jego ojca, Georga (György) Rozetta (1914–1997), któremu ta publikacja 
została poświęcona. Był on jednym z tych, którzy przeŜyli. Georg Rozett słu-
Ŝył w VII KMSZ od końca 1942 r. i został wysłany na front wschodni. Był 
traktowany przez swojego dowódcę trochę lepiej niŜ inni robotnicy, moŜe ze 
względu na zasługi dziadka Roberta Rozetta, Miksy Rozetta, który był wie-
lokrotnie odznaczonym weteranem I wojny światowej. Podczas Wielkiej 
Wojny słuŜył on w randze podporucznika, a później był znany ze swoich an-
tykomunistycznych poglądów. Był cenionym prawnikiem. Georg Rozett mu-
siał przerwać studia prawnicze w 1938 r. z powodu mobilizacji i słuŜył  
w wojsku do 1940 r. Dzięki umiejętnościom matematycznym został awanso-
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wany do stopnia porucznika artylerii i brał udział w okupacji Północnej 
Transylwanii. Po demobilizacji, G. Rozett pracował jako stolarz u swojego 
teścia, a nabyte tam umiejętności stały się bardzo przydatne w czasie słuŜby 
w kompaniach SłuŜby Pracy na froncie wschodnim. Autor ksiąŜki przytoczył 
teŜ jedno z opowiadań ojca, który relacjonuje jak we wrześniu 1943 r. wraz  
z kolegą, po przebraniu się w węgierskie mundury i zaopatrzeniu w odpo-
wiednie dokumenty, zostali oni wysłani przez swojego dowódcę do Lwowa. 
Ich zadaniem było wymienienie węgierskiego salami na perfumy dla narze-
czonej dowódcy. We Lwowie, kilka miesięcy po likwidacji getta i tzw. Jula-
gu, na kilka tygodni przed ostateczną likwidacją obozu pracy przy ul. Ja-
nowskiej, ci dwaj węgierscy robotnicy w mundurach wojskowych byli chyba 
jedynymi śydami, którzy mogli się swobodnie poruszać po mieście. Mając 
niewiele czasu wolnego i czując się swobodnie, postanowili udać się na 
przedstawienie do opery.  

Praca autora pozwala nam poznać bliŜej stosunkowo mało znane aspekty 
tragedii śydów w okresie II wojny światowej. Nie były one bezpośrednio 
związane z Holocaustem, a jednak łączą się z głównym nurtem Ŝydowskiej 
tragedii. Jest to teŜ waŜna praca, z tego względu, Ŝe pokazuje losy ludzi, 
którzy pomimo prześladowań ze strony rodaków, zostali wzięci do niewoli 
radzieckiej jako kombatanci. To właśnie w radzieckich obozach jenieckich 
rozegrał się drugi akt ich tragedii, gdyŜ tak oczekiwane wyzwolenie nie na-
deszło. Ofiary prześladowań rasowych stały się następnie ofiarami radziec-
kiego systemu, tym razem jako wrogowie, jako kombatanci walczący po 
stronie Niemiec nazistowskich. Ta rola podwójnych ofiar była przyczyną 
śmierci i cierpień tysięcy z nich.  

Praca R. Rozetta ze względu na powyŜej opisaną konstrukcję, zawiera 
natłok cytatów i relacji, a tym samym zdarzają się liczne powtórzenia, na 
przykład dwa razy opisano wyjazd kilkudziesięciu Ŝydowskich robotników  
w cięŜarówkach do ruin getta warszawskiego (s. 77–78 oraz 197). Takich po-
wtórzeń jest więcej, na przykład, kiedy autor pisze o rozminowywaniu tere-
nów i tym podobne. Jest to być moŜe trudne do uniknięcia podczas posługi-
wania się tak bogatym materiałem i zmagania się z podzieleniem i usyste-
matyzowaniem relacji, z których kaŜda jest ciągłą opowieścią. Stosunkowo 
mało jest teŜ odniesień do literatury badawczej, która jest w tym względzie 
raczej skromna. Być moŜe naleŜało teŜ przepleść losy i przeŜycia Ŝydowskich 
robotników SłuŜby Pracy, z opisami wydarzeń ogólnych, czy działań wojen-
nych i przedstawieniem polityki węgierskiej. Z tego powodu losy robotników 
Ŝydowskich zdają się być oderwane od kontekstu współczesnych im zdarzeń. 
Niewiele moŜemy dowiedzieć się z ksiąŜki na temat roli Węgier na froncie 
wschodnim, walk, współpracy z armią niemiecką. Węgierscy dowódcy i ofi-
cerowie pojawiają się głównie jako prześladowcy śydów i nie wiemy nic wię-
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cej o nich jako dowódcach. Jest to historia bardzo intymna, ukazująca los  
i cierpienia śydów, tak jak „intymne” były ich znajomości i kontakty z Ŝoł-
nierzami i oficerami węgierskimi. Oficerowie ci, pomimo bycia rodakami, 
stali się ich największymi prześladowcami. Mówiąc o „intymnej znajomości”, 
mam na myśli to, Ŝe prześladowcy i ofiary znały się dobrze ze szkoły, pracy, 
słuŜby czy przestrzeni publicznej. Robert Rozett nawiązuje do ksiąŜek Ome-
ra Bartova, Antony’ego Polonsky’ego, Joanny B. Michlic czy Jana Tomasza 
Grossa. Wydaje się, Ŝe te porównania sytuacji „intymnej znajomości” z Je-
dwabnego czy Buczacza do sytuacji Ŝydowskich robotników są metodologicz-
nie nieuzasadnione, gdyŜ dotyczą bardzo róŜnych wydarzeń i sytuacji, mają-
cych inną dynamikę i inne uwarunkowania, a ich podobieństwo jest tylko 
pozorne.  

KsiąŜka R. Rozetta jest równieŜ refleksją na temat moŜliwości przeŜycia  
i ocalenia śydów podczas Zagłady. Pomimo podejmowania racjonalnych de-
cyzji, na podstawie swojej ograniczonej wiedzy na temat bieŜących wyda-
rzeń, działania te nie zawsze były skuteczne. Czasem wręcz przeciwnie: na 
przykład przejście na stronę radziecką wydawało się w pełni racjonalne, bo 
przecieŜ Sowieci walczyli z nazistami i Węgrami, prześladującymi śydów,  
a jednak szanse na przeŜycie w ich obozach jenieckich wynosiły ok. 22%  
i były często mniejsze niŜ szanse, które dawało pozostanie wraz z prześladu-
jącymi ich Ŝołnierzami węgierskimi. RównieŜ przejście do radzieckich party-
zantów nie było rozwiązaniem, gdyŜ obcy kulturowo śydzi węgierscy nie bu-
dzili zaufania. Ucieczka na Węgry nie była moŜliwa, tak jak ukrywanie się 
na terenach okupowanych. MoŜna stwierdzić, Ŝe przeŜycie zaleŜało od losu  
i nie wiązało się z Ŝadnymi racjonalnymi decyzjami, czasem nawet decyzje 
irracjonalne mogły okazać się najsłuszniejsze. Dla niektórych prześladowa-
nych jedyną ucieczką od cierpień było dać się zabić, i byli tacy, co z tej moŜli-
wości „skorzystali”. Omawiana ksiąŜka jest trudna w lekturze ze względu 
na swoją złoŜoność, absurdalność sytuacji, w jakiej znaleźli się węgierscy ro-
botnicy SłuŜby Pracy, bezsensowne zadawanie cierpień i okrucieństwo roda-
ków, bezsilność i ślepy los, który tylko dla wybranych okazał się łaskawy. 

 
Witold Mędykowski 
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Beata Gałek, Starobielsk. Obóz jeniecki NKWD wrze-
sień 1939–maj 1940. Wydawnictwo: Rytm, Warszawa 
2014, 446 s. + il. 

 
W 2014 r. na rynku wydawniczym pojawiła się ksiąŜka Beaty Gałek  

pt: Starobielsk. Obóz jeniecki NKWD wrzesień 1939 – maj 1940. Przedstawia 
ona dzieje obozu specjalnego NKWD (Narodnyj Komissariat Wnutriennych 
Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) w Starobielsku, gdzie 
przetrzymywani byli polscy jeńcy wojenni od zakończenia kampanii 1939 r. 
do wiosny 1940 r., gdy obóz został zlikwidowany. 

Omawiana ksiąŜka jest poprawioną i uzupełnioną pracą doktorską, która 
powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego. Osoba 
profesora wywarła duŜy wpływ na kształt i jakość omawianego opracowa-
nia, poniewaŜ Autorka wykorzystuje wytworzone i stosowane przez promo-
tora określenia i metody badawcze, co powoduje ciągłość prowadzonych ba-
dań nad zbrodnią katyńską, tym razem jednym z jej aspektów, a mianowicie 
dziejami obozu w Starobielsku. 

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, 
aneksu, a takŜe załączników w postaci fotografii. 

Autorka podczas przygotowania monografii obozu wykorzystała liczne 
materiały archiwalne przechowywane w: Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, Archiwum Wschodnim w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowe-
go w Rembertowie, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Mo-
skwie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. W tego typu pracach waŜną bazą 
źródłową są opublikowane przez Wojskową Komisję Archiwalną materia- 
ły pochodzące z zasobów rosyjskich1. Praca wzbogacona jest o wspomnienia 
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1 Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny, sierpień 1939–ma- 
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starobielszczan, m.in. Bronisława Młynarskiego2, Józefa Czapskiego3, czy 
Stanisława Swianiewicza4. Całość uzupełnia obszerna literatura przedmiotu. 

KsiąŜka zaczyna się od przedsłowia napisanego przez dr. hab. Andrzeja 
K. Kunerta. Dotyczy ono dwóch jeńców Starobielska – Lecha Józefa Piwo-
wara oraz Władysława Stefana Sebyły. Obaj byli oficerami Wojska Polskie-
go oraz poetami. Autor przedsłowia przybliŜył losy obu jeńców zamordowa-
nych w Charkowie wiosną 1940 r., a takŜe zapoznał czytelnika z twórczością 
poetów poprzez zamieszczenie fragmentów wierszy. Przedsłowie jest waŜną 
częścią pracy, poniewaŜ pokazuje, Ŝe wiosną 1940 r. zamordowano elitę pol-
skiego społeczeństwa, a za liczbami kryją się konkretne osoby, o róŜnym wy-
kształceniu, o odmiennych zainteresowaniach i pasjach.  

W pierwszym rozdziale B. Gałek przedstawiła okoliczności, w jakich pol-
scy Ŝołnierze dostali się do niewoli radzieckiej po agresji Związku Radziec-
kiego 17 września 1939 r. Autorka podjęła próbę odpowiedzenia na pytanie, 
czy gen. Edward Rydz-Śmigły zrobił wszystko, aby ocalić jak najwięcej Ŝoł-
nierzy przed Armią Czerwoną. Słusznie uznała, Ŝe brak oświadczenia o stanie 
wojny ze Związkiem Radzieckim oraz brak rozkazów dla walczących oddzia-
łów spowodował, Ŝe polscy Ŝołnierze masowo dostawali się do niewoli ra-
dzieckiej. Tak duŜa liczba jeńców zaskoczyła nawet władze radzieckie.  

Podczas opisywania losów Grupy Kawalerii gen. Władysława Andersa,  
B. Gałek napisała, Ŝe w dniach od 22 do 28 września do niewoli dostali się 
płk dypl. Konstanty Drucki-Lubecki, dowódca Wileńskiej Brygady Kawale-
rii oraz płk dypl. Jerzy Grobicki, dowódca Kresowej Brygady Kawalerii  
(s. 53). OtóŜ w tych dniach Brygady te juŜ nie istniały, a z pozostałych Ŝoł-
nierzy, gen. W. Anders 24 września utworzył oddział kombinowany pod na-
zwą Kresowa Brygada Kawalerii II, którą dowodził płk J. Grobicki, a jego 
zastępcą był płk K. Drucki-Lubecki. 

W dalszej części omówiono radziecki system obozów jenieckich oraz drogę 
polskich oficerów do obozu w Starobielsku. W ostatnim podrozdziale poru-
szono kwestie prawne, dotyczące internowania polskich jeńców wojennych  
w radzieckich obozach na tle prawa międzynarodowego oraz prawa we-
wnętrznego ZSRR. 

Następny rozdział dotyczy funkcjonowania obozu specjalnego NKWD  
w Starobielsku. Autorka przedstawiła w nim organizację obozu, warunki 
materialno-bytowe (wyŜywienie, warunki sanitarne), problem wykorzysta-
nia jeńców do pracy, a takŜe ich charakterystykę pod względem społecznym. 
W charakterystyce tej Autorka zamieściła biogramy generałów wraz z ich 

RECENZJE I OMÓWIENIA 

—————————— 
2 B. M ł y n a r s k i, W niewoli sowieckiej, Londyn 1974. 
3 J. C z a p s k i, Wspomnienia starobielskie, Rzym 1944. 
4 S. S w i a n i e w i c z, W cieniu Katynia, ParyŜ 1976. 



177 

fotografiami (s. 133). Zasadne byłoby umieszczenie biogramów w aneksach, 
poniewaŜ zaburzają całą narrację, niestety, zawierają teŜ wiele nieścisłości  
i uproszczeń. Do takich naleŜy m.in. biogram gen. Konstantego Plisowskie-
go, w którym np. nie zamieszczono informacji o tym, Ŝe dowodził 5. i 6. Sa-
modzielną Brygadą Kawalerii w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
powodach przejścia w stan spoczynku w 1930 r., czy daty mianowania na 
stopień gen. brygady. Podobne braki znajdują się w pozostałych biogramach. 
Jeśli zdecydowano się na przypomnienie tych zasłuŜonych generałów, to  
naleŜało podać ich pełne Ŝyciorysy. W dalszej części rozdziału w przypi- 
sie umieszczono krótkie informacje o oficerach Sztabu Głównego WP (s. 143, 
przypis 134). W formie tabelki lub spisu byłoby to bardziej czytelne. 

W dalszej części rozdziału pewna nieścisłość występuje w tab. 3 (s. 136), 
w której przedstawiono liczbę jeńców wojennych w obozie starobielskim.  
W pierwszej kolumnie wymieniony jest skład jeńców wojennych. Na podsta-
wie tabeli moŜna wysnuć wniosek, Ŝe najbardziej liczną grupę stanowili 
„inni oficerowie”. Jednak na następnej stronie nie wyjaśniono, jakie stopnie 
oficerskie zalicza się do tej grupy, czy tylko porucznicy i podporucznicy, czy 
teŜ chorąŜowie i podchorąŜowie. 

Rozdział trzeci traktuje o postawach i nastrojach, jakie panowały wśród 
jeńców obozu w Starobielsku, a takŜe o ich Ŝyciu kulturalnych i religijnym, 
które pomagało przetrwać trudny czas w niewoli. W opisie nastrojów Autor-
ka wykorzystała przede wszystkim dostępne relacje jeńców Starobielska, 
którzy przeŜyli zagładę wiosny 1940 r. Odpowiednio dobrane cytaty pozwa-
lają czytelnikowi poznać motywy działania i znoszenie trudów dnia codzien-
nego jeńca wojennego. Jedną z form spędzania czasu wolnego był surowo za-
broniony w obozie hazard. Najczęściej grano w pokera oraz w brydŜa, do tej 
gry jeńcy sami zrobili karty. Jako przykład postaw jeńców wobec władz ra-
dzieckich, B. Gałek przytacza list lekarzy i farmaceutów, skierowany do 
tych władz w sprawie ich bezprawnego przetrzymywania w niewoli, powołu-
jąc się na art. 9 konwencji genewskiej (s. 222). Wszystko byłoby dobrze, gdy-
by nie fakt, Ŝe ta sprawa została po raz kolejny zamieszczona w ksiąŜce.  
W rozdziale drugim, w podrozdziale o warunkach sanitarnych równieŜ 
przedstawiono problem przetrzymywania polskich lekarzy i farmaceutów  
w niewoli (s. 178). O ile w rozdziale trzecim poruszenie kwestii listu miało 
sens, to w opisie warunków sanitarnych oraz opieki lekarskiej było to zbęd-
ne i moŜe świadczyć o braku spójności pomiędzy rozdziałami. 

W przedostatnim rozdziale przedstawiono kwestię indoktrynacji, prowa-
dzonej przez władze obozowe wobec jeńców Starobielska. Na ten temat wia-
domo juŜ stosunkowo duŜo, głównie za sprawą S. Jaczyńskiego, ale Autorka 
skupiła się tylko na jeńcach obozu starobielskiego. Metody, jakim poddawa-
no jeńców obozu były podobne do tych stosowanych w pozostałych obozach 
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specjalnych. Wobec jeńców nie stosowano przemocy, kazano im długo czekać 
na przesłuchania, które były przeprowadzane z róŜną częstotliwością, stoso-
wano propagandę komunistyczną, a takŜe pytano o plany na przyszłość. Au-
torka na podstawie materiałów źródłowych wysuwa wniosek, Ŝe działania 
władz obozowych wobec jeńców nie były dobrze oceniane przez najwyŜsze 
władze ZSRR, szczególnie jeśli chodzi o pozyskiwanie agentów. Beata Gałek 
opisała równieŜ działania oficerów, którzy czynnie przeciwstawiali się wła-
dzom obozowym. Do grup kontrrewolucyjnych zaliczano m.in. „grupę Awtu-
szewskiego” oraz „grupę Sowińskiego”, którzy wiosną 1940 r. mieli uciec  
z obozu. 

W ostatnim rozdziale zrekonstruowano mord jeńców obozu w Starobiel-
sku wiosną 1940 r. Poruszono kwestię genezy i przygotowania zbrodni, na-
strojów jeńców, a takŜe przyczyn ocalenia grupy jeńców obozu starobielskie-
go. Przebieg zbrodni w Katyniu jest stosunkowo dobrze poznany. Jeśli cho-
dzi o przedstawienie mordu starobielszczan w Charkowie, to B. Gałek miała 
trudne zadanie, poniewaŜ zachowało się bardzo mało materiałów. Do dziś 
strona rosyjska nie przekazała Ŝadnego dokumentu urzędowego odnośnie do 
przebiegu zbrodni w Charkowie. NaleŜy pamiętać równieŜ, Ŝe pierwsze pra-
ce ekshumacyjne prowadzone były dopiero po upadku ZSRR.  

Na stronach 363–365 zamieszczono tab. 15, która przedstawia kalenda-
rium transportów jeńców ze Starobielska na miejsce egzekucji. Wobec bra-
ków list transportowych to zestawienie pozwala prześledzić częstotliwość 
wysyłania jeńców do miejsca kaźni. 

Niestety, w tym rozdziale Autorka po raz kolejny nie uniknęła zacytowa-
nia tego samego źródła. Chodzi o relację por. Zbigniewa Godlewskiego, która 
została zamieszczona w podrozdziale o nastrojach jeńców w okresie likwida-
cji obozu (s. 355). Dotyczy ona brutalnego sposobu transportowania jeńców 
do Charkowa. Po raz kolejny ta sama relacja została przywołana w podroz-
dziale o rekonstrukcji mordu starobielszczan (s. 366). Niepotrzebne było cy-
towanie tej samej relacji w dwóch miejscach, została zaburzona płynność 
przekazywanych treści. 

Rozdział kończy się wyjaśnieniem przyczyn ocalenia 395 lub 432 polskich 
jeńców wojennych od masakry katyńskiej wiosną 1940 r. Sama Autorka nie 
ustaliła konkretnej liczby ocalałych, a ograniczyła się jedynie do podania 
liczb, jakie funkcjonują w obiegu naukowym. Jeśli chodzi o jeńców Staro-
bielska, to pisze, Ŝe masakrę przeŜyło 78 lub 79 jeńców. Następnie B. Gałek 
wyszczególniła jeńców Starobielska pod względem kryteriów, dzięki którym 
przeŜyli. Najbardziej liczna grupa starobielszczan ocalała, poniewaŜ zainte-
resowany był nimi radziecki wywiad. Podczas wymieniania nazwisk ofice-
rów, będących w kręgu zainteresowanie tego wywiadu (s. 395), źle zostali 
przypisani do obozu, z którego pochodzili. Autorka wymienia nazwisko  
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gen. Jerzego Wołkowickiego jako jeńca Starobielska, a był on jeńcem obozu 
specjalnego w Kozielsku, podobnie jak pułkownicy Jerzy Grobicki, Marian 
Bolesławicz, Stanisław Künstler, Bolesław Szarecki, ppłk Tadeusz Felsz-
tyn5. Została pominięta w tym rozdziale sprawa związana z ppłk. Antonim 
Szymańskim, który był jeńcem Starobielska, przedwojennym oficerem wy-
wiadu na Niemcy. W styczniu 1940 r. został wywieziony najpierw do więzie-
nia Charkowa, by ostatecznie trafić na Łubiankę i tam przebywał do mo-
mentu powstania Armii Polskiej w ZSRR6. Moim zdaniem w tym rozdziale 
brakuje opisu losów starobielszczan po ich wstąpieniu w szeregi Armii Pol-
skiej w ZSRR. 

Chciałbym jeszcze odnieść się do strony edytorskiej pracy. Publikacja po-
siada interesującą szatę graficzną, zwłaszcza twarda oprawa z ciekawą gra-
fiką dodaje ksiąŜce elegancji. Została równieŜ załączona do monografii obozu 
kolorowa wkładka ze zdjęciami. Dość zaskakujące jest to, Ŝe w tekście 
umieszczone zostały równieŜ fotografie czarno-białe. Niestety, niektóre z nich 
powtarzają się (są załączone we wkładce). Jest to duŜe niedopatrzenie. Po-
mimo Ŝe nie ma zbyt wielu fotografii związanych z jeńcami obozu starobiel-
skiego, to jednak moŜna było uniknąć powtórzeń zdjęć, a w ich miejsce wsta-
wić inne, nie tylko ze zbiorów Rady Ochrony Walk i Męczeństwa, z której 
pochodzą wszystkie fotografie w ksiąŜce B. Gałek. 

Przechodząc do konkluzji, praca jest bez wątpienia wydawnictwem war-
tościowym. Napisana jest przystępnym językiem, czyta się ją dość płynnie. 
Autorka mimo kilku uchybień zapanowała nad zebranymi i przytaczanymi 
źródłami. Udało się jej odtworzyć dzieje obozu specjalnego NKWD w Staro-
bielsku. Monografia tego obozu była długo oczekiwana i jest potrzebna dla 
poznawania szeroko pojmowanej tematyki katyńskiej. WaŜne było opisanie 
w jednym miejscu losów jeńców ze Starobielska, a to się Autorce z całą pew-
nością udało. Obozy w Kozielsku i Starobielsku doczekały się juŜ swoich mo-
nografii. Teraz potrzebna jest jeszcze monografia obozu w Ostaszkowie. 

 
Bartosz Janczak 
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—————————— 
5 Lista polskich jeńców wojennych z obozu kozielskiego przekazana przez 5. Wydział 

GUGB (Gławnoje Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopasnosti) NKWD ZSRR do Zarzą-
du JW z 29 marca 1940 r. W: Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, s. 98. 

6 Zob. A. Wo ź n y, Podpułkownik dypl. Antoni Szymański – jeniec Starobielska i wię-
zień Łubianki w latach 1939–1941, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2006, t. 29,  
s. 61–83. 





 
 
 
 
 
 
 
 

Maryla Fałdowska, Obóz polskich jeńców wojennych 
w Kozielsku (wrzesień 1939–maj 1940). Wydawnictwo: 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedl-
ce 2013, 399 s.  

 
Biorąc do ręki recenzowaną pracę Maryli Fałdowskiej dostrzegamy pew-

ną paradoksalną wręcz rzecz. Napisano juŜ tak wiele o zbrodni katyńskiej,  
o mordzie na polskich jeńcach dokonanym przez Związek Radziecki ponad 
70 lat temu, tematyka ta jest zatem stosunkowo dobrze spenetrowana,  
i – wydaje się – Ŝe bez dostępu do nowych źródeł, zwłaszcza postradziec- 
kich – niewiele da się nowego dodać. Ale dopiero właściwie ta praca jest 
pierwszą monograficzną, klasyczną próbą przedstawienia nie zbrodni ka-
tyńskiej, ale losów polskich oficerów, którzy znaleźli się w obozie Ludowego 
Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennych 
Dieł, dalej: NKWD) w Kozielsku, zanim wiosną 1940 r. trafili prawie wszy-
scy do dołów śmierci w Katyniu. 

Autorka zajęła się właśnie tym zagadnieniem, dziejami kozielskiego obo-
zu. Uczyniła z tego temat swojej dysertacji doktorskiej z zakresu historii 
najnowszej, przygotowanej pod kierunkiem zasłuŜonego badacza zbrodni ka-
tyńskiej, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Jaczyńskiego. Pracę, zatytułowa-
ną „Jeńcy polscy w obozie jenieckim NKWD w Kozielsku (wrzesień 1939– 
–czerwiec 1941)” obroniła na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach, gdzie naukowo pracuje od 2006 r. KsiąŜka w obecnym kształcie 
i tytule została opublikowana w 2013 r.  

W pięciu zasadniczych rozdziałach zebrała materiał, którym obecnie dys-
ponujemy, by w syntetyczny sposób przybliŜyć nam historię kozielskiego 
obozu. Pierwszy, wprowadzający w tematykę rozdział, nosi tytuł: Droga pol-
skich jeńców wojennych do Kozielska i porusza kwestie okoliczności zagar-
nięcia Ŝołnierzy Wojska Polskiego (WP) do niewoli radzieckiej, ich społecz- 
no-demograficznej charakterystyki, a takŜe ich prawnego statusu.  
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ZastrzeŜenie budzi fakt, Ŝe charakterystykę społeczno-demograficzną 
jeńców włączono do rozdziału pierwszego, a przecieŜ nie odnosi się ona do 
jeńców polskich w niewoli radzieckiej w ogóle, tylko jeńców obozu w Koziel-
sku, więc powinna być zamieszczona w rozdziale drugim. Dokładnie odwrotna 
sytuacja dotyczy podrozdziału pt. Obóz kozielski w systemie obozów NKWD. 
Powinien być raczej nie w drugim rozdziale, ale w pierwszym, na jego koń-
cu, bo traktuje ogólnie o okolicznościach utworzenia obozów NKWD dla jeń-
ców polskich, nie tylko kozielskiego, no i stanowiłby dobre wprowadzenie do 
rozdziału drugiego, który opatrzono tytułem Organizacja i administracja 
obozów.  

Informacje o tym, jak wyglądał obóz i jak przedstawiała się jeniecka co-
dzienność, dostarczają nam rozdziały drugi i trzeci, podzielone na części, do-
tyczące m.in. samorządu jenieckiego, warunków bytowych, pracy itp. Czy 
jednak nie lepiej byłoby przenieść podrozdział Postawy i nastroje uwięzio-
nych z rozdziału trzeciego (śycie codzienne jeńców) do czwartego (Polityczno-
propagandowe urabianie jeńców)? PrzecieŜ analiza tych postaw przez apa-
rat radziecki miała wielkie znaczenie w propagandowo-politycznym oddzia-
ływaniu na osadzonych. 

Ostatni, piąty rozdział, poświęcony jest mordowi katyńskiemu, tzn. decyzji 
o fizycznej likwidacji polskich jeńców, przygotowaniu i przebiegu tej zbrod-
niczej operacji, ukrytej pod eufemistycznym określeniem „rozładowania” 
obozu. PrzybliŜa takŜe mechanizm samej zbrodni, charakteryzuje postawy 
jeńców wobec „wywózek”. Autorka zajęła się takŜe kwestią tych jeńców, któ-
rzy ocaleli z róŜnych powodów – zostali wyłączeni z transportów śmierci. 

Następnie mamy zakończenie, aneks (Wykaz polskich wojskowych od-
znaczonych Orderem Virtuti Militari osadzonych w Kozielsku „1”; Struktura 
organizacyjna I etat obozu Kozielsk „1”, Wykaz – a właściwie krótkie notki 
biograficzne – pracowników centralnego i terenowego aparatu NKWD zaan-
gaŜowanych w mord na polskich oficerach wiosną 1940 r.; Mapa rozmiesz-
czenia obozów NKWD dla polskich jeńców wojennych oraz dziewięć zdjęć, 
które wszystkie juŜ wcześniej były publikowane). Ponadto sporo kwestii 
przedstawiono w tabelarycznym ujęciu. Całość opatrzono indeksem na-
zwisk, bardzo pomocnym w tego typu pracy, wykazem skrótów i tabel, 
streszczeniem w języku rosyjskim oraz angielskim.  

Jednak deklarację Autorki ze wstępu, Ŝe: „Spora część tych materiałów 
[źródłowych – P.S.] została wykorzystana w pracy naukowej po raz pierw-
szy...” (s. 10), wypada potraktować raczej jako chwyt marketingowy (tak jak 
informację na czwartej stronie okładki, Ŝe M. Fałdowska to autorka wielu 
artykułów o katyńskiej tematyce, a sama w spisie bibliograficznym zamie-
ściła tylko cztery swoje artykuły), skoro w wykazie bibliograficznym trudno 
znaleźć nowe archiwa i zespoły (moŜna jednak zasygnalizować np. Studium 
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Polski Podziemnej, zespół Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, m.in. sygn. 
A 165, A 461A, A 467A, A 552–557). Przyczyna w duŜej mierze jest obiek-
tywna, brak dostępu do nowych źródeł, zwłaszcza z archiwów Federacji Ro-
syjskiej. RównieŜ pewną przesadą jest stwierdzenie: „Podjęłam w nim teŜ 
rzadko przez badaczy podejmowaną kwestię pozyskania spośród jeńców taj-
nych współpracowników i konfidentów NKWD” (s. 13–14), skoro w omawia-
nym podrozdziale powołuje się na całkiem bogatą literaturę tego zagadnienia. 

Podobnie w odniesieniu do literatury przedmiotu – Autorka wykorzystała 
wiele prac, wspomnień, pamiętników, opracowań źródłowych itp. Nie jest 
moim zamiarem wytykanie, Ŝe w bibliografii nie odnotowała jakiejś pracy 
zwartej czy artykułu naukowego, gdyŜ jej rolą nie było przecieŜ przygotowa-
nie zestawienia bibliograficznego, ale syntezy kozielskiego obozu, co jej się 
udało. ZauwaŜalny jest jednak brak pracy S. Jaczyńskiego, Ocaleni od za-
głady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, która ukazała 
się przecieŜ w 2012 r. A bardziej odpowiednią pracą do przybliŜenia zagad-
nienia ucieczek z obozów jenieckich wydaje się publikacja Szymona Datnera 
pt. Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939–1945 (Warszawa 1966), niŜ przywo-
łane przez Autorkę (s. 167) Obozowe refleksje. Oflag II C Józefa Kuropieski. 
No i informacje o swego rodzaju intendencie szpitala, Konstantym Ildefon-
sie Gałczyńskim, znajdziemy m.in. w pracy jego córki, Kiry Gałczyńskiej 
(Konstanty Ildefons Gałczyński – Kriegsgefangener 5700, Opole 1993). 

Pewien niedosyt pozostawia zwłaszcza lektura rozdziału, przybliŜającego 
intrygującą kwestię szeroko rozumianego radzieckiego oddziaływania poli-
tyczno-propagandowego na jeńców obozu w Kozielsku. Brakuje choćby wy-
raźnego opowiedzenia się Autorki w kwestii ujawniania nazwisk zwerbowa-
nych osób, nie mówiąc juŜ o tym, Ŝe opis motywów, jakimi kierowali się jeń-
cy, decydujący się na współpracę z NKWD, jest bardziej niŜ lakoniczny  
(s. 225). Podobnie uwagi Autorki na temat osób, które się uchroniły od ka-
tyńskiego mordu (ponad 205 osób z obozu kozielskiego). Przykładowo: w od-
niesieniu do gen. Jerzego Wołkowickiego: „W rzeczywistości figurował na li-
ście osób rekomendowanych przez wywiad” (s. 305). To zbyt lakoniczne 
stwierdzenie, a przecieŜ zarzut powaŜny (no i jeden z bardziej ciekawych 
wątków), podobnie w odniesieniu do ppłk. Tadeusza Felsztyna i płk. Jerzego 
Grobickiego.  

Trochę równieŜ szkoda, Ŝe Autorka w kwestii motywów i okoliczności 
zbrodni katyńskiej poprzestała tylko na stwierdzeniu o „równoprawnych hi-
potezach” (s. 235) i po prostu zrelacjonowała je, de facto nie pokusiła się  
o ocenę, które są bardziej, a które mniej prawdopodobne. 

ZauwaŜalne są takŜe liczne potknięcia bibliograficzne, które moŜe wyni-
kają jedynie z niezbyt uwaŜnej korekty (podobnie jak literówki, jak „Rzeczy” 
zamiast „Rzeszy” – s. 235). Na przykład tytuł pracy Sławomira Kalbarczyka 
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to Polscy pracownicy nauki. Ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny 
światowej. Zamordowani – więzieni – deportowani, a nie Polscy pracownicy 
naukowi... Artykuł Wiktora Krzysztofa Cygana pt. Zbrodnie sowieckie na 
jeńcach wojennych we wrześniu-październiku 1939 r. ukazał się w numerze 3, 
a nie w 4 „Wojskowego Przeglądu Historycznego” z 1992 r., jak podaje Au-
torka w bibliografii (choć w przypisie 24 na str. 22 widnieje prawidłowy nu-
mer, ale za to błędny rok – 1993). Publikację Zbrodnia katyńska w świetle 
prawa, wydali ks. Zdzisław Peszkowski i Grzegorz Jędrejek, nie Jędrek, jak 
widzimy w bibliografii. Inny jest nieco zapis publikacji Aleksandra Guriano-
wa o czterech deportacjach, pracy Tadeusza Gasztolda o działalności kultu-
ralno-oświatowej polskich jeńców wojennych, a publikacji Louisa FitzGibbo-
na o zbrodni katyńskiej jest więcej niŜ cztery – jak podaje Autorka. 

Widzimy takŜe drobne pomyłki i niezgrabności stylistyczne. Suchoty to 
przecieŜ synonim gruźlicy (s. 303); chamsa, to sardela europejska, a nie ser-
delka europejska (s. 133), przetwory z niej to anchois. „Szanowany pracownik 
w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie” (s. 262) – wskazuje raczej na prze-
jęcie tzw. języka dokumentu, nie wydaje się fortunnym określeniem, podob-
nie „kozielscy aptekarze” (s. 48), w odniesieniu do polskich jeńców-oficerów. 

Widoczna jest równieŜ przesadna wręcz drobiazgowość statystyczna, np. 
podawanie zbyt szczegółowych informacji o uczestnictwie poszczególnych 
jeńców w seansach filmowych (32,4% czy 48,7%). 

Skoro tekst tej recenzji rozpoczyna się od paradoksu, chciałbym równieŜ 
zakończyć w podobny sposób. Paradoksalnie Autorka stanęła przed tylko  
z pozoru łatwym zadaniem, przygotowania monografii obozu w Kozielsku, 
który przecieŜ spośród trzech obozów jenieckich NKWD (Kozielsk, Staro-
bielsk, Ostaszków) jest najbardziej znany, posiada teŜ chyba najbogatszą li-
teraturę. Jak jednak przyznaje w zakończeniu Autorka, nie wszystkie pro-
blemy badawcze udało się w pełni przedstawić, jak np. kwestię oddziaływania 
NKWD na osadzonych, czy przesłanki, którymi się kierowało, wyłączając 
niektórych oficerów z zagłady. Nie wszystkie bowiem wątki mają wyraźne 
odzwierciedlenie w zachowanych relacjach i wspomnieniach jeńców, a przede 
wszystkim nie ma pełnego dostępu do całości zachowanych dokumentów, 
wytworzonych przez czynniki radzieckie. Czy zatem w niektórych przypad-
kach – poza krytyczną analizą literatury przedmiotu, moŜliwe jest przedsta-
wienie nowego, głębszego ujęcia? Mimo tych przeszkód Autorka wywiązała 
się z podjętego zadania badawczego. Mamy zatem dość kompleksową mono-
grafię obozu w Kozielsku. Pracę, w której zebrano liczne informacje, rozpro-
szony materiał archiwalny i zasadniczy trzon literatury przedmiotu.  

  
Piotr Stanek 
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Konferencja naukowa pt.  
„Wokół Tragedii Górnośląskiej.  

RozwaŜania – analizy – polemiki” –  
Opole, 19 marca 2014 r. (współorganizatorzy:  

Samorząd Województwa Opolskiego,  
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  

Niemców na Śląsku Opolskim) 
 
Tematem konferencji była Tragedia Górnośląska. Mianem tym określa się 

mordy, gwałty i rabunki na ludności cywilnej tego terenu, dokonane przez 
Armię Czerwoną. Niektórzy rozszerzają to pojęcie na wypędzenie ludności 
niemieckiej oraz ewakuację z terenów zajmowanych przez ZSRR. 

W sali im. Edmunda Osmańczyka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego od-
była się konferencja naukowa, poświęcona Tragedii Górnośląskiej, z udzia-
łem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: IPN) Oddział Kato-
wice, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego (UŚl.) w Katowicach, Pań-
stwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i Centralne-
go Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW).  

Doktor hab. Adam Dziurok (IPN Katowice) w swym wystąpieniu udowad-
niał, jak trudno zdefiniować, co właściwie określamy mianem Tragedii Gór-
nośląskiej, czym ona właściwie była, jak moŜna ją zdefiniować, i przede 
wszystkim, jakie są jej ramy czasowe, bo są one – jak zaznaczył – niedookre-
ślone. Zdaniem prelegenta, trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, kiedy 
Tragedia Górnośląska miała swój początek, a kiedy koniec. Dla jednych bę-
dzie to rok 1945, dla innych trwała do 1950 r., a nawet do 1956 r., kiedy 
skończył się stalinowski model funkcjonowania Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego (MBP). Kwestią sporną jest teŜ to, czy pojęciem Górnoślą-
skiej Tragedii moŜna objąć takŜe takie inne zjawiska, jak np. ucieczkę miesz-
kańców Śląska przed zbliŜającym się frontem i nadciągającą Armią Czerwo-
ną oraz powojenną weryfikację ludności. Mamy zatem wciąŜ bardzo płynne 
spojrzenie na to, co moŜemy określić tym mianem. Symbolicznym zakończe-
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niem tego zjawiska stało się w jego przekonaniu zamknięcie obozu w Mysło-
wicach i Łambinowicach. Katowicki badacz sceptycznie podszedł do kwestii, 
czy w ogóle środowiska naukowe powinny włączyć się w ten dyskurs, który 
pozostaje głównie na poziomie odczuć społecznych. 

WaŜnym elementem Tragedii Górnośląskiej są powojenne obozy pracy. 
Doktor Renata Kobylarz-Buła (CMJW) w swoim wystąpieniu pt. „Między 
historią a pamięcią. Wystawa stała na temat Obozu Pracy w Łambinowi-
cach (1945–1946)”, zaprezentowała przebieg prac i przesłanie nowo otwartej 
wystawy stałej poświęconej powojennemu obozowi pracy i jego ofiarom – pt. 
„Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)”, której była współ-
autorką. Podkreśliła, Ŝe przez wiele lat w sprawie łambinowickiego obozu 
funkcjonowały dwie odrębne, przeciwstawne pamięci. W okresie PRL pano-
wała na ten temat cisza. Dyskurs toczył się wyłącznie w Niemczech, w śro-
dowiskach skupionych w Związku Wypędzonych, szczególnie pod wpływem 
ksiąŜki Piekło Łambinowic (Die Hölle von Lamsdorf ), sygnowanej przez  
Heinza Essera, i mocno wyolbrzymionej liczby strat. Nie mówiono jednak  
o wojennych dziejach wielkiego kompleksu obozów jenieckich w Lamsdorf  
i jego ofiarach. Konflikt pamięci naleŜy juŜ głównie do przeszłości, podobnie 
jak liczba ofiar powojennego obozu (ok. 1,5 tys. osób spośród 5–6 tys. osadzo-
nych). 

Referaty dopełniała dyskusja panelowa moderowana przez prof. dr hab. 
Ryszarda Kaczmarka (UŚl. w Katowicach), z udziałem dr. hab. Adama Dziu-
roka (IPN Katowice), dr. Bernarda Linka (PIN-Instytut Śląski w Opolu)  
i ks. prałata Wolfganga Globischa, emerytowanego duszpasterza mniejszości 
narodowych, który wystąpił jako świadek czasu. Kontynuowali rozwaŜania 
na temat definicji tej tragedii, jej przyczyn (czy II wojna światowa i polityka 
III Rzeszy stała się podstawą tych wydarzeń), wskazania sprawców, wresz-
cie, czy wpisuje się ona kategorię zbrodni komunistycznych. WaŜnym elemen-
tem debaty była kwestia róŜnych form upamiętnienia, szczególnie w kontek-
ście przypadającej w 2015 r. 70 rocznicy tych wydarzeń.  

Wobec doświadczeń tej tragedii duchowny wezwał do rachunku sumienia. 
Przywołał – równieŜ ze swojego osobistego doświadczenia – wiele przykła-
dów szykan czy represji, które wymierzyła polska administracja mieszkań-
com Śląska – związanych z repatriacją, złym traktowaniem nieznających ję-
zyka polskiego uczniów w szkołach, przymusową zmianą imion (sam stał się 
ofiarą takich prześladowań), itp. 

Zarówno dr hab. A. Dziurok i dr B. Linek docenili szczególną rolę mniej-
szości niemieckiej w zachowaniu pamięci o wydarzeniach z lat 1945–1946  
i o ofiarach przemocy Armii Czerwonej i komunistycznej polskiej admini-
stracji po wojnie. Tam, gdzie mniejszości nie ma, te wydarzenia są często za-
pomniane. Uczestnicy panelu zaznaczyli teŜ charakterystyczną cechę tych 
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wydarzeń, czyli represje stosowane wobec cywilnej ludności (zwłaszcza ko-
biet i dzieci), zgodnie z zasadą zbiorowej odpowiedzialności, co przełoŜyło się 
na to, Ŝe w świadomości mieszkańców tego terenu „prawdziwa wojna” rozpo-
częła się dopiero w 1945 r. 

Obecny na sali wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który sprawował 
honorowy patronat nad konferencją, w emocjonalny sposób zaapelował, by  
w końcu Tragedia Górnośląska znalazła instytucję czy stowarzyszenie, które 
się nią zajmie w sposób kompetentny. By dotrzeć i utrwalić relacje świad-
ków tamtych wydarzeń – co w jego przekonaniu moŜe uczynić mniejszość 
niemiecka Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Polsce (TKSN). 
Jego lider Norbert Rasch zadeklarował chęć takiej akcji. Wojewoda zauwa-
Ŝył pewną dysproporcję w wystąpieniach, koncentrowanie się na represjach 
polskiej administracji, a pewne pominięcie faktu planowych zbrodni Armii 
Czerwonej w Prusach Wschodnich i na Śląsku. Podkreślił, iŜ działania 
władz ówczesnej Polski stanowiły kontynuację radzieckiej polityki odwetu, 
która skutkowała największą liczbą ofiar. Zwrócił się takŜe z nieco kontro-
wersyjnym apelem do historyków, by m.in. porzucili metodologiczne spory 
na temat np. cezur czasowych tego wydarzenia, by po prostu przyjęli za 
pewnik informacje, pochodzące od świadków i opisali tę tragedię. Ale trudno 
o pogodzenie oczekiwań wojewody opolskiego, mniejszości niemieckiej i hi-
storyków. Dla osób zajmujących się w rzetelny sposób opisywaniem przeszło-
ści, nie jest moŜliwe odejście od standardów naukowych, gdyŜ subiektywne 
przecieŜ zapisy tego, co świadkowie przechowali w pamięci są tylko wtór-
nym, uzupełniającym jedynie źródłem wiedzy. 

Swój pogląd na Tragedię Górnośląską wyrazili takŜe inni, m.in. Józef 
Swaczyna – starosta strzelecki, Helmut Paździor – przewodniczący powiato-
wego zarządu TKSN w Strzelcach Opolskich, ks. Waldemar Klinger – dyrek-
tor drukarni i wydawnictwa św. KrzyŜa w Opolu. Zamknięcia konferencji 
dokonała natomiast dr V. Rezler-Wasielewska – dyrektor CMJW.  

Podsumowując zatem, konferencja ujawniła z całą mocą problem nie-
przystawalności wymogu obiektywnych badań i ustaleń naukowców do su-
biektywnej pamięci świadków tego czasu, a takŜe oczekiwań róŜnych grup  
i środowisk, mimo upływu prawie 70 lat od tamtych wydarzeń. Uczestnicy 
dyskusji zaakceptowali jedynie wspólną definicję Tragedii Górnośląskiej, 
mówiącą o tym, Ŝe były to masowe represje radzieckie i polskie, które do-
tknęły ludność cywilną z motywów narodowościowych w latach 1945–1946.  

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

Łambinowice, 10 czerwca 2014 r. 
 
 

10 czerwca 2014 r. w Łambinowicach odbyła się kolejna sesja edukacyjna 
pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,  
w której udział wzięli pracownicy muzeów, nauczyciele, przedstawiciele 
ośrodków metodycznych i środowiska akademickiego. Po zwiedzeniu Miej-
sca Pamięci Narodowej w Łambinowicach udali się do muzeum, gdzie przy-
witała ich dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor tej placówki. Pierwszą 
część obrad rozpoczęło wystąpienie dr. Marcina Szeląga, kierownika Działu 
Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu i wykładowcy Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza. W referacie pt. „Edukacja muzealna – praktyka  
i teoria” przybliŜył on uczestnikom sesji realia pracy edukacyjnej prowadzo-
nej obecnie w polskich muzeach i instytucjach kultury na podstawie badań 
opublikowanych w Raporcie o stanie edukacji muzealnej. Przedstawił takŜe 
róŜne teorie, dotyczące edukacji muzealnej, powstałe w ostatnich latach  
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, Ŝe muzea powin-
ny ukierunkować swoją działalność w taki sposób, by umoŜliwić publiczności 
muzealnej realizację istotnego celu, jakim jest rozwój osobowy człowieka. 
Kolejnym waŜnym aspektem, poruszonym przez prelegenta była kwestia do-
minacji w Polsce modelu tradycyjnego muzeum, którego istotą jest narzuca-
nie odbiorcy sposobu narracji oraz interpretacji prezentowanych treści. Mo-
del ten coraz częściej wypierany jest przez model muzeum odkrywczego, któ-
ry opiera się na dialogu z publicznością muzealną. Taka forma muzeum, ro-
zumianego jako platforma prezentacji i dyskusji, zdaniem referenta najbar-
dziej odpowiada potrzebom nowoczesnego społeczeństwa. Kolejny prelegent, 
Janusz Berdzik, reprezentujący Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Opolu omówił „Rolę edukacji muzealnej w procesie kształcenia młodzieŜy 
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szkolnej województwa opolskiego”. Zasadnicza część jego wystąpienia doty-
czyła prezentacji obszarów edukacyjnych, w których muzea mogą wspierać 
edukację formalną, prowadzoną w szkołach, szczególnie z zakresu naucza-
nia przedmiotów humanistycznych. Stwierdził, Ŝe zarówno moŜliwości, jak  
i potrzeby są w tym względzie duŜe. Pochwalił teŜ uczniów polskich szkół  
za otwartość i aktywność, do których w edukacji muzealnej moŜna się odwo-
łać i rozwijać. Następnie głos zabrała ponownie dr V. Rezler-Wasielewska. 
Przedstawiła zagadnienie „Działalność edukacyjna Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Początki, rozwój, perspektywy”  
i podsumowała działalność edukacyjną Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu z ostatniego dziesięciolecia oraz wskazała 
moŜliwości i perspektywy jej dalszego rozwoju. W swym wystąpieniu przy-
pomniała, Ŝe instytucja ta, podobnie jak i inne muzea martyrologiczne, pro-
wadziła wpierw zasadniczo działalność oświatową. W latach dziewięćdzie-
siątych XX w. rozpoczął się proces przekształcania jej w edukację muzealną, 
u której podstaw znalazło się silne przekonanie o duŜym potencjale eduka-
cyjnym miejsca pamięci. W przypadku tego muzeum obok autentyzmu prze-
strzeni Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach została wtedy do-
strzeŜona powtarzalność tragicznej historii, potęgująca jego antywojenny  
i antytotalitarny przekaz. Prace programowe sfinalizowało przyjęcie autor-
skiego programu edukacyjnego „Pedagogika pamięci”, którego podstawą sta-
ło się załoŜenie, Ŝe edukacja prowadzona w muzeum będzie kształceniem 
wielostronnym, łączącym refleksję nad przeszłością z autorefleksją nad dys-
pozycjami, poglądami i postawami uczestników tego procesu tak, by historia 
miejsca oraz ludzkie losy dawały moŜliwość sprawdzenia celowości bycia 
krytycznym wobec siebie i innych, takŜe bycia aktywnym i nonkonformi-
stycznym. W programie połoŜono akcent na metody aktywne, dzięki którym 
uczestnicy mogą sami odkrywać historię, a ich wysiłek badawczy wzmaga 
autopercepcję. Wysiłki pracowników muzeum, zajmujących się tak pojętą 
edukacją, cały czas koncentrują się na wypracowywaniu interesujących za-
jęć i angaŜowaniu w nie uczniów. Jest takŜe miejsce dla analizy i oceny. Per-
spektywy dla dalszego rozwoju edukacji w muzeach martyrologicznych nie-
wątpliwie istnieją. Jej organizatorzy będą jednak musieli rywalizować  
z ofertą innych muzeów i instytucji kulturalnych, które obok nauki i reflek-
sji proponują takŜe rozrywkę i zabawę, o jaką trudno w muzeach martyrolo-
gicznych. 

Wystąpienia prelegentów zakończyła dyskusja, po której Magdalena 
Kruk-Kuchcińska oraz Dorota Musiał dokonały prezentacji wybranych roz-
wiązań edukacyjnych muzeum. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznania się 
z róŜnorodnymi i nowatorskimi formami pracy, jakie zostały wykorzystane 
podczas realizacji warsztatów historyczno-artystycznych pt. Wplątani w wiel-
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ką historię i Byśmy zrozumieli i pamiętali. Poznali przebieg oraz rezultaty 
projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf, zre-
alizowanego we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu. Dowiedzieli się takŜe, jakie są cele i jak przebiega realizacja 
międzynarodowego projektu pt. „Wielopłaszczyznowa pamięć: nauczanie na 
miejscu oraz online o nazistowskich, a takŜe stalinowskich obozach koncen-
tracyjnych i internowania”, w którego realizacji nasza placówka uczestniczy. 
EUROCLIO (Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii) koordynuje 
projekt w partnerstwie z Fundacją Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau- 
-Dora, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
oraz Estońskim Instytutem Pamięci Historycznej w Tallinie, powiązanym  
z Tallińskim Centrum Dydaktyki i Estońskim Stowarzyszeniem Nauczycieli 
Historii. Uczestnikami projektu są przedstawiciele powyŜszych instytucji 
oraz nauczyciele, wykładowcy i edukatorzy muzealni z Finlandii, Wielkiej 
Brytanii, Chorwacji, Łotwy i Ukrainy. Celem działalności stowarzyszenia 
EUROCLIO jest podniesienie jakości edukacji obywatelskiej i nauczania hi-
storii poprzez stworzenie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz 
wdraŜanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, mając na uwadze na-
uczanie w szkołach i instytucjach oraz on-line. EUROCLIO poprzez swoją 
działalność wspiera wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy, dialog mię-
dzykulturowy. Celem projektu jest równieŜ podkreślenie szczególnego zna-
czenia obozów koncentracyjnych i internowania (takich jak Buchenwald  
i Lamsdorf/Łambinowice) w nauczaniu o nazizmie i stalinizmie, zapewnie-
nie nauczycielom i edukatorom odpowiednich narzędzi pracy, związanych  
z wielowymiarową historią tych miejsc, zwiększenie świadomości o wielo-
płaszczyznowej pamięci historycznej Europy XX w. wśród młodych ludzi, 
stworzenie cyfrowych baz danych, zawierających m.in. zdjęcia obiektów  
i skany dokumentów, związanych z historią obozów w Lamsdorf/Łambino-
wicach i Buchenwaldzie, co pozwoli na lepszy dostęp do nich na szczeblu 
międzynarodowym. 

X sesja edukacyjna zakończyła się ogłoszeniem wyników ogólnopolskiego 
konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”, w trakcie któ-
rego wręczono nagrody laureatom i dokonano prezentacji nagrodzonych pro-
jektów.  

 
Małgorzata Klasicka 
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Sesja naukowa pt. „Historia i pamięć.  
Jeńcy wojenni na Śląsku Opolskim  

w czasie I wojny światowej”,  
Opole, 16 września 2014 r. 

 
 
16 września w opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojen-

nych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW) odbyła się sesja naukowa pt. 
„Historia i pamięć. Jeńcy wojenni na Śląsku Opolskim w czasie I wojny 
światowej”. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Sztab Woj-
skowy w Opolu na czele z płk. Mirosławem Karaskiem, natomiast patronat 
honorowy nad nim sprawowali: Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dalej: ROPWiM), Ryszard Wilczyński, 
Wojewoda Opolski oraz Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego. 
Okazją do zorganizowania sesji była 100 rocznica wybuchu I wojny świa- 
towej, którą muzeum szczególnie uroczyście obchodziło. W trakcie sesji przy-
wołano pamięć o milionach Ŝołnierzy z większości państw europejskich,  
którzy wzięli udział w tym konflikcie, szczególnie zaś o ok. 7 tys. jeńców  
z państw Ententy, spoczywających na cmentarzu w Łambinowicach. W sesji 
wzięło udział 50 osób, w tym przedstawiciele instytucji kultury, wykładowcy 
akademiccy, kombatanci, nauczyciele i uczniowie.  

Uczestników sesji powitała dyrektor muzeum, dr Violetta Rezler-Wasie-
lewska, oddając następnie głos dr. hab. Stanisławowi Senftowi, który prowa-
dził dalszą część spotkania. Pierwszy prelegent, dr Bernard Linek, zastępca 
dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opo-
lu, w referacie pt. „Śląsk Opolski w czasie I wojny światowej” przybliŜył naj-
waŜniejsze wydarzenia i procesy, jakie zaszły w tym regionie w trakcie i po 
zakończeniu I wojny światowej. W pierwszej kolejności przypomniał, Ŝe 
okres 1914–1918 nie jest dobrze zbadany w kontekście dziejów Śląska Opol-
skiego. Przyczyn tego faktu upatrywał w tym, jakie miejsce I wojna światowa 
zajmuje w pamięci Polaków i Niemców na tym terenie. Zwrócił teŜ uwagę na 
fakt, iŜ odbiór wydarzeń z czasów I wojny w części przemysłowej Śląska, był 
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inny od tego, który dominował w części rolniczej regionu. Podkreślił duŜą 
mobilizację śląskiego społeczeństwa, zarówno w kontekście wysiłku zbrojne-
go (56 tys. poległych, 30 tys. rannych), jak i zaangaŜowania ludności cywil-
nej we wspieranie Ŝołnierzy niemieckich, walczących na froncie. Na zakoń-
czenie przedstawił dalekosięŜne skutki, jakie ten konflikt zbrojny przyniósł 
śląskiej gospodarce i społeczeństwu, w którym w sposób wyraźny zarysowa-
ły się podziały polityczne i narodowościowe.    

Do tematu sesji nawiązywał bezpośrednio referat dr. Piotra Stanka, kie-
rownika Działu Naukowego CMJW, który zaprezentował problem jeńców 
wojennych na Śląsku Opolskim w czasie I wojny światowej, w kontekście 
funkcjonowania obozów jenieckich w Lamsdorf (Łambinowicach) i Neisse 
(Nysie). Porównując warunki bytowe, Ŝycie codzienne, w tym teŜ działalność 
kulturalną prowadzoną przez jeńców, zwrócił uwagę na róŜnice między tymi 
dwoma obozami. Wynikały one w głównej mierze z faktu, iŜ obóz w Neisse 
był obozem oficerskim, w Lamsdorf zaś przetrzymywano Ŝołnierzy szerego-
wych i podoficerów. Oficerowie w Neisse, takŜe z uwagi na fakt, iŜ nie byli 
zatrudniani w niemieckiej gospodarce, mogli prowadzić urozmaicone Ŝycie 
kulturalne, naukowe, religijne i sportowe. Obóz był teŜ wizytowany regular-
nie przez przedstawicieli rozmaitych organizacji humanitarnych, a jeńcy 
często otrzymywali paczki Ŝywnościowe. Doktor P. Stanek przypomniał tak-
Ŝe, iŜ jednym z najbardziej znanych jeńców obozu w Neisse był gen. Charles 
de Gaulle. W odniesieniu do obozu w Lamsdorf, jednego z największych  
w ówczesnych Niemczech (ok. 90 tys. jeńców wojennych), prelegent wskazał 
na trudności, związane z ustaleniem jego oficjalnej nazwy. W dokumentach 
funkcjonuje ich bowiem kilka. Zwrócił takŜe uwagę, Ŝe o ile na początku 
wojny warunki bytowe, które jeńcom zapewniono, były znośne, to sytuacja 
zmieniła się na ich niekorzyść pod koniec wojny, gdy państwo niemieckie 
zmagało się z powaŜnymi trudnościami gospodarczymi. Podsumowując wy-
stąpienie dr P. Stanek wskazał, iŜ najdłuŜej po zakończeniu wojny na Ślą-
sku pozostali jeńcy rosyjscy. Zaznaczył takŜe, Ŝe większość zabudowy obozo-
wej została rozebrana na początku lat dwudziestych XX w. 

Następnie wystąpił Naczelnik Wydziału Krajowego ROPWiM Adam Si-
wek, który w referacie pt. „Miejsca Pamięci Narodowej z I wojny światowej 
w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego)”, zwrócił uwa-
gę na powaŜny problem, jakim jest brak definicji prawnej „miejsca pamięci 
narodowej”, co utrudnia kontrolę nad powstawaniem oraz kształtem pomni-
ków wojennych. Funkcjonujące normy prawne, takie jak ustawa z 21 stycz-
nia 1988 r. o ROPWiM, ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami czy uchwała ROPWiM z 25 stycznia 1995 r. w sprawie 
upamiętnień na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Ŝołnierzy niemieckich 
poległych w I i II wojnach światowych oraz w czasie powstań śląskich i wiel-
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kopolskiego, nie są w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć wielu sporów. Te 
natomiast, jak konkludował prelegent, pojawiały się w nieodległej przeszło-
ści. W wielu lokalnych społecznościach po 1989 r. zrodziła się potrzeba od-
budowy wcześniej zniszczonych pomników, które przypominają o wojsko-
wych ofiarach dwóch wojen światowych, wywodzących się z danego terenu. 
Tu przywołał wielokrotnie opisywany przez naukowców i publicystów spór  
o pomniki, poświęcone Ŝołnierzom niemieckim z lat I i II wojny światowej na 
Śląsku Opolskim. Na przykładzie upamiętnień w Łące Prudnickiej i śyrowej 
ukazał róŜne podejście lokalnych społeczności i władz do tego problemu. 
Konkludując zauwaŜył, Ŝe główną osią sporów w przypadku pomników  
z I wojny światowej stało się stosowanie na nich symboliki – konkretnie 
KrzyŜa śelaznego – utoŜsamianej przez wielu z okresem późniejszym, tj. 
rozwojem ruchu hitlerowskiego i wojnami prowadzonymi przez III Rzeszę.  

Ostatnią prelegentką była dyrektor CMJW, dr V. Rezler-Wasielewska, 
która zaprosiła zebranych na wirtualny spacer po Starym Cmentarzu Je-
nieckim w Łambinowicach. Oprócz prezentacji archiwalnych i współcze-
snych fotografii mogił i pomników, zlokalizowanych na tej wyjątkowej je-
nieckiej nekropolii, przedstawiła kolejne etapy jej powstawania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem okresu 1914–1918. Zwróciła przy tym uwagę na róŜni-
ce w traktowaniu jeńców z lat I i II wojny światowej, uzewnętrzniające się 
takŜe w pochówku zmarłych w obozie. Pochówki z lat I wojny światowej, jak 
moŜna zauwaŜyć w Łambinowicach, cechuje dbałość o przestrzeganie zasad 
prawa międzynarodowego, wyraŜająca się chowaniem jeńców w pojedyn-
czych mogiłach, właściwym oznakowaniem grobów oraz troską o ich zacho-
wanie. Tym z kolei, co łączy te okresy historyczne w kontekście pochówku  
w Łambinowicach, jest fakt, iŜ niektóre państwa zachodnie, jak np. Wielka 
Brytania, Francja czy Belgia przeprowadziły zarówno po I wojnie światowej, 
jak i po 1945 r. ekshumacje szczątków swoich Ŝołnierzy. Stąd na Starym 
Cmentarzu Jenieckim nie ma współcześnie ich grobów. 

W dyskusji, która rozpoczęła się po ostatnim referacie, pojawiły się zapy-
tania i komentarze dotyczące stanu prac nad ustawą o miejscach pamięci 
narodowej, morale jeńców w obozach z lat I wojny światowej, oraz ich powo-
jennych losów. Po zakończeniu sesji jej uczestnicy pojechali autokarem do 
Łambinowic, gdzie w asyście kompanii honorowej wzięli udział w uroczysto-
ści rocznicowej na Starym Cmentarzu Jenieckim. 

 
Renata Kobylarz-Buła 
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30 stycznia 2014 r. w wieku 100 lat zmarł Stefan Bałuk, ps. „Kubuś”, 
„Starba”, cichociemny, uczestnik Powstania Warszawskiego i jeniec obozów 
Wehrmachtu, po wojnie członek organizacji „Wolność i Niezawisłość”; po-
nadto artysta fotografik, działacz środowiska kombatanckiego oraz niestru-
dzony popularyzator losów polskich Ŝołnierzy w czasie II wojny światowej. 
Jego Ŝyciorys wystarczyłby na napisanie kilku scenariuszy filmowych. 
Pierwszy z nich zaczynałby się 15 stycznia 1914 r. w Warszawie, gdy w ro-
dzinie zesłańca na Sybir Władysława Bałuka i Marii, z domu Uszyńskiej 
urodził się ich syn, Stefan. Przed wybuchem II wojny światowej zdołał ukoń-
czyć Szkołę Nauk Politycznych na Wydziale Finansowo-Ekonomicznym, za-
liczyć czwarty rok studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, 
przejść kurs rekrucki w Szkole PodchorąŜych Rezerwy Kawalerii w Grudzią-
dzu, a takŜe juŜ we wrześniu 1939 r. – oŜenić się. Podczas gdy świeŜo poślu-
biona Ŝona została w Warszawie, S. Bałuk odpowiedział na apel władz woj-
skowych i ewakuował się na wschód, by 6 września w Lublinie wstąpić do 
mobilizowanego 9. baonu pancernego. Z uwagi na fakt, iŜ baon został rozbity, 
Stefan Bałuk podjął udaną próbę przedostatnia się na Węgry. Po drodze 
dwukrotnie udało Mu się wymknąć z aresztu radzieckiego. Podobnie jak set-
ki tysięcy polskich Ŝołnierzy postanowił kontynuować walkę z niemieckim 
okupantem poza granicami kraju. W końcu roku 1939 drogą morską z Ru-
munii dostał się do Francji. 20 grudnia 1939 r. przystąpił do Polskich Sił 
Zbrojnych. Początkowo słuŜył w kompanii pancernej 10. Brygady Kawalerii 
Pancernej (BKPanc.), następnie w 3. szwadronie 10. Pułku Strzelców Kon-
nych (PSK). 

Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii i tutaj – z racji 
swoich zainteresowań i umiejętności fotograficznych – przełoŜeni uznali Go 
za dobrego kandydata na cichociemnego. Od maja do listopada 1942 r. szko-
lił swoje umiejętności w tzw. polskiej szkole wywiadu w Glasgow. Awans na 
podporucznika otrzymał 1 grudnia 1942 r., a 27 grudnia nastąpiło zakończe-
nie zajęć i dwa dni później zaprzysięŜenie cichociemnych na Ŝołnierzy Armii 
Krajowej (AK). Następnie w 1943 r. przeszedł jeszcze szkolenia spadochro-
nowe oraz uczestniczył w pracach wykładowcy chemii i fotografii wywiadow-
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czej w polskiej szkole wywiadu, dr. Antoniego Hartmana, który pracował 
nad emulsją negatywową, pozwalającą na zmniejszenie meldunków wywia-
dowczych do bardzo małych rozmiarów. Sukces, jakim zakończyły się te pra-
ce, umoŜliwił przewoŜenie meldunków o mikroskopijnych rozmiarach.   

Od grudnia 1943 r. S. Bałuk przebywał w Głównej Bazie Przerzutowej 
we Włoszech, gdzie oczekiwał na decyzję wylotu do Polski. Po dwóch nieuda-
nych próbach ostatecznie został zrzucony do Polski w nocy z 9 na 10 kwiet-
nia 1944 r. W podziemiu podjął słuŜbę w Wydziale Legalizacji Oddziału II 
Komendy Głównej (KG) AK pod dowództwem Stanisława Jankowskiego,  
ps. „Agaton”. Tam wykonywał codzienną, często postrzeganą za mało hero-
iczną, a przecieŜ bardzo potrzebną pracę, jaką było wystawianie fałszywych 
dokumentów: kennkart, legitymacji, szwajcarskich paszportów itp., a takŜe 
zabezpieczanie korespondencji władz Podziemnego Państwa Polskiego z Lon-
dynem, czemu słuŜyła m.in. fotografia wywiadowcza, w tym takŜe mikrofo-
tografia. Ta ostatnia do Warszawy dotarła właśnie za sprawą S. Bałuka. Do 
Jego zadań naleŜało takŜe fotografowanie niemieckich umocnień i bunkrów 
w Warszawie. Nie były to pierwsze wojenne zdjęcia S. Bałuka. Najwcze-
śniejsze wykonał jeszcze w Lublinie i okupowanym przez Armię Czerwoną 
Lwowie. Potem dokumentował Ŝycie codzienne polskich Ŝołnierzy we Francji 
i Wielkiej Brytanii. Jego zdjęcia z oficjalnych uroczystości i wizyt publiko-
wano w prasie, trafiały teŜ na wystawy. Na uwagę zasługuje przede wszyst-
kim duŜa kolekcja zdjęć pokazujących działalność gen. Władysława Sikor-
skiego, którego Stefan Bałuk był zwolennikiem i wielbicielem. Z okupowanej 
Warszawy natomiast pochodzą nie tylko fotografie obiektów wojskowych, 
ale i te, ukazujące warszawiaków czytających rozporządzenie niemieckie, 
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wzywające ich do kopania rowów przed wybuchem powstania, zdjęcia zatło-
czonych tramwajów czy teŜ fotografie z ewakuacji Niemców przed nadciąga-
jącą Armią Czerwoną.  

Po wybuchu Powstania Warszawskiego Wydział Techniczno-Legalizacyj-
ny został jako pluton „Agaton” włączony do kompanii „Zemsta”, batalionu 
„Pięść” w Zgrupowaniu „Radosława”. Stefan Bałuk pełnił funkcję zastępcy 
dowódcy plutonu „Agatona”, Stanisława Jankowskiego, od którego konspira-
cyjnego pseudonimu wziął nazwę cały pluton. Jak pokazują zdjęcia Jego au-
torstwa, prowadził działania rozpoznawcze, nie rezygnując przy tym z doku-
mentowania walczącej Warszawy. Te ostatnie wykonywał na zlecenie Wy-
działu Informacji Biura Informacji i Propagandy (BIP) KG AK. W czasie walk 
znaczna część filmów uległa zniszczeniu. Przetrwały zdjęcia z Woli, ze zbiórki 
kompanii „Zemsta” na cmentarzu ewangelickim i wizytacji kompanii przez 
„Makarego”, następnie z pierwszych walk oddziałów Kedywu. Za zasługi  
w powstaniu S. Bałuk dwukrotnie został odznaczony KrzyŜem Walecznych, 
otrzymał takŜe Srebrny KrzyŜ Virtuti Militari i nominację na porucznika. 
 Po kapitulacji Powstania Warszawskiego, podobnie jak ok. 16 tys. uczest-
ników tej walki zbrojnej trafił jako jeniec wojenny do obozów Wehrmachtu. 
Początkowo przebywał w obozie przejściowym w OŜarowie, skąd na ok. dwa 
tygodnie trafił do Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice). Tu  otrzymał nu-
mer jeniecki 101 707. We wspomnieniu S. Bałuka obóz ten zapisał się jako 
miejsce, w którym – z jednej strony powstańcy mieli w końcu chwilę wy-
tchnienia po kilku tygodniach intensywnych walk i napięcia, z drugiej stro-
ny było to miejsce eksterminacji jeńców radzieckich. Ostatnim etapem nie-
woli S. Bałuka był pobyt w Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo), w któ-
rym miał okazję poobserwować i doświadczyć realiów Ŝycia w obozie oficer-
skim. Jego uznanie wzbudziła zwłaszcza duŜa aktywność kulturalno-
oświatowa jeńców polskich z 1939 r., którą postrzegał jako zjawisko niedoce-
niane w historiografii. Dlatego teŜ w przygotowywanych publikacjach i wy-
stawach, w swoich wspomnieniach i wywiadach, dotyczących losów polskich 
Ŝołnierzy w czasie II wojny światowej, S. Bałuk nie zapominał o szczególnej 
grupie, jaką byli jeńcy obozów Wehrmachtu. Tym bardziej, iŜ w trakcie 
przygotowań do ewakuacji obozu, do której doszło 28 stycznia 1945 r., zebrał 
z podłogi obozowych baraków wiele zdjęć dokumentujących Ŝycie polskich 
oficerów, jak równieŜ dwa roczniki pisma obozowego „Za drutami” (z 1940 i 
1941 r.). 

W przeddzień ewakuacji, tj. 27 stycznia 1945 r., uciekł z obozu i powrócił 
do Warszawy. Jego dalsze losy były dość charakterystyczne dla wielu byłych 
członków polskiego podziemia niepodległościowego. JuŜ w połowie lutego  
1945 r. wstąpił w szeregi tzw. drugiej konspiracji. Został mianowany szefem 
Wydziału Legalizacji o kryptonimie „Agaton 2” w organizacji „Wolność i Nie-
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zawisłość”. Jego działalność polegała przede wszystkim na fałszowaniu do-
kumentów, umoŜliwiających wielu ludziom zagroŜonym aresztowaniem, 
opuszczenie kraju. W czerwcu 1945 r. został awansowany do stopnia rotmi-
strza i otrzymał kolejne odznaczenie: Złoty KrzyŜ Zasługi z Mieczami, przy-
znawany przez Delegata Sił Zbrojnych na Kraj. Po dziewięciu miesiącach 
działalności aresztowali Go funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Po śledztwie trafił przed Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, 
który 10 lipca 1946 r. skazał Go na dwa lata więzienia. Ostatecznie więzien-
ne mury opuścił w wyniku amnestii 12 marca 1947 r.     

W kolejnych latach był taksówkarzem i załoŜył rodzinę. Od 1951 r. pra-
cował nieprzerwanie w Centralnej Agencji Fotograficznej. Nie zapominał  
o swojej głównej pasji: fotografii wojennej. Realizował ją przygotowując wy-
dawnictwa i wystawy poświęcone losom polskich Ŝołnierzy w czasie II wojny 
światowej, w tym takŜe jeńcom obozów Wehrmachtu. Wydał m.in. albumy: 
Polskie Siły Zbrojne w czasie drugiej wojny światowej (Warszawa 2010),  
Polacy na frontach II wojny światowej 1939–1945 (Warszawa 1995), Po-
wstanie Warszawskie (Warszawa 1957), Miasto nieujarzmione (Warszawa 
1958, wspólnie z Jerzym Piórkowskim), Armia Krajowa: kronika fotograficz-
na (Warszawa 1999, ze Stanisławem Kopfem) oraz Polski czyn zbrojny  
1939–1945 (Warszawa 1989, z Marianem Michałowskim), który towarzyszył 
wystawie pod tym samym tytułem, a takŜe publikacje, przypominające losy 
cichociemnych oraz poświęcone postaci gen. W. Sikorskiego, wreszcie wła-
sne wspomnienia. Oprócz publikacji przygotowywał takŜe wystawy upa-
miętniające zbrojny wysiłek Polaków w czasie II wojny światowej. Jedną  
z najwaŜniejszych jest ekspozycja pt. „Polacy na frontach II wojny światowej 
1939–1945”, która została rozpowszechniona w 65 egzemplarzach w ośmiu 
wersjach językowych, by w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej trafić 
do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie.       

Po przejściu na emeryturę S. Bałuk aktywnie współpracował ze środowi-
skami kombatanckimi. W latach 90. XX w. był przewodniczącym Komitetu 
Budowy Pomnika Armii Krajowej, w latach 2000–2006 przewodniczył Ze-
społowi Historycznemu Koła „Cichociemnych” Spadochroniarzy Armii Kra-
jowej, natomiast od 2001 do 2006 r. był prezesem Klubu Kawalerów Orderu 
Virtuti Militari. W dowód uznania jego zasług bojowych oraz działalności na 
rzecz organizacji kombatanckich wielokrotnie otrzymywał odznaczenia woj-
skowe i państwowe, wśród których znalazły się poza wymienionymi wcze-
śniej odznaczeniami: KrzyŜ Oficerski Odrodzenia Polski (1992 r.), KrzyŜ  
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.), KrzyŜ Komandorski  
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), a takŜe Warszawski KrzyŜ 
Powstańczy i KrzyŜ Armii Krajowej. W stanie spoczynku został awansowany 
na kolejne stopnie oficerskie, po raz ostatni w 2006 r. na generała brygady.  
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Stefan Bałuk pozostawał w kontakcie z Centralnym Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu od 2009 r. Wówczas teŜ przekazał muzeum 
wspomniane juŜ dwa roczniki pisma „Za drutami” oraz reprodukcje fotogra-
fii dotyczących polskich jeńców wojennych, jak równieŜ dwóch innych tema-
tów: cichociemnych i walk powstańczych. Zachowamy Go we wdzięcznej pa-
mięci.         

 
 Renata Kobylarz-Buła 
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Zofia KsiąŜek-Bregułowa 
(1920–2014) 

 
 

...Więc się dokonało – 
Zgasło światło  
Do końca dni moich ostatnich 
i Ŝaden elektryk świata 
juŜ go nie naprawi 
a dobry Bóg czeka, 
Ŝe z KrzyŜem na plecach 
doczołgam się do Niego, 
i powiem: jestem szczęśliwa... 
Czy zdąŜę... (Katowice 2005, s. 13) 
 
 
 
 
 
Jest taka pokusa, aby Ŝycie tych, którzy zmagają się z kalectwem, po-

strzegać całkowicie przez jego pryzmat. „To nieszczęśliwy człowiek”, „dzielny 
człowiek” – myśli i mówi się o tych, którzy – mimo zdrowotnych ograniczeń – 
pokonują kolejne przeszkody, realizują swoje pasje, zakładają rodzinę, ak-
tywnie pracują zawodowo, czasami osiągając sukces w jakiejś dziedzinie. 
Postać Zofii KsiąŜek-Bregułowej – uczestniczki Powstania Warszawskiego  
i jeńca obozów Wehrmachtu, która w walkach w stolicy straciła wzrok, a po 
wojnie kontynuowała karierę aktorską, by w końcu zostać poetką oraz boha-
terką filmów, ksiąŜek, artykułów i wystaw, do tego schematu myślowego 
wydaje się pasować. Myślę, Ŝe ona sama nie zgadzała się na to uproszczenie. 
Chciała być postrzegana przede wszystkim przez pryzmat swojego talentu, 
wiedzy i aktorskich umiejętności. Silna chęć Ŝycia i bycia szczęśliwą to dewi-
za Ŝyciowa, która Zofii KsiąŜek-Bregułowej przyświecała. Najpiękniej oddaje 
ją zdjęcie, wykonane  w stalagu Oberlangen. W grupie objętych, roześmia-
nych dziewcząt uwagę zwraca jedna z nich – z czarną opaską na oczach. Nie 
był to ze strony Zofii łatwy optymizm i całkowita zgoda na to, co przyniósł 
los. Wręcz przeciwnie, smutek, Ŝal, poczucie rezygnacji i cierpienie towarzy-

Zofia KsiąŜek-Bregułowa  

Źródło: Zbiory Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Opolu 
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szyły Jej stale, szczególnie mocno w ostatnich latach Ŝycia. Zdawała sobie 
doskonale sprawę, Ŝe Jej Ŝycie mogło potoczyć się inaczej, gdyby nie utrata 
wzroku. I ten konflikt między sensem Ŝycia a poczuciem jego braku, między 
radością płynącą ze wspomnień a przygnębiającą codziennością, jest obecny 
w jej twórczości poetyckiej. Uderza takŜe w filmie Alicji Schatton PodróŜ do 
zielonych cieni, gdzie widzimy Zofię KsiąŜek-Bregułową, która walczy sama  
z sobą, przechodząc od pięknych, radosnych wspomnień do głębokiego smut-
ku i gniewu. Jest w tym zmaganiu autentyczna, nie ukrywa swoich emocji, 
niczego nie udaje i – mimo świetnego przygotowania aktorskiego – nie gra.  

Urodziła się 14 marca 1920 r. w Kielcach. Rocznik 20 – pokolenie Kolum-
bów, tak o sobie mówiła i tak postrzegali Ją inni. Pochodziła, podobnie jak 
Krzysztof Kamil Baczyński,  z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej i handlowej w Kielcach oraz zdaniu egza-
minu maturalnego w 1938 r., krótko pracowała w miejscowej fabryce amu-
nicji. W czerwcu 1939 r. przyjechała do Warszawy, aby tam podjąć wyma-
rzone studia aktorskie. Wówczas po raz pierwszy wojna pokrzyŜowała Jej 
plany. Ostatecznie jednak, podobnie jak miało to miejsce w przypadku in-
nych uczelni, juŜ jesienią 1939 r. rozpoczął działalność tajny Państwowy In-
stytut Sztuki Teatralnej, prowadzony przez Jadwigę Turowicz i Zofia Ksią-
Ŝek została jego studentką. Jak wspominała:  

„Od pierwszej lekcji chodziłam z głową w chmurach, to było moje spełnienie, 
a zarazem antidotum na biedę, na okupacyjną rzeczywistość, na silne kompleksy 
prowincjuszki, których nie mogłam się wyzbyć bardzo długo [...] 1. 

Uczyli ją najlepsi, m.in. Jadwiga Turowicz, Stefan Jaracz, Maria i Adam 
Wiercińscy. Jej kolegami w „szkolnej ławie” byli znani po wojnie aktorzy: 
Wieńczysław Gliński, Klemens Mielczarek, Jerzy Bielenia, Halina Jezierska. 

Na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego Zofia zdała z suk-
cesem ostatnie egzaminy w szkole teatralnej. W sierpniu 1944 r. – mimo 
sprzeciwu swoich profesorów, którzy dostrzegali jej talent – zgłosiła się do  
3. kompanii Zgrupowania „Krybar”, dowodzonej przez por. Jana Piotrow-
skiego, ps. „Lewar”. Tu złoŜyła przysięgę wojskową (ps. „śaneta”, „Zośka”)  
i została skierowana do oddziału szturmowego, gdzie pełniła funkcję łącz-
niczki. 4 września na powstańczy szpital, w którym przebywała, spadł po-
cisk „Grubej Berty”. Zofia została cięŜko ranna i resztę powstania spędziła  
w prowizorycznych szpitalach. Doznane urazy głowy oraz oczu spowodowały 
utratę wzroku. Po kapitulacji powstania 6 października opuściła Warszawę 
i wraz z innymi rannymi uczestniczkami walk została przewieziona do mię-
dzynarodowego szpitala jenieckiego w Gross-Lübars (Stalag XI A). Jak 
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wspominała, miała ze sobą tylko wsunięty pod głowę przez koleŜankę kawa-
łek materiału w kratkę, a w nim ręcznik, mydło, pastę i szczotkę do zębów. 
W Gross-Lübars dzięki determinacji polskiego lekarza, udało się usunąć 
tkwiące w jej oku odłamki. Przed BoŜym Narodzeniem 1944 r. wraz z współ-
towarzyszkami trafiła do Stalagu VI C Oberlangen, który był największym 
obozem dla kobiet, uczestniczek Powstania Warszawskiego. Niemieckie wła-
dze wojskowe przetrzymywały tu ponad 1,7 tys. kobiet – jeńców. Zofia Ksią-
Ŝek-Bregułowa, mimo utraty wzroku i powaŜnych obraŜeń, włączyła się ak-
tywnie w Ŝycie kulturalno-oświatowe, recytując wiersze i śpiewając piosenki 
podczas wieczorków poetyckich. Jak wspominała w 1951 r.:  

„KaŜdy, kto był w Grosslubart [Grosslübars] i Oberlangen, pamięta dziewczy-
nę z czarną opaską na oczach, recytującą przy słabym świetle migocących świec. 
Te moje tak zwane koncerty zabijały złe, kąśliwe myśli, oblepiające serce i mózg 
pajęczyną zwątpienia. Krzepiły innych, a mnie umacniały w niezłomnym prze-
konaniu, Ŝe skończy się niewola, muszę widzieć i będę aktorką”2.  

Tam, gdzie brakowało odpowiedniej scenografii, tym bardziej naleŜało 
pomyśleć o własnej prezencji. W zadbaniu o nią Zofii pomógł wspomniany 
juŜ prezent od koleŜanki – materiał w kratkę, który towarzyszył Jej w wielu 
momentach Ŝycia, będąc swoistym świadkiem wydarzeń. W Oberlangen ma-
teriał stał się spódniczką, zakładaną przy okazji występów artystycznych. 
Po powrocie do Polski przerobiony na bluzeczką, długo jeszcze słuŜył właści-
cielce. W 2009 r. został przez Zofię przekazany do zbiorów naszego muzeum. 
 Po wyzwoleniu obozu 18 kwietnia 1945 r. przez polskich Ŝołnierzy z 1. Dy-
wizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, Zofia KsiąŜek podjęła starania  
o skierowanie do szpitala im. Ignacego Jana Paderewskiego w Edynburgu. 
Dzięki przeprowadzonym w nim operacjom udało się jej odzyskać ok. 2% wi-
dzenia w jednym oku. Tu takŜe, podczas rekonwalescencji, spotkała swojego 
najbardziej oddanego przyjaciela, przyszłego męŜa Włodzimierza Bregułę. 
Ten wywodzący się z rodziny powstańca śląskiego skrzypek miał za sobą 
takŜe dramatyczne przeŜycia, najpierw przymusową słuŜbę w Wehrmachcie, 
która przyniosła mu uraz ręki, potem dezercję z niego i wstąpienie do Pol-
skich Sił Zbrojnych, gdzie – zgodnie ze swoim wykształceniem – trafił do 
wojskowego zespołu muzycznego. Przez kolejne dwa lata Zofia i Włodzi-
mierz pozostali w Wielkiej Brytanii. Dla Zofii był to bardzo aktywnie spę-
dzony i twórczy okres: najpierw nauka w St. Dunstan’s, szkole dla ociemnia-
łych i słabo widzących Ŝołnierzy, a następnie studia w londyńskiej szkole te-
atralnej (Royal Academy of Dramatic Art). Z tego okresu pochodzą wywiady 
i artykuły z brytyjskiej prasy o Niej, jak równieŜ zdjęcia teatralne, na któ-
—————————— 

2 Z. K s i ą Ŝ e k - B r e g u ł o w a, Przez trud i walkę do celu, „Pochodnia” 1951. 
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rych moŜna podziwiać Ją m.in. w stroju Joanny d’Arc. Na powrót do Polski 
Bregułowie zdecydowali się w 1947 r. 

W kraju spotkały Ją rozczarowania. Spośród Jej byłych profesorów i kole-
gów niewielu było tych, którzy wierzyli, Ŝe poradzi sobie na scenie. Dopiero 
interwencja profesorów: Zofii Małynicz i Jana Kreczmara sprawiła, Ŝe otrzy-
mała angaŜ w Polskim Radiu w Warszawie. Pracowała tam do 1949 r., by 
następnie trafić do Opola jako aktorka Państwowego Teatru Ziemi Opol-
skiej. Przez dwa kolejne lata grała na scenie tego objazdowego wówczas te-
atru sześć ról, m.in. Zośkę – Wariatkę w Placówce Bolesława Prusa, Hankę 
w Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Marietie w Pieją koguty Jó-
zefa Bałtuszisa, ślusarzową w Rewizorze Mikołaja Gogola, dewotkę w Cza-
rującej szewcowej Federico Garcii Lorki oraz dwa epizody w Wodewilu war-
szawskim. W karierze aktorskiej nie przeszkadzał Jej fakt, iŜ właściwie wi-
działa tylko kontury przedmiotów i postaci. Jak wspominała, przygotowanie 
do kaŜdej roli kosztowało ją sporo wysiłku, bo poza nauczeniem się roli, mu-
siała jeszcze bardzo dobrze poznać scenę i pamiętać ile kroków dzieli ją  
od poszczególnych elementów scenografii. W 1951 r. Z. KsiąŜek-Bregułowa 
przeniosła się do Katowic i tu jedynie przez krótki czas – mimo duŜego zaan-
gaŜowania i chęci – pracowała w Teatrze Śląskim. Po raz kolejny na scenę 
wróciła dopiero w 1967 r. w monodramie PodróŜ do zielonych cieni Finna 
Methlinga. W końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych 
XX w. wystąpiła takŜe w sztukach Tabu Jacka Bocheńskiego, Dasz mi trzech 
synów Eugeniusza Sniegiriowa i śycie Ernesta Brylla. Dla Polskiego Radia 
nagrała wiele sztuk. Występowała takŜe z koncertami Ŝywego słowa przed 
młodzieŜą szkolną. 

Po tym kolejnym, aktywnym etapie Ŝycia przyszło załamanie. W 1985 r. 
w wyniku doznanego urazu utraciła całkowicie wzrok, a rok później zmarł 
ukochany mąŜ. Bezkształtny mrok, który Ją ogarnął, potęgował poczucie 
osamotnienia. Z apatii wyrwało Zofię KsiąŜek-Bregułową niecodzienne zja-
wisko, które w psychotronice określane jest mianem widzenia pozazmysło-
wego: „Co za radość! Znowu rozmigotane, białokremowe, wiosenne rano, 
znowu powietrze, odetchnienia – po wczorajszym w katakumbach błądze-
niu...”. Fajerwerki barw i świateł stały się dla poetki inspiracją. Wiersze – 
co za paradoks – operujące obrazem i kolorem, stały się rozpoznawalnym 
znakiem Jej twórczości. W ciągu kolejnych lat Ŝycia wydała łącznie pięć to-
mików wierszy: Śpiewam mój ból (1986), Nie płacz Antygono (1991), Cykada 
na smyczku (1997), W tym istnieniu drugim (2000), Czy zdąŜę... (2005) oraz 
tom opowiadań Zamiast świateł rampy (2003). 

śycie Z. KsiąŜek-Bregułowej stało się inspiracją dla wielu twórców. Bar-
bara Czajkowska napisała o niej biograficzną ksiąŜkę pt. Będziesz jedna, je-
dyna... (1995). ReŜyserzy trzykrotnie sięgali po Jej historię. Po raz pierwszy 
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Krzysztof Miklaszewski w Prawie do sceny (1978), następnie Magdalena 
Makaruk w filmach pt. Poezja utkana z jej Ŝycia (1999) i Zamiast świateł 
rampy (2003), wreszcie Alicja Schatton w PodróŜy do zielonych cieni (2009). 
Zofia KsiąŜek-Bregułowa pojawiła się równieŜ w filmie dokumentalnym nie-
mieckiego reŜysera Paula Meyera pt. Konspiratorki (2006). Za swój udział  
w walce przeciwko niemieckiemu okupantowi została odznaczona KrzyŜem 
Powstańczym, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką 
„ZasłuŜony dla Warszawy” oraz tytułem Weterana Walk o Wolność i Nie-
podległość. Do końca Ŝycia mieszkała w Katowicach. Chętnie uczestniczyła 
w spotkaniach z dziećmi i młodzieŜą, zwłaszcza z podopiecznymi ośrodka 
dla dzieci niedowidzących w Dąbrowie Górniczej, który nosi jej imię. Z na-
szym muzeum oŜywione kontakty utrzymywała od 2009 r. Jej sylwetka zna-
lazła się na wystawie czasowej muzeum pt. „Portrety jeńców”, prezentowa-
nej dotychczas m.in. w Opolu, Katowicach, Sieradzu, Osthofen, Trewirze  
i Görlitz. Losy Z. KsiąŜek-Bregułowej stały się teŜ podstawą lekcji i warszta-
tów, jakie muzeum prowadzi. Sama bohaterka dwukrotnie odwiedziła naszą 
placówkę, po raz pierwszy z okazji otwarcia wystawy „Portrety jeńców”  
(2009 r.), po raz drugi w 2010 r., gdy wzięła udział w spotkaniu poświęco-
nym jej poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.  

Zawsze doskonale przygotowana, skoncentrowana na roli, uśmiechnięta, 
w pięknych, podkreślających nienaganną figurę sukniach – ikona przedwo-
jennego aktorstwa, które postrzegała jako pasję i misję zarazem. Ten obraz 
pozostanie w naszej pamięci. 

 
Renata Kobylarz-Buła 
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RóŜa Bednorz 
(1920–2014) 

Pani RóŜa... Gdy o Niej myślę, 
to najpierw widzę duŜe, ciemne, 
mądre oczy. Nie zdarzyło mi się, 
by kiedy z Nią rozmawiałam, nie 
były we mnie uwaŜnie i Ŝyczliwie 
wpatrzone. Nie zauwaŜyłam teŜ 
podczas naszej prawie dwudziesto-
letniej znajomości, by tym badaw-
czym skupieniem i przychylnością 
nie obdarowywała równieŜ innych. 
KaŜdy, kto się z Nią zetknął, mógł 
spodziewać się, Ŝe będzie dla Niej 
nie tylko w tym momencie waŜny. 
Tak, słuchać i rozmawiać umiała 
niewątpliwie. Robiła to wręcz po 
mistrzowsku. Z tylu spotkań z Nią 
w róŜnym gronie i dyskusji na bar-

1. RóŜa Bednorz 
Fot. Sławoj Dubiel 

Harry Duda 
 
ZBYSZKO BEDNORZ DO śONY  
PISZE Z ODDALI 
 
Motto: 

A prócz tego wszystkiego między nami a wami 
otchłań wielka utwierdzona jest, aby ci,  
którzy by chcieli stąd przejść do was, nie mogli, 
ani teŜ stamtąd tutaj się przeprawić. 
(Łk, 16,25 – 26) 

 
Utwierdzona jest między nami, 
RóŜo, otchłań rozstania,  
lecz myśli na myśli czekają.  
Nie sięgniemy rękami, 
ale moce kochania 
listy wciąŜ przesyłają.   
 
Łaska z wieŜy wysokiej płonie – 
jest pochodnią na wietrze.  
A ten wiatr, ma RóŜyczko w koronie 
pamięci – ziemski czas, co zetrze 
kaŜdy ślad, ale syci  
ów znak miłosierny nadziei. 
 
I wstaniemy jak wryci: 
Panu – „Jestem!” krzykniemy, 
„Jesteś!” – Ty mnie, a ja Tobie.  
I znów się za ręce weźmiemy, 
idąc w świetlnej zawiei,  
którą Bóg nas powtórnie przywoła.  
 
8 XII 2013 
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dzo rozmaite tematy, jakim się tylko przysłuchiwałam, bądź w których Ŝywo 
uczestniczyłam, pamiętam przede wszystkim Jej chęć zrozumienia sprawy, 
wyczucie sytuacji, rzeczowość, takt, humor i mądrą ripostę. Tylko taki obraz 
został mi w pamięci. I nie przypominam sobie niezręczności z Jej strony  
w stosunku do kogokolwiek, z którego zdaniem się nie zgadzała, takŜe do 
tych, którzy sami tego nie potrafili. Dlatego mimo Ŝe i my same bardzo róŜ-
niłyśmy się w wielu kwestiach – na ogół natury społecznej czy politycznej, 
nierzadko i religijnej – bardzo lubiłam te nasze rozmowy. Dziś myślę, Ŝe by-
ły za krótkie i nazbyt rzadkie, bo chyba po kaŜdej widziałam więcej i dalej. 
Mało jest takich ludzi wokół nas. Miałam duŜo szczęścia, Ŝe gdy niedługo po 
studiach rozpoczęłam pracę w muzeum, trafiłam do Działu Naukowo-Ba-
dawczego tej placówki, w której Ona pracowała, choć juŜ tylko na cząstkę 
etatu i w niektóre dni.  

Skupienie, którym obdarzała ludzi, charakteryzowało takŜe jej pracę.  
W muzeum pojawiała się zawsze punktualnie. W drodze na poddasze, gdzie 
i teraz mieści się Dział Naukowy, witała się ze wszystkimi, zaczynając od 
pań w sekretariacie i dyrektora, dr. Czesława Wawrzyniaka, i zaraz zabie-
rała się do pracy. Widzę Ją jak pochylona nad papierami, uwaŜnie czyta, 
kreśli, notuje, przekłada, rzadko odrywając wzrok, a jak podnosi się, to na 
ogół po to, by coś ustalić, sięgnąć do ksiąŜki czy archiwaliów. Mieliśmy taki 
zwyczaj, Ŝe gdy ktoś z nas przygotowywał sobie herbatę czy kawę, przyrzą-
dzał ją takŜe innym, o ile mieli oni na to ochotę. Zwykle była to okazja do 
krótkich rozmów. Wymienialiśmy się wtedy informacjami o swoich przy-
puszczeniach, tropach, wiodących do kolejnych archiwów czy bibliotek, ko-
mentowaliśmy ustalenia po wizytach w tych miejscach, ocenialiśmy nowości 
wydawnicze i to, co działo się wokół nas. Pani RóŜa czasem przyłączała się 
do nas, niektóre rozmowy sama inicjowała. Pytana, słuŜyła radą, nie narzu-
cała się jednak ze swoimi sądami. Jeśli jednak uznała, Ŝe idziemy w złym 
kierunku, uprzejmie i stanowczo o tym mówiła. Czasem jeszcze nam mło-
dym uświadamiała, Ŝe drzwi, które tak odwaŜnie i głośno forsowaliśmy, były 
od dłuŜszego czasu otwarte, tylko my w swoim zapale tego nie dostrzegali-
śmy. I nie było w tym z Jej strony ani odrobiny satysfakcji czy złośliwości – 
tylko troska i duŜa kultura. Z dzisiejszej perspektywy uwaŜam, Ŝe sytuacja, 
gdy młodzi pracownicy tworzą zespół razem ze starszymi od siebie, z dłuŜ-
szym i jeszcze róŜnym staŜem zawodowym, jest najlepszą z moŜliwych. 

A ta godna podziwu kobiecość, dbałość o wygląd i detale stroju, natural-
ność? IleŜ to razy uwaga lub pytanie Pani RóŜy na temat fryzury, bluzki czy 
biŜuterii tuŜ np. przed konferencją albo waŜnym spotkaniem, które w mu-
zeum organizowaliśmy, takie upewnienie się czy dobrze wygląda, wprawiał 
mnie mocno skupioną wówczas na tym, czym byłam zajęta, w zdumienie  
i dawał tak potrzebny oddech. Sama teŜ musiałam się spodziewać, Ŝe mój 
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wygląd jest stale krytycznie lustrowany. Jeśli ocena nie wypadała dla mnie 
pozytywnie, na ogół nie słyszałam jej, tylko przez moment mogłam dostrzec 
cień niezadowolenia. 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy razem pracowałyśmy, 
to, co w muzeum się działo, było związane przede wszystkim z poszerzeniem 
obszaru zainteresowań badawczych o obozy dla polskich jeńców w ZSRR  
i dla polskich Ŝołnierzy internowanych w krajach neutralnych, a w przypad-
ku Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach – takŜe o obóz powojenny. 
Dział tętnił Ŝyciem. Przychodzili kombatanci, byli jeńcy, naukowcy, redakto-
rzy, graficy, dziennikarze. Współpracowali z nami przy organizacji konfe-
rencji, spotkań, wystaw i wydawnictw. Ze zdaniem Pani RóŜy liczył się kaŜdy. 
Otoczona była powszechnym szacunkiem. Zawsze spokojna, uwaŜna, sta-
rannie przygotowana i chętna do udziału we wszystkim, co robiliśmy, takŜe  
w wyjazdowych, kilkugodzinnych lekcjach muzealnych czy np. pracach in-
wentaryzacyjnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, któ-
re ze względu na nie najlepszy wtedy stan zachowania krzyŜy nagrobnych, 
nie stanowiły łatwego zadania.  

Była dobrą duszą naszej muzealnej społeczności. Traktowała ją jak ro- 
dzinę. Interesowała się nią i dbała o nią. Dla kaŜdego znajdowała chwilę. 
Zadziwiała nas swą orientacją, Ŝyczliwą pamięcią i dyskrecją. Odwzajem-
niała się informacjami o sobie i swojej rodzinie, która była zawsze dla Niej 
najwaŜniejsza. W ten sposób poznałam Jej męŜa, córkę i syna, wnuków,  
a później i prawnuków, prawie ich nie widząc. Jej imieniny co roku wią- 
zały się w muzeum z uroczystym spotkaniem, podczas którego częstowała 
nas upieczonymi przez siebie słodkościami i wzruszona odczytywała wiersz, 
który na tę szczególną okazję pisał dla Niej mąŜ poeta – Zbyszko Bednorz. 
Nie wiem, kiedy te imieninowe wiersze i spotkania stały się tradycją rów-
nieŜ muzealną. Były starannie przez Panią RóŜę pielęgnowane i uznawane 
przez pracowników. Cieszyła się nimi. Pamiętam, jak po jednym z takich 
spotkań sprzątałyśmy naczynia ze stołu. Pani RóŜa, która przyglądała się 
naszej krzątaninie, nie przerywając rozmowy, z rozbrajającym spokojem 
stwierdziła: „Tak, kaŜdy wiek ma swoje prawa”. Ale wiekiem długo się nie 
zasłaniała, by nie uczestniczyć w muzealnych pracach. To przyszło duŜo 
później. 

Pani RóŜa – niewysoka, drobna, z iskrzącymi się energią oczami, których 
kolor harmonizował z intensywną czernią włosów, lekki uśmiech w kącikach 
ust i głos: niski, dźwięczny, serdeczny, niepoddający się absolutnie czasowi, 
podobnie jak sposób poruszania się. Bardzo długo zadziwiała nas wszystkich 
swą witalnością, a pogodą ducha prawie do ostatniego spotkania. Czasem 
miałam wraŜenie, Ŝe wystarczyłoby ich na obdarowanie przynajmniej kilku 
osób. Nawet wtedy, gdy juŜ nie pracowała w muzeum i gdy z kaŜdym rokiem 
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codzienność stawała się trudniejsza z powodu opieki nad starszym i bardziej 
schorowanym męŜem oraz własnych, równieŜ coraz mocniej odczuwalnych 
dolegliwości, na pytania o samopoczucie, zwykła była spokojnie odpowiadać, 
Ŝe jest ono właściwe do wieku. Jej decyzje o wycofywaniu się kolejno z na-
szych prac: naukowych, redakcyjnych i wydawniczych, a na końcu edukacyj-
nych, teŜ były przekazywane łagodnie, ale stanowczo, wiedzieliśmy, Ŝe są 
ostateczne. 

Pani RóŜa długo uczestniczyła w naszych corocznych spotkaniach świą-
teczno-noworocznych. Czuła się wówczas w obowiązku zabierać głos w imie-
niu emerytowanych pracowników. Wszyscy słuchaliśmy zawsze z uwagą. Jej 
wypowiedzi były przejrzyste, mądre i serdeczne.  

Dopiero po śmierci męŜa, w ostatnich dwóch latach, wyraźnie gasła. Dzię-
kując za zaproszenia na muzealne przedsięwzięcia, choć sekundowała nam, 
podziwiała nas i dodawała nam tym sił, sama powoli przestawała dawać 
opór postępującym dolegliwościom. Czasem jeszcze się buntowała, jak wtedy, 
gdy – jak mi opowiedziała – przewróciła się w łazience i szukając sił, by się 
podnieść, stwierdziła, Ŝe skoro przeŜyła wojnę, to z pewnością nie po to, by 
tak umrzeć. Chyba lubiła, gdy ją odwiedzaliśmy. Zwykłe sama kierowała 
rozmową. Wypytywała o rodzinę, dopominała się jej fotografii, chciała wie-
dzieć wszystko o muzeum, sporo opowiadała teŜ o sobie. Mało co przy tym 
uchodziło jej uwadze. Umiała pochwalić zmienioną fryzurę i dostrzec ukry-
wane zmęczenie. Rozstając się, zawsze obiecywałyśmy sobie kolejne spot- 
kanie. Prosiła tylko, by było ono zapowiedziane, by mogła się do niego przy-
gotować: być wyłącznie dla gościa, móc poczęstować czymś smacznym, być  
starannie ubraną i uczesaną. 

Ale podnosiła się z łóŜka coraz rzadziej. Nie chciała dłuŜej mierzyć się  
z bólem. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia nie mogła uczestniczyć 
w spotkaniu (w grudniu 2013 r.) z cyklu „Twarze Opola”, które Jej poświęci-
liśmy. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono. Jej przyjaciel Harry Duda od-
czytał wtedy swój wiersz, który przy tym tekście – za jego zgodą – przywołu-
ję. Gdy później odwiedziliśmy Panią RóŜę, przekonaliśmy się, jak duŜo dla 
Niej ten gest i nasze spotkanie znaczyły. 

Myślę, Ŝe dla nas wszystkich, pracujących w muzeum, znajomość z Panią 
RóŜą była czymś wyjątkowym. I z pewnością taką juŜ pozostanie. Oprócz 
wyróŜniającej się osobowości, Pani RóŜa była dla nas świadkiem wydarzeń 
II wojny światowej, o której cięŜarze cały czas w naszym muzeum mówimy, 
a takŜe człowiekiem, który – o ile mi wiadomo – pod tym bagaŜem trudnych 
doświadczeń nigdy się nie ugiął. 

RóŜa Bednorz urodziła się 20 października 1920 r. w Gliwicach-Sośnicy. 
Ojciec – Józef Wróbel był maszynistą kolejowym, powstańcem śląskim, a mat-
ka – Wiktoria (nazwisko panieńskie: Milka) zajmowała się prowadzeniem 
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domu i opieką nad dziećmi. Po plebiscycie, w 1922 r. rodzina Wróblów prze-
niosła się do Katowic. RóŜa Wróbel rozpoczęła w jednej z tamtejszych szkół 
naukę, którą potem kontynuowała w Chorzowie, zdając maturę w 1939 r. 
Pod koniec sierpnia 1939 r. pracowała w punkcie ewakuacyjnym w Lędzi-
nach, dokąd napływali masowo uchodźcy z pogranicza polsko-niemieckiego. 
Po wybuchu II wojny światowej jako sanitariuszka przeszła z bielskim pod-
oddziałem 21. Dywizji Piechoty Górskiej szlak bojowy ze Śląska do Za- 
mościa. Wróciła następnie na Śląsk i włączyła się w konspirację (grupa  
por. Konstantego Kempy, pseudonim „Tadeusz”). Wspierała teŜ osadzonych 
w obozach, organizując wysyłkę paczek i korespondując z jeńcami.  

W styczniu 1943 r. wyjechała do Krakowa. Początkowo podjęła pracę  
w Urzędzie Kontroli Cen, w charakterze tłumaczki i stenotypistki. Następ-
nie jako łączniczka Sekcji Zachodniej Delegatury RP na Kraj pod pseudoni-
mem „Iza” kolportowała polską prasę podziemną na trasie Warszawa–
Kraków. Wtedy teŜ poznała swojego przyszłego męŜa – Zbyszko Bednorza, 
pracownika Delegatury Rządu na Kraj i Sekcji Zachodniej Departamentu 
Informacji i Prasy Okręgu Śląskiego. Działała równieŜ w tajnej Organizacji 
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Ziem Zachodnich „Ojczyzna”. W marcu 1944 r. została zatrzymana przez 
Gestapo. Udało się Jej zbiec. Przez kolejne miesiące ukrywała się pod Kra-
kowem, Tarnowem, a później w Sieradzu, posługując się nazwiskiem GraŜy-
na Janicka (uŜywała go później w pracy dziennikarskiej). W grudniu 1944 r. 
wyszła za mąŜ. 

Po zakończeniu wojny wraz z męŜem RóŜa Bednorz powróciła na Górny 
Śląsk. Mieszkała w Chorzowie, następnie w Katowicach. W 1954 r. z rodzi-
ną przeniosła się do Opola, w którym juŜ pozostała. Pracowała jako dzienni-
karka, publikując m.in. w „Słowie Powszechnym” i „Słowie na Śląsku”, „Ka-
toliku”, „Śląsku”,  „Kronice Tygodniowej” w Toronto (w 1963 r. w uznaniu za 
pracę publicystyczną i naukową, związaną z tematyką śląskoznawczą zo- 
stała przyjęta do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Dziennika- 
rzy Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk). W 1964 r. podjęła pracę  
w charakterze redaktora działu wydawniczego WyŜszej Szkoły Pedagogicz-
nej w Opolu, jak równieŜ współpracę z Instytutem Śląskim w Opolu, nadal 
publikując w róŜnych czasopismach: „Mówią Wieki”, „Tobie Polsko”, „Z lat 
wojny i okupacji”, „Kwartalniku Opolskim”, „Wojskowym Przeglądzie Histo-
rycznym”, „Naszej Ojczyźnie” i „Poglądach”. 

W 1968 r. RóŜa Bednorz rozpoczęła studia na Wydziale Filologiczno-His-
torycznym w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła je w 1973 r. 
obroną pracy magisterskiej, napisaną pod kierunkiem prof. Teodora Musioła, 
pt. Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich w Warszawie w latach 1942–1944 
(w 1974 r. otrzymała za nią II nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Alek-
sandra Zawadzkiego w Warszawie. Praca została opublikowana w 1975 r.).  

W 1968 r. RóŜa Bednorz rozpoczęła równieŜ pracę w Centralnym Mu-
zeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (wtedy: Muzeum Marty-
rologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach). Początkowo pracowała w Dzia-
le Oświatowo-Wystawienniczym. W 1973 r. została adiunktem w Dziale Na-
ukowo-Badawczym i do 1981 r. nim kierowała. W tym okresie zainicjowała 
współpracę ze środowiskami kombatanckimi oraz muzealnymi w kraju i za 
granicą, m.in. Izraelskim Związkiem Weteranów Wojen Światowych w Tel 
Avivie, Stowarzyszeniem śołnierzy Armii Krajowej w Melbourne, związka-
mi kombatantów w Kanadzie, Instytutem Polskim w Londynie oraz Cen-
trum Dokumentacyjno-Informacyjnym Obozów Okręgu Emsland w Papen-
burgu. Współpraca ta zaowocowała powiększeniem muzealnych zbiorów. 
Wiele z pozyskanych wtedy pamiątek było eksponowanych na tworzonych 
wówczas wystawach stałych, m.in. „W niewoli niemieckiej”, „Obozy jenieckie 
w Lamsdorf/Łambinowicach 1870–1945” i „PodchorąŜowie – jeńcy wojenni  
II wojny światowej w obozach Wehrmachtu” oraz wystawach czasowych, 
m.in. „Jeńcy polscy w hitlerowskich obozach Wehrmachtu w latach II wojny 
światowej”, „Gdy otworzyły się bramy obozów” oraz „Pomniki Pamięci Naro-
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dowej”, „Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych w nie-
woli niemieckiej w latach 1939–1945”, które powstały przy współpracy RóŜy 
Bednorz. W 1995 r. przygotowała autorską wystawę pt. „Z tragicznej prze-
szłości ku pojednaniu i przyjaźni. Polscy Ŝołnierze w niemieckiej i radziec-
kiej niewoli 1939–1945 / Aus der tragischen Geschichte der Versöhnung 
und Freundschaft. Ausstellung zu polnischen Soldaten in deutscher und 
sowjetischer Kriegsgefangeneschaft 1939–1945”. Ekspozycja była prezento-
wana w Niemczech: w Papenburgu, Bergen-Belsen, Neuengamme i Rösrath, 
wszędzie wzbudzając duŜe zainteresowanie.  

W muzeum RóŜa Bednorz zajmowała się ponadto opracowywaniem mate-
riałów archiwalnych i badaniami naukowymi, związanymi z tematyką je-
niecką, w głównej mierze z pomocą humanitarną oraz losami kobiet-jeńców 
z Powstania Warszawskiego. Wynikiem tych prac stały się m.in. ksiąŜka Aby 
mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców w niewoli Wehrmachtu 1939– 
–1945 (Opole–Częstochowa 1989), a takŜe ok. 50 artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych, recenzji, omówień i sprawozdań. RóŜa Bednorz zasiada-
ła teŜ w Komitecie Redakcyjnym „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”  
i była redaktorem naukowym kilku jego tomów. Organizowała i współorgani-
zowała sesje i konferencje naukowe oraz popularnonaukowe. Inicjowała co-
roczne spotkania byłych jeńców wojennych stalagów Lamsdorf oraz szereg 
przedsięwzięć kulturalnych, w tym wieczory poezji i muzyki jenieckiej. Była 
jednym z pomysłodawców i organizatorów Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego XXII edycja odbyła się w 2014 r. 
Na jego potrzeby w 1984 r. dokonała wyboru i opracowania poezji jenieckiej 
pt. Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945.  

Na emeryturę przeszła w październiku 1981 r., ale do 1997 r. była jeszcze 
w muzeum zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym teŜ 
okresie włączyła się w pracę Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powstałego 
w Opolskiem w 1992 r. Z jej inicjatywy w 1994 r. Stowarzyszenie przeprowa-
dziło warsztaty „Gdzie dom jest mój” dla studentów Polaków z terenów byłego 
Związku Radzieckiego, rozpoczynających studia w Polsce. W sierpniu 1997 r. 
zorganizowała tournee opolskiej grupy teatralno-tanecznej „Gałganek” po 
Niemczech. Zainicjowała równieŜ gościnne występy dziecięcych i młodzieŜo-
wych grup polonijnych w województwie opolskim, kontynuowane do dziś.  

Działalność RóŜy Bednorz wyraŜająca Jej szczególny stosunek do Polski  
i Śląska, była wielokrotnie doceniania i nagradzana (Medal „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej” – 1966, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 
1972, Odznaka „ZasłuŜony Działacz Kultury” – 1979, Medal Rodła – 1989, 
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość – 1995, KrzyŜ Armii Krajowej – 
1995, Kombatancki KrzyŜ Zasługi – 1997, Patent nr 52031 z tytułem: Wete-
ran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” – 2001, stopień podporuczni-
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ka Wojska Polskiego – 2001, Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Kultury 
Polskiej” – 2005, Nagroda im. Karola Miarki – 2012).  

Ostatnie lata Ŝycia Pani RóŜa spędziła w Domu Pomocy Społecznej dla 
Kombatantów w Opolu. Zmarła 21 października 2014 r. Została pochowana 
na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi w Alei ZasłuŜonych, obok swo-
jego ukochanego męŜa.   

Dla nas, osób, które Ją znały, Jej śmierć oznacza ogromną stratę. 
 

Violetta Rezler-Wasielewska 
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Kalendarium łambinowickie 
(styczeń – grudzień 2014) 

 
Styczeń 

16 stycznia – W muzeum w Opolu odbyła się promocja najnowszej 
publikacji: dziennika Franciszka Brzezińskiego pt. 
W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera.  

26 stycznia – W Łambinowicach, na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy, 
uroczyście obchodzono 69 rocznicę Tragedii Górno-
śląskiej. Organizatorem obchodów było Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

23 stycznia – W Opolu miała miejsce druga promocja ksiąŜki pt. 
Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939– 
–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu / Geprüft. Censo-
red. The philately of the years 1939–1945 in the col-
lections of the Central Museum of Prisoners-of-War 
in Łambinowice-Opole w opracowaniu Aleksandra 
Klaka i Krzysztofa Krupy.  

 
Luty 

4 lutego – W opolskiej siedzibie muzeum odbył się wernisaŜ  
pt. „Pocztówki z Wielkiej Wojny. Korespondencja wy-
syłana pocztą polową (1915–1918) ze zbiorów Anto-
niego Przybyły z Janowa”, przygotowanej przez Mu-
zeum Historii Katowic i katowicki oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

20 lutego – W Opolu rozpoczęto drugą edycję spotkań z cyklu 
„Twarze Opola”. Pierwsze spotkanie poświęcone było 
sylwetce „Profesora Wiesława Lesiuka. Portret na-
ukowca i pedagoga”. Bohatera – historyka regionali-



224 

sty, który swoje Ŝycie zawodowe związał z opolskimi 
placówkami naukowymi i kulturalnymi przedstawi-
li: prof. prof. Michał Lis, Edmund Nowak, Stanisław 
Senft oraz dr Czesław Wawrzyniak. Przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane we współpracy ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu. 

Marzec 

6 marca – W muzeum w Opolu miała miejsce prezentacja albu-
mu Fotograf z Auschwitz i spotkanie z jego autorką 
Anną Dobrowolską, połączone z projekcją filmu Por-
trecista w reŜyserii Ireneusza Dobrowolskiego. 

17 marca – Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 
odbyły się obchody 69 rocznicy wyzwolenia obozów 
jenieckich w Lamsdorf. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz 
państwowych i samorządowych, słuŜb mundurowych, 
instytucji kultury, nauczyciele, uczniowie, mieszkań-
cy okolicznych miejscowości oraz Ŝołnierze 91. Bata-
lionu Logistycznego im. Ziemi Opolskiej z Kom-
prachcic. Podczas uroczystości odprawiona została 
modlitwa ekumeniczna za zmarłych i pomordowa-
nych jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, którą poprowa-
dzili przedstawiciele wyznania: rzymskokatolickie- 
go – ks. dziekan Adam Ciosmak, proboszcz Parafii 
pw. Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach; prote-
stanckiego – ks. radca dr Marian Niemiec, proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu; prawo-
sławnego – protojerej Stanisław Strach, proboszcz 
Parafii Prawosławnej pw. Ikony Bogurodzicy Wszyst-
kich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
Aleksander Gleichgewicht, przewodniczący Gminy 
śydowskiej we Wrocławiu. Na zakończenie uroczy-
stości został odczytany Apel Pamięci, następnie Ŝoł-
nierze oddali salwę honorową, a uczestnicy obcho-
dów złoŜyli kwiaty przed Pomnikiem Martyrologii 
Jeńców Wojennych. Druga część uroczystości, to spo-
tkanie pt. „PrzeŜyłem!” z Jarosławem Furgałą, by-
łym jeńcem wojennym i artystą ludowym, które od-
było się w muzeum w Łambinowicach. 
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19 marca – Muzeum było współorganizatorem (wraz z Samorzą-
dem Województwa Opolskiego i Towarzystwem Spo-
łeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim) 
konferencji naukowej pt. „Wokół Tragedii Górnoślą-
skiej. RozwaŜania – analizy – polemiki”. Uczestnicy 
przeanalizowali na niej termin „tragedia górnoślą-
ska” oraz dyskutowali o formach upamiętnienia lo-
sów ludności tego regionu po II wojnie światowej. 

20 marca – W Opolu odbyło się kolejne spotkanie w ramach cy-
klu kulturalnego „Twarze Opola”, zatytułowane „Fo-
tografować to znaczy wstrzymać oddech... Opolskie 
w obiektywie Romana Kwaśniewskiego”. Sylwetkę 
bohatera przedstawili dziennikarze Bogusław Mru-
kot i Krzysztof Świderski. 

 

Kwiecień 

8 kwietnia – W siedzibie muzeum w Opolu otwarto wystawę cza-
sową pt. „Zbrodnia i pamięć. Bykownia – czwarty 
cmentarz katyński”, przygotowaną przez Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

11 kwietnia – W Łambinowicach odbył się finał wojewódzki XXII 
edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej 
„Nie traćmy pamięci”. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawowali: Marszałek Województwa Opol-
skiego, Andrzej Buła i Starosta Opolski – Henryk 
Lakwa. W konkursie wzięło udział 43 uczniów ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych województwa opolskiego. Jury przyznało 
dziewięć nagród i dwa wyróŜnienia: I nagroda – 
szkoły podstawowe: Aleksandra śak ze Szkoły Pod-
stawowej (dalej: SP) nr 2 w Niemodlinie, gimnazja: 
Marcel Gisal z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głub-
czycach, szkoły ponadgimnazjalne: Michalina 
Chmielewska z Zespołu Szkół (dalej: ZS) Ogólno-
kształcących w Opolu; II nagroda – szkoły podstawo-
we: Emilia Włodarczyk z PSP w Bielicach, gimnazja: 
Roksana Siedlecka z Publicznego Gimnazjum (dalej: 
PG) nr 3 w Brzegu, szkoły ponadgimnazjalne: Marle-
na Chmielewska z ZS Ogólnokształcących w Opolu; 
III nagroda – szkoły podstawowe: Maciej Gołomb ze 
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SP nr 1 w Głogówku, gimnazja: Paweł Otto z PG  
nr 5 w Opolu, szkoły ponadgimnazjalne: Martina 
Waleska z ZS Ekonomicznych w Opolu; wyróŜnienia 
– szkoły podstawowe: Karolina Podkanowicz z PSP 
w Komprachcicach; gimnazja: Patryk Kupczyk z PG 
w Graczach. 

15 kwietnia – W Opolu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, któ-
ra pozytywnie oceniła i zatwierdziła sprawozdanie  
z działalności placówki w 2013 r. i plan pracy na  
2014 r. 

24 kwietnia – W Opolu zorganizowano spotkanie, poświęcone Ma-
rianowi Nowakowi, rzeźbiarzowi tworzącemu w me-
talu, współautorowi Pomnika Martyrologii Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach. Jego sylwetkę i twór-
czość zaprezentował historyk sztuki dr Krzysztof Se-
bastian OŜóg. Było to kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Twarze Opola”. 

25 kwietnia – W Opolu odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Kolą, 
archeologiem i historykiem, badaczem wielu miejsc 
pochówku ofiar II wojny światowej, zwłaszcza zwią-
zanych ze zbrodnią katyńską (m.in. w Charkowie  
i Bykowni). 

 

Maj 

7 maja – W muzeum w Opolu otwarto wystawę czasową pt. 
„Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika”, przygo-
towaną przez muzeum we współpracy z opolskimi  
i krakowskimi artystami. Wystawie towarzyszył ka-
talog. 

16 maja – Muzeum otrzymało wyróŜnienie w XXXIV Konkur-
sie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013  
w kategorii „Przedsięwzięcia o tematyce martyrolo-
gicznej” za wystawę stałą pt. „Po wojnie. Obóz Pracy 
w Łambinowicach (1945–1946)”. 

 – W opolskiej siedzibie muzeum zorganizowano 7 Noc 
Muzeów w Opolu. W jej ramach odbyły się warsztaty 
ze sztuki tworzenia exlibrisów, kuratorskie oprowa-
dzanie po wystawach: „Miejsce Pamięci Narodowej  
w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodo-
we, europejskie” i „Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. 
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Grafika”, a takŜe wykład pt. „Dozwolone, zakazane – 
ksiąŜki w niemieckich obozach jenieckich” oraz pre-
zentacja filmu fabularnego pt. Wielki Wóz w reŜyse-
rii Marka Wortmana. 

22 maja – „Stefan Oswald Popiołek. Początek opolskiej huma-
nistyki” to tytuł kolejnego spotkania z cyklu „Twarze 
Opola”, które poprowadził prof. dr hab. Michał Lis. 
Tytułowy bohater spotkania był badaczem historii  
i kultury Śląska, pierwszym dyrektorem utworzone-
go w 1965 r. Muzeum Martyrologii Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach. 

31 maja – Po raz piąty łambinowicka placówka muzealna 
uczestniczyła w przedsięwzięciu zorganizowanym 
przez opolskie instytucje kulturalne i naukowe – No-
cy Kultury. Dla najmłodszych uczestników przygoto-
wano warsztaty ze sztuki tworzenia exlibrisów, dla 
dorosłych kuratorskie oprowadzanie po wystawach: 
„Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – 
dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie” i „Woj-
na i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika” oraz prezen-
tację filmu fabularnego pt. Wielki Wóz w reŜyserii  
M. Wortmana. 

Czerwiec 
1 czerwca – Muzeum wzięło udział w XII Festiwalu Nauki. Dla 

zwiedzających przygotowano prezentację multime-
dialną pt. „Jeńcy Wielkiej Wojny”, poświęconą jeń-
com I wojny światowej oraz kwiz z nagrodami. Za-
prezentowano najnowsze publikacje oraz wystawę 
fotografii Sławoja Dubiela pt. „Historia naturalna”. 
Chętni mieli moŜliwość układania megapuzzli. 

2–4 czerwca – W Łambinowicach i Opolu odbyło się międzynarodo-
we seminarium, zorganizowane w ramach projektu 
„Wielopłaszczyznowa pamięć: nauczanie w miejscu 
oraz online o nazistowskich, a takŜe stalinowskich 
obozach koncentracyjnych i internowania”, realizo-
wane przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Historii EUROCLIO, we współpracy z Fundacją 
Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora oraz 
Estońskim Instytutem Pamięci Historycznej. 

6 czerwca – W Łambinowicach zorganizowano po raz dziesiąty 
sesję edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Eduka-
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cja w miejscach pamięci narodowej”. Odbyła się ona 
pod hasłem: „Innowacyjne rozwiązania edukacyjne 
w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu. Podstawy teoretyczne – metody – 
praktyczne rozwiązania”. Wzięli w niej udział na-
uczyciele, wykładowcy akademiccy i studenci. 

 – Podczas sesji ogłoszono takŜe wyniki VI 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, Andrzeja Buły. Na kon-
kurs zgłoszono 26 prac z całej Polski. Jury przyznało 
nagrodę I stopnia za projekt pt. „Losy Mosinian  
w czasie II wojny światowej – projekt badawczy, re-
alizowany dla upamiętnienia 70 rocznicy Sache Mo-
schin” dla Beaty Buchwald, Renaty Wełniak i Anny 
Ciesielskiej z ZS nr 2 w Mosinie; nagrodę II stopnia 
za projekt pt. „Pamiętajmy o Holokauście” dla Mar-
ka Kaniewskiego z ZS Zawodowych im. R. Mielczar-
skiego w Katowicach oraz nagrodę III stopnia za 
projekt pt. „Pyskowickie obozy wojenne” dla BłaŜeja 
Krupskiego, Macieja Ślimaka i Macieja Bachusa ze 
SP nr 6 w Pyskowicach oraz dla Idy Kwiecień z Gim-
nazjum nr 1 w Pyskowicach, a takŜe wyróŜnienie za 
projekt pt. „Póki nie jest za późno – miejsca pamięci 
w Białej Podlaskiej” dla Rafała Czeczota, Michała 
Daniluka, Patrycji Flagi, Rafała Kantora, Piotra Na-
stagi, Zuzanny Pasternak, Jakuba Wichy i Dominiki 
Zaniewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Sta-
nisława Staszica w Białej Podlaskiej. Ponadto jury 
przyznało wyróŜnienie przewodniczącej za projekt 
pt. „Nie odejdą w niepamięć” dla Olgi Lewandow-
skiej z ZS nr 2 w Mosinie. 

18 czerwca – Muzeum było współorganizatorem konkursu wiedzy 
pt. „W wirze Wielkiej Wojny. W setną rocznicę wybu-
chu I wojny światowej”, w którym wzięło udział 31 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Laureatami zo-
stali: I nagroda – David Langner z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Klucz-
borku, II nagroda – Kamil Kowalczyk z ZS Ekono-
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micznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opo-
lu, III nagroda – Dawid Jarocki z ZS Zawodowych 
im. Bronisława Koraszewskiego nr 4 w Opolu oraz 
wyróŜnienia – Tomasz Pasieka z ZS im. Tadeusza 
Kościuszki w Opolu, Joanna Kowalczyk z ZS Ogólno-
kształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, 
Rafał Miniewski z ZS Technicznych i Ogólnokształ-
cących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu, Hanna 
Ferdynus z ZS Ekonomicznych w Opolu, Magdale- 
na Dziona z ZS Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach, Maciej Myszograj z ZS Ogólno-
kształcących w Kluczborku i Dominika Matysek  
z ZS Budowlanych im. Jana Pawła II w Opolu. Pa-
tronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uni-
wersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stanisław S. Ni-
cieja. Finał konkursu został uwieńczony koncertem 
w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

25 czerwca – W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, na 
Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, 
odbyła się uroczystość, wieńcząca prace konserwa-
torskie przy Pomniku Jeńców Serbskich. Współorga-
nizatorami przedsięwzięcia (wraz z muzeum) byli: 
Konsul Honorowy Republiki Serbii, Ranko Tomowić, 
Wójt Gminy Łambinowice, Tomasz Karpiński, Pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW w Łambinowi-
cach-Opolu, prof. dr hab. Danuta Kisielewicz. Patro-
nat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Sekre-
tarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr 
hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Wojewoda Opolski, 
Ryszard Wilczyński oraz Marszałek Województwa 
Opolskiego, Andrzej Buła. W wydarzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych  
i konsularnych Serbii w Polsce: Ambasador Radojko 
Bogojević, Konsul Mihailo Petkovski, Konsul Hono-
rowy Ranko Tomović oraz Catalin Radoi, Sekretarz 
Ambasady Rumunii w Polsce, a ponadto Adam Si-
wek, Naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa, Roman Ciasnocha, 
Przewodniczący Rady Miasta Opola, Krzysztof Ka-
wałko, Wiceprezydent Miasta Opola, Janusz Wójcik, 
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Dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 
Tomasz Karpiński, Wójt Gminy Łambinowice, przed-
stawiciele wojska, straŜy poŜarnej, leśników, insty-
tucji naukowych, oświatowych i kulturalnych, dzieci 
i młodzieŜ, mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

 – W Opolu natomiast odbył się wernisaŜ wystawy  
czasowej pt. „Pomeranija. Serbscy jeńcy wojenni  
w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu 1941–1945”, 
przygotowanej przez Muzeum Archeologiczno-Histo-
ryczne w Stargardzie. 

26 czerwca – W Opolu odbyło się kolejne spotkanie, zorganizowa-
ne w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” pt. 
„Trzy wymiary”. Jego bohaterem był artysta i peda-
gog, Robert Suchiński. Spotkanie prowadził dzienni-
karz, Krzysztof Ogiolda. 

Lipiec 

15 lipca – Wydano drukiem 36 tom „Łambinowickiego Roczni-
ka Muzealnego” pod redakcją Violetty Rezler-
Wasielewskiej. Jest to wydanie specjalne, związane 
z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej. 

Sierpień 

18–28 sierpnia – W Łambinowicach odbył się XIX Międzynarodowy 
Obóz MłodzieŜowy, w którym uczestniczyła młodzieŜ 
z Niemiec, Polski i Ukrainy. Celem obozu była 
wspólna praca młodych ludzi przy pielęgnacji cmen-
tarzy wojennych w Łambinowicach. Na zakończenie 
obozu odbyło się tradycyjnie Święto Pamięci, w któ-
rym wzięli udział jego uczestnicy oraz goście: prze-
wodniczący Narodowego Związku Opieki nad Groba-
mi Wojennymi Nadrenii Palatynatu – Michael Hör-
ter, Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński i Wi- 
cemarszałek Województwa Opolskiego – Barbara 
Kamińska. Uroczystość uwieńczył Apel Pamięci przy-
gotowany przez młodzieŜ w trzech językach. 

Wrzesień 

1 września – Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych 
uroczyście upamiętniono 75 rocznicę wybuchu II woj-
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ny światowej. W obchodach wzięli udział przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich, władz samorządo-
wych i słuŜb mundurowych, parlamentarzyści, 
mieszkańcy regionu oraz młodzieŜ szkolna. Uczest-
nicy oddali cześć zmarłym i poległym minutą ciszy,  
a następnie złoŜyli kwiaty. Wartę honorową przed 
Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych wysta-
wił 91. Batalion Logistyczny w Komprachcicach. 

9 września – W Opolu otwarto wystawę czasową pt. „W obiekty-
wie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej 
Warszawie 1939–1945”, przygotowaną przez Dom 
Spotkań z Historią w Warszawie. 

16 września – W muzeum uroczyście uczczono setną rocznicę wy-
buchu I wojny światowej. Obchody zorganizowano 
wspólnie z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Opolu, płk. Mirosławem Karaskiem. W Opo-
lu odbyła się sesja naukowa pt. „Historia i pamięć. 
Jeńcy wojenni na Śląsku Opolskim w czasie I wojny 
światowej” pod patronatem honorowym Sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Andrze-
ja Krzysztofa Kunerta, Wojewody Opolskiego, Ry-
szarda Wilczyńskiego oraz Marszałka Województwa 
Opolskiego, Andrzeja Buły. W Łambinowicach nato-
miast, na Starym Cmentarzu Jenieckim, uczczono 
pamięć ofiar I wojny światowej, w tym szczególnie 
Ŝołnierzy róŜnych narodowości pochowanych w tym 
miejscu. W uroczystości wzięli udział przedstawicie-
le władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
słuŜb mundurowych, instytucji kultury, szkół oraz 
okoliczni mieszkańcy. WaŜną jej częścią była modli-
twa ekumeniczna z udziałem proboszcza Parafii 
Rzymskokatolickiej w Łambinowicach, ks. Adama 
Ciosmaka, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augs-
burgskiej w Brzegu, ks. Sławomira Fonfary, a takŜe 
proboszcza Parafii Ikony Bogurodzicy Wszystkich 
Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu, ks. Sta-
nisława Stracha oraz Apel Pamięci, który poprowa-
dził kpt. Stanisław Kocoń z Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Opolu. Towarzyszyła mu kompania 
honorowa 91. Batalionu Logistycznego im. Ziemi 
Opolskiej z Komprachcic. 
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21 września – Muzeum uczestniczyło w Europejskich Dniach Dzie-
dzictwa, które w tym roku odbyły się pod hasłem 
„Dziedzictwo – źródło toŜsamości”. 

Październik 
2 października – „Mój światopodgląd” to tytuł spotkania z Leszkiem 

Ołdakiem, grafikiem, plakacistą, rysownikiem, ilu-
stratorem i scenografem, które odbyło się w ramach 
cyklu „Twarze Opola”. Spotkanie prowadził dzienni-
karz Andrzej Buchowski. 

6 października – W muzeum odbyły się uroczyste obchody, upamięt-
niające 70 rocznicę przybycia I transportu Powstań-
ców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf 
(Łambinowice): w Opolu otwarto nową wystawę cza-
sową pt. „Koniec i początek. Powstańcy warszawscy 
w niewoli niemieckiej”, przygotowaną przez mu-
zeum. W opolskich szkołach miały miejsce spotkania 
z gośćmi specjalnymi – powstańcami, byłymi jeńca-
mi wojennymi: Krystyną i Romualdem Malinowski-
mi oraz Barbarą Wiktorią Lewandowską. Nasza pla-
cówka gościła ponadto Henryka Kasprzaka i Jana 
Łompierza; w Łambinowicach przed Pomnikiem Po-
wstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 
Lamsdorf odczytano Apel Pamięci, Ŝołnierze 91. Ba-
talionu Logistycznego im. Ziemi Opolskiej z Kom-
prachcic salwą uczcili pamięć zmarłych i pomordo-
wanych jeńców obozów w Lamsdorf, a wszyscy 
uczestnicy złoŜyli kwiaty i zapalili znicze. Ostatnią 
częścią obchodów był spektakl teatralny pt. Przerzu-
cane słowa w reŜyserii Andrzeja Czernika i w wyko-
naniu aktorów Teatru Eko Studio. Przedstawienie 
zostało zainspirowane jeniecką korespondencją „przez 
druty” powstańców warszawskich (kobiet i męŜ-
czyzn), którzy pisali do siebie w Stalagu 344 Lams-
dorf. Spektakl odbył się w autentycznej scenerii,  
w odrestaurowanym baraku na terenie byłego Stala-
gu 318/VIII F (344) Lamsdorf. 

10 października – W Opolu otwarto wystawę fotografii Wojciecha Grzę-
dzińskiego pt. „Pustka”, prezentowaną w ramach 
Opolskiego Festiwalu Fotografii. 

12–19 października – Podczas XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycz-
nej DuŜy Srebrny Medal przyznano publikacji pt. 
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Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939– 
–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu/ Geprüft. Censo-
red. The philately of the years 1939–1945 in the col-
lections of the Central Museum of Prisoners-of-War 
in Łambinowice-Opole w opracowaniu A. Klaka  
i K. Krupy, wydanej przez muzeum. 

13–14 października – W muzeum gościła grupa nauczycieli z Czech, Nie-
miec i Polski, uczestników Międzynarodowego Fo-
rum „Łambinowice–Osthofen–Hinzert”, którzy zapo-
znali się z pracą edukacyjną, prowadzoną w mu-
zeum. 

23 października – W Opolu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Twa-
rze Opola” pt. „Profesor Damian Tomczyk – ba- 
dacz losów najmłodszych jeńców”, które prowadził  
dr hab. Stanisław Senft.  

29 października – „Wolność i zniewolenie” to tytuł wystawy czaso- 
wej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
CMJW w Łambinowicach-Opolu, otwartej w siedzi-
bie muzeum w Opolu, na którą złoŜyły się rzeźby, 
obrazy, rysunki oraz prace cyfrowe, pokazujące róŜ-
ne formy wolności i jej przeciwieństwa – zniewole-
nia. Wystawie towarzyszył katalog. 

Listopad 

13 listopada – W Opolu miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu 
„Twarze Opola” pt. „Adam Zbiegieni. Artysta pla-
styk – architekt”, prowadzone przez Ludmiłę Sobo-
lewską, członkinię opolskiego okręgu Związku Pol-
skich Artystów Plastyków – Polska Sztuka UŜytkowa. 

25–28 listopada – W Łambinowicach trwały IX Dni Otwarte, które  
w tym roku odbyły się pod hasłem „Warszawa 1944. 
Przystanek Lamsdorf”. 

Grudzień 

3 grudnia – W Opolu otwarto wystawę czasową pt. „Jan Karski. 
Człowiek wolności”, przygotowaną przez Muzeum 
Historii Polski w Warszawie. 

 – Muzeum i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III  
w Opolu zorganizowały sesję popularnonaukową, 
upamiętniającą 150 rocznicę podpisania I konwencji 
genewskiej. 
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9 grudnia – W Opolu odbyło się ostatnie juŜ spotkanie z cyklu 
„Twarze Opola”. Nosiło ono tytuł „Moje pasje”, a jego 
bohaterem był Bogusław Szybkowski, wydawca i pa-
sjonat fotografii. Spotkanie prowadził artysta foto-
graf  Sławoj Dubiel. 

12 grudnia – W Opolu odbyło się spotkanie promocyjne najnow-
szej ksiąŜki, wydanej przez muzeum pt. Za drutami 
oflagów. Studium socjologiczne, autorstwa prof. dr 
hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej. 

16 grudnia – W Opolu zorganizowano spotkanie świąteczno-nowo-
roczne pracowników i emerytów muzeum. 

 
Od stycznia do grudnia 2014 r. w łambinowickiej siedzibie muzeum były 

eksponowane cztery wystawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jeniec-
kie w Lamsdorf 1870–1945”, „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach”,  
„W niewoli niemieckiej” oraz dwie wystawy czasowe własne: „Wystawa foto-
grafii Sławoja Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «śyć za wszel-
ką cenę»” oraz „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli nie-
mieckiej”. W Opolu były eksponowane dwie wystawy stałe: „Opole. Minory-
tów 3” i „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regio-
nalne, narodowe, europejskie” oraz dwie wystawy czasowe własne: „Wojna  
i pokój. Ekslibris. Rysunek. Grafika” oraz „Wolność i zniewolenie”. Prezen-
towano tu ponadto sześć wystaw czasowych obcych: „Janusz Korczak – król 
dzieci” (Dom Spotkań z Historią), „Pocztówki z Wielkiej Wojny. Korespon-
dencja wysyłana pocztą polową (1915–1918) ze zbiorów Antoniego Przybyły 
z Janowa” (Muzeum Historii Katowic), „Zbrodnia i Pamięć. Bykownia – 
czwarty cmentarz katyński” (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Ło-
dzi), „Pomeranija. Serbscy jeńcy wojenni w II okręgu wojskowym Wehr-
machtu 1941–1945” (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie), 
„W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 
1939–1945” (Dom Spotkań z Historią w Warszawie) oraz „Jan Karski. Czło-
wiek wolności” (Muzeum Historii Polski w Warszawie). 

Na terenie całego kraju, w róŜnych ośrodkach i instytucjach prezentowa-
no dziesięć wystaw czasowych: „«Bóg się rodzi, moc truchleje...» Święta Bo-
Ŝego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny świa-
towej”, „Jeńcy wojenni – europejska pamięć. Łambinowice – muzeum i miej-
sce pamięci”, „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemiec-
kiej”, „KsiąŜka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy  
i krajów okupowanych (1939–1945)”, „Malarstwo jeńców wojennych”, „Miej-
sce Pamięci Narodowej w Łambinowicach w obiektywie”, „Na nieludzkiej 
ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”,, „Portrety jeńców”, „W krzywym zwierciadle. 
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Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”, „śycie sportowe Ŝołnierzy polskich 
w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945”. 

W 2014 r. muzeum realizowało dwa projekty ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego: 1) w ramach programu Dziedzictwo kulturo-
we, priorytet Wspieranie działań muzealnych, wykonując zadanie pt. „Kon-
serwacja unikatowej kolekcji tekstyliów poobozowych wraz z zabezpiecze-
niem dokumentacji z nią związanej”, 2) w ramach programu Kolekcje prio-
rytet Kolekcje, na zadanie pt. „Zakup kolekcji korespondencji jenieckiej An-
drzeja i Krystyny Mystkowskich z lat II wojny światowej”.  

W ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet Di-
gitalizacja, Muzeum zakończyło realizację zadania pt. „Digitalizacja unika-
towego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014”.  

Ponadto zostały zrealizowane dwa projekty dofinansowane ze środków 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 1) „Wydanie 
drukiem 36 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jako tomu  
specjalnego, związanego z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej”  
i 2) „Wydanie drukiem publikacji pt. Za drutami oflagów. Szkice socjologicz-
ne prof. A. Matuchniak-Krasuskiej”. 
 

Iwona Biegun 
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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 lews ka:  
Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. ŚcieŜka historyczno-przyrodnicza, 
Opole 2006, 32 s. + il.  

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

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

● Franciszek B r z e z i ń s k i, W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera, 
Opole 2013, 190 s. + il. 

● Tadeusz D u b i c k i, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939–VI 1944). 
Seria „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesła-
wa Wawrzyniaka, Opole 1997, 128 s. + il.  

● Dzieci-Ŝołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji nauko-
wej, Opole, 11 grudnia 2007,  pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2008, 119 s. + il. 

● Kira G a ł c z y ń s k a: Konstanty Ildefons Gałczyński – Kriegsgefangener 5700. Se-
ria „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesława 
Wawrzyniaka, Opole 1993, 55 s. + il. 

● Kira G a ł c z y ń s k a: Zbierz w sercu całą moc... (Hanka Ordonówna w latach woj-
ny). Seria „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. 
Czesława Wawrzyniaka, Opole 1996, 91 s. + il. 

● Geprüft – ocenzurowano: filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Geprüft – censored: the 
philately of the years 1939–1945 in the collections of the Central Museum of Priso-
ners-of-War in Łambinowice-Opole, wstęp i oprac. Aleksander Klak, Krzysztof 
Krupa. Seria: „Katalog zbiorów”, Opole 2013, 112 s. + il. , DVD ROM. 

● Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu) ,  pod red. Czesława Wawrzyniaka, 
Opole 1999, 53 s. + il. 

● Norbert H o n k a: śycie religijne Ŝołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i ra-
dzieckiej podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s. + il. 

● Danuta K i s i e l e w i c z, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Opole 2015,  
223 s. + il. 

● Małgorzata K l a s i c k a: Kobiety – powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej 
(1944–1945), Opole 2008, 216 s. + il.   

● Renata Kobylarz, Krzysztof S z n o t a l a: Wykaz niemieckich obozów jenieckich 
1939–1945, Opole 2010, 108 s.  



● Renata Kobylarz, Violetta Rezler -Wasie lewska, Jeńcy polscy w ZSRR (in-
formator wystawy stałej), Opole 2008, 24 s. + il.  

● Magdalena Kruk-Kuchc ińska, Violetta Rezler -Wasie lews ka, Anna W i c-
k i e w i c z, W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu / In 
the Distorting Mirror. The Prisoners-of-War in the Wehrmachtu-run camps, Opole 
2010, 64 s. + il. 

● Roman Kwaśniewski: Roman Horoszkiewicz – Ŝycie i dzieło. Seria „Jeńcy Wo-
jenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesława Wawrzynia-
ka, 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. 

● Anna M a t u c h n i a k - K r a s u s k a, Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, 
Opole 2014, 226 s. + il. 

● Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyj-
nych, pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2010, 160 s. + il. 

● Edmund N o w a k: Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy  
w Łambinowicach 1945–1946, Opole 1991, 200 s. + il.  

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

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

● Edmund N o w a k: Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der 
Geschichte des Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945–1946, wyd. 1: 
Opole 1994, wyd. 2: Opole 2005, 192 s. + il. 

● Edmund N o w a k, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Przewodnik po terenach 
poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf/ Führung durch das ehemalige Lager-
gelände in Łambinowice/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2003, 16 s. + il. 

● Edmund N o w a k, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Przewodnik po terenach 
poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf/Guide to the Site of the Prison Camps 
at Łambinowic/Lamsdorf, wyd. 2, Opole 2005, s. 17. + il. 

● Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka, Opo-
le 2006, 355 s.+ il. (miękka i twarda oprawa).  

● Wojciech P ó ł c h ł o p e k: Wychowanie fizyczne i sport Ŝołnierzy polskich w obo-
zach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.  

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

● Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Działalność naukowo-oświatowa polskich jeń-
ców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, 
Opole 2001, 264 s. + il.  



● Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomni-
ki / The Site of remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łam-
binowice. Denkmäler, wyd. 2: Opole 2006, 32 s. + il.  

● Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: (wstęp i oprac.): Wojna i pokój. Ekslibris. Ry-
sunek. Grafika, Opole 2014, 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.; z. 5 pod red. Piotra Stanka, Opole 2013, 204 s. + il. 

● Zwykły Ŝołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), pod 
red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły, Piotra Stanka, Opole 2011,  
264 s. + il. 

● Film edukacyjny Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsca pamięci, reŜ. Alicja 
S c h a t t o n, Opole 2011, 20 min. 

Ponadto w sprzedaŜy znajdują się: 

● „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, którego wydano łącznie 36 tomów. 

● Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach-Opolu, autorstwa Iwony B i e g u n, Ryszardy M r z y g ł o c k i e j, Krzysztofa S z n o-
t a l i. 

● Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-
binowicach-Opolu, autorstwa Beaty M a d e j.  

● Informator pt. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w wersjach: 
polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, oprac. Roman C i a s n o c h a. 

● Województwo opolskie – mapa administracyjno-turystyczna. 

● Informatory po wystawach, widokówki i inne. 

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA 

● w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
 (takŜe za pobraniem pocztowym) 

 45–017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16  
 e-mail: cmjw@cmjw.pl 

 48–316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, tel./fax 77 434 34 75  
 e-mail: lambinowice@cmjw.pl 

● w sklepie internetowym Muzeum:  
www.cmjw.pl/sklep/ 

● 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 edukacyjnego, 
• wydawnictwa (publikacje naukowe i popularnonaukowe, katalogi, przewodniki 

i informatory oraz film), 
• udostępnianie zbiorów muzealnych i bibliotecznych w celach naukowych,  

edukacyjnych i wystawienniczych, 
• 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 pobyty studyjne 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 9.00–17.00 
soboty, niedziele i święta 10.00–17.00 
 
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) 

Upłynął kolejny rok pracy naszego Stowarzyszenia. Był on wyjątkowo pracowity i jed-
nocześnie satysfakcjonujący, z uwagi na fakt pozyskania znacznych środków finansowych 
w otwartych konkursach ofert i zbiórkach publicznych (55 157,84 zł). Dzięki nim uzyskali-
śmy moŜliwość realizacji naszych najwaŜniejszych zamierzeń. W 2014 r. priorytetem Sto-
warzyszenia było upowszechnianie tematyki wojennej i jenieckiej oraz działalności Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wśród osób dorosłych, 
dzieci i młodzieŜy. Działo się to poprzez realizację czterech duŜych projektów: Nocy Muze-
ów w Opolu, cyklu kulturalnego „Twarze Opola”, 70 rocznicy przybycia pierwszego transpor-
tu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf oraz poprzez prezentację wystaw 
czasowych – zarówno własnych, jak i obcych – w siedzibie w Opolu.  

Jak co roku nie zapomnieliśmy takŜe o wsparciu cyklicznych przedsięwzięć edukacyj-
nych naszej placówki muzealnej, tj. konkursów dla dzieci i młodzieŜy, którzy po raz kolejny 
wykazali się ciekawością badawczą, warsztatem historycznym, duŜą kreatywnością i wraŜ-
liwością artystyczną. Ich wysiłek został przez Stowarzyszenie nagrodzony. WaŜnym 
przedsięwzięciem, w które Stowarzyszenie aktywnie się zaangaŜowało, była akcja ratowa-
nia Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Jej pierwszy krok to konserwacja Po-
mnika Jeńców Serbskich oraz krzyŜy na grobach Ŝołnierzy serbskich z lat I wojny świato-
wej na Starym Cmentarzu Jenieckim, zrealizowana we współpracy z Muzeum, Konsula-
tem Serbii w Katowicach i Urzędem Gminy Łambinowice. Zadaniem Stowarzyszenia było 
przeprowadzenie zbiórki publicznej na ten cel. Efekt przeszedł nasze oczekiwania. Od 
sierpnia 2013 r. zebraliśmy 27 382,04 zł, co pozwoliło na konserwację pomnika i 155 krzyŜy.
 Rok 2015 zaczął się dla nas równieŜ pracowicie. Przygotowujemy się do kolejnych 
przedsięwzięć edukacyjnych, wystawienniczych i naukowych. W planie mamy takŜe po-
moc muzeum w gromadzeniu zbiorów. Tak jak w minionych latach, liczymy na Państwa 
wsparcie w postaci pracy na rzecz Stowarzyszenia, darowizn, składek oraz przede wszyst-
kim odpisu 1% podatku dochodowego. Zapewniamy Państwa, Ŝe dołoŜyliśmy wszelkich 
starań, aby znaleźć się w wykazie organizacji poŜytku publicznego, które są uprawnione 
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 (http://www. 
mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#aka pit13; poz. 4709). 

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 2014 r. 
wspierali działalność statutową muzeum. Wśród nich są: 
 
● Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
● Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
● Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
● Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
● Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łam-

binowicach-Opolu 
● Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu 
● Kuratorium Oświaty w Opolu 
● Sejmik Województwa Opolskiego 
● Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego 
● Wójt Gminy Łambinowice 
● Starostwo Powiatowe w Nysie 
● Starostwo Powiatowe w Opolu 
● Rada Miasta Opola 
● Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu 
● Cementownia „Odra” S. A.  
● Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę  
● Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. 
● Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice 
● Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Invesdim” Sp. z o. o. 
● Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu 
● Urszula Jernajczyk 
● Zygmunt Moryto 
● Danuta Hozinek 
● Mirosława Rak 
● Jerzy Michalczewski 
● Bogumiła Gołąb 
● Jerzy Dmitruk  
 
 
 
 






