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Od Redakcji
38 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” zdecydowaliśmy się poświęcić ostatnim miesiącom II wojny światowej, które dla tysięcy jeńców wojennych różnych narodowości były ostatnim etapem ich niewoli. Koniec wojny, o czym świadczą także zgromadzone w tym tomie teksty, nie zawsze był
jednak końcem tragedii jej ofiar. Przynosił im nowe problemy i zagrożenia
polityczne, ekonomiczne, społeczne czy moralne, które miały swoje podłoże
w minionym konflikcie. W wielu społecznościach i rodzinach pamięć o wojnie,
niewoli i obozach pozostawała przez długi czas niezagojoną raną. Uznaliśmy
zatem, że warto zadać pytanie o to, jak w powojennym świecie odnaleźli się
ci, których wojna dotknęła bezpośrednio: żołnierze koalicji antyhitlerowskiej i zarazem jeńcy wojenni. Rok 1945 w ich życiu oznaczał ważną cezurę:
najpierw musieli zmierzyć się z ewakuacją obozów – często nieprzemyślaną,
pospieszną i nieliczącą się z kosztami ludzkimi; potem nadszedł moment wyzwolenia tak wyczekiwany i to nie zawsze radosny; wreszcie byli jeńcy musieli
podjąć decyzję o powrocie do kraju. Czy wracali jak opisał to, mając w pamięci
własne doświadczenia – Witold Kula:
„[...] W Nancy, w kaplicy Habsburgów (zapomniałem, jak się ona nazywa),
stoi anonimowa rzeźba, grupa dwuosobowa, przedstawiająca powracającego do
domu krzyżowca i podtrzymującą go (tak, tak, trzeba go podtrzymywać) żonę.
Jego otwarte oczy widzą nie przyszłość, jak moi bazaltowi rycerze – lecz przeszłość. Będzie ją już widział zawsze. Nach Frankreich zogen drei Grenadieren...
Tak ja 28 maja 1945 r. wracałem z wielkiego świata do moich maleńkich Włoch
pod Warszawą, hamując kroki z lęku, co zastanę. Jedna z elementarnych sytuacji, po prostu: powrót jeńca z niewoli”?*

Wśród jeńców wojennych byli tacy, którzy po wyzwoleniu nie zdecydowali
się na powrót i inni, których do niego zmuszono. Wreszcie rok 1945 to też ważny moment w procesie dokumentowania zbrodni, szukania mogił i zapewnia*

W. K u l a, Rozdziałki, Warszawa 1996, s. 394.
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nia godnego pochówku zmarłym. Nie wszystkie ofiary doczekały się wówczas
upamiętnienia. Przypadek jeńców polskich, przetrzymywanych w obozach
NKWD, jest tego wyraźnym dowodem.
Rocznik rozpoczyna tekst autorstwa dr Ewy Kowalskiej, kierującej Muzeum
Katyńskim w Warszawie, które w 2015 r. zainaugurowało oficjalnie funkcjonowanie w nowej siedzibie. Autorka, odnosząc się do losów ok. 22 tys. ofiar zbrodni katyńskiej, przedstawia działalność muzeum w zakresie ich dokumentowania i upamiętnienia. Dział „Artykuły i Materiały” otwiera tekst Jensa Nagela,
kierującego Miejscem Pamięci Ehrenhain-Zeithain w Saksonii, który analizuje
niemieckie zarządzenia, dotyczące ewakuacji obozów Wehrmachtu w III Rzeszy
i na terenach okupowanych oraz przedstawia, jak w rzeczywistości ona przebiegała. Jest to też wprowadzenie do trzech kolejnych tekstów, odnoszących się do
ostatnich dni niewoli i pierwszych dni wolności jeńców wojennych różnych narodowości, w tym głównie Polaków, Brytyjczyków i obywateli ZSRR. W pierwszym z nich badaczka z Rostocku, dr Natalja Jeske porusza problem ostatnich miesięcy funkcjonowania obozów jenieckich na terenie dzisiejszego kraju
związkowego Mecklenburg-Vorpommern oraz trudnych, nierzadko wymuszonych powrotów jeńców do swoich ojczyzn. Z kolei dr Piotr Stanek przedstawia
ewakuację Stalagu Luft VII Bankau, w którym do stycznia 1945 r. przetrzymywani byli lotnicy alianccy. Trzeci ze wspomnianych tekstów, autorstwa
dr Joanny Lusek i Macieja Dronia, prezentuje sylwetkę i twórczość Stanisława Toegla, powstańca warszawskiego i jeńca obozów Wehrmachtu, który
przez kilka lat po wojnie zmagał się z pytaniem: wracać do Polski czy też nie.
Kolejne dwie części rocznika „Archiwum” oraz „Wspomnienia i Relacje” tematycznie nawiązują do wyżej wymienionych artykułów. I tak w części poświęconej prezentacji źródeł, dr Violetta Rezler-Wasielewska i Sebastian Mikulec rozpatrują problem marszu śmierci ze Stalagu 344 Lamsdorf w relacjach
brytyjskich jeńców tego obozu, zaś dr Renata Kobylarz-Buła przedstawia zawartość szczególnego źródła, jakim jest książka rozkazów dziennych z obozu nr 4 w Cervinara, w którym przebywali Polacy z armii gen. Władysława
Andersa, deklarujący powrót do kraju. Do „Wspomnień i Relacji” trafiły teksty potomków byłych jeńców obozów Wehrmachtu, którzy zaprezentowali nie
tylko wojenne losy swoich ojców, lecz także różnorodne formy pamięci o nich.
Uzupełnieniem rocznika są m.in. recenzje i omówienia nowości wydawniczych,
sprawozdania z konferencji oraz inne teksty, informujące o działalności muzeum w 2015 r. Zachęcamy do lektury.
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Muzeum Katyńskie – upamiętnienie ofiar NKWD
Katyń – symbol ludobójstwa na Polakach pod okupacją sowiecką, a także
zakłamania, milczenia świata i zwycięstwa prawdy. Symbol eliminacji obywateli II Rzeczpospolitej (dalej: RP) wielu narodowości i wyznań, symbol dramatu w sensie ludzkim, narodowym i państwowym. Wziętych do niewoli we
wrześniu 1939 r. oficerów, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz przedstawicieli polskiej inteligencji – jako „zagorzałych wrogów
władzy sowieckiej” – NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł) przetrzymywało w obozach specjalnych
w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz sowieckich więzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Mocą decyzji Ławrientija Berii z 5 marca
1940 r. wszyscy oni zostali skazani na unicestwienie. Rozpoczęte w kwietniu
rozstrzeliwania ok. 22 tys. zatrzymanych trwały do połowy maja. Zbrodnia katyńska nie była tylko ludobójstwem „duchowych ojców narodu”, w ścisłym związku z nim pozostawały przymusowe przemieszczenia także rodzin ofiar w głąb
Związku Sowieckiego. Niemal równoczesna realizacja planów zamordowania
jeńców i więźniów oraz deportacji ich rodzin, zapewniała zniknięcie z mapy
byłej II RP polskiej inteligencji i grup ludności przeciwnych nowej władzy.
Przeprowadzone na masową skalę działania stanowiły o urzeczywistnieniu
jednocześnie ukrycia przed światem dokonanego mordu i zamysłu depolonizacji polskich Kresów Wschodnich.
Większość rodzin jeńców obozów specjalnych i więźniów była deportowana
w kwietniu 1940 r. W mniejszej liczbie można je jednak odnaleźć w każdej
z wywózek. Za najwcześniej wywiezione należy uznać rodziny osób, biorących
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921. Zostały one deportowane
w pierwszej, masowej wywózce w lutym 1940 r. Pozostałe rodziny, które uniknęły z rozmaitych powodów wywózki kwietniowej, były wywożone w maju i czerwcu 1940 r. i czerwcu 1941 r. oraz w mniej licznych, ale dotykających całych
grup ludności przymusowych przemieszczeniach wewnątrz republik Białorusi,
Ukrainy i Mołdawii. Wszelkie próby ustaleń wielkości wówczas przymusowo
przesiedlonej ludności z polskich Kresów Wschodnich, wszelkie zestawienia
sumaryczne należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Przy posługiwaniu
się nimi trzeba pamiętać, iż najważniejsza nie jest ich absolutna ścisłość, lecz
los tej zbiorowości ludzkiej. Ostateczna, dokładna statystyka, świadcząca
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o tragedii setek tysięcy ludzi nie jest możliwa do ustalenia. Dane przedstawiane przez dowódców Wojsk Konwojowych czy komendantów NKWD należy
traktować jako wyjściowe, gdyż mogą one tylko wzrosnąć. Obawiając się represji za śmiertelność np. podczas podróży na zesłanie, w wyniku niezapewnienia
deportowanym ludzkich warunków przetrwania, do których zobowiązywały
ich humanitarne decyzje władz najwyższych, fałszowali dane. W świetle dokumentów, eszelony, składy pociągów winny mieć obsługę medyczną, wagony
sanitarne i wagony sklepiki, których w rzeczywistości nie było. Jedynym dostosowaniem bydlęcych wagonów do przewozu ludzi była dziura w podłodze.
Zmarłych, którzy nie sprostali warunkom podróży, pozostawiano po drodze,
jednocześnie uzupełniając stan przez zagarnianie osób z peronów, gdyż stan liczebny konwojowanego transportu musiał się zgadzać. Opierając się na wspomnieniach tych, którzy przetrwali, w kontekście ich drogi i losów na zesłaniu,
można wnioskować o doświadczeniach tysięcy. Dopiero widząc twarze można
czuć i starać się zrozumieć tragedię w sensie ludzkim i narodowym.
Należy pamiętać, iż końcowym aktem deportacji było zawłaszczenie przez
państwo sowieckie pozostawionego mienia represjonowanych. W ten sposób
„po stalinowsku” nie tylko rozwiązywano problem mieszkaniowy na zaanektowanych terenach, ale przede wszystkim stwarzano fakty dokonane w sferze
własności i osiedlenia. Wywożeni, mając dziesięcio- i dwudziestoletnie wyroki,
obliczone na przeżycie i wykorzystanie ich do niewolniczej pracy, nie mieli już
powrócić na ojcowiznę. Przez podział ich mienia wprowadzano ponadto element moralnej wspólnoty z władzami sowieckimi tych, którzy z niego korzystali. W konsekwencji finalizowano zmiany struktury etnicznej i trwale depolonizowano zajęte ziemie RP.
W wyzwolonej od okupanta niemieckiego Polsce rodziny ofiar trzech obozów specjalnych NKWD oraz sowieckich więzień Ukrainy i Białorusi, którym
udało się przeżyć, przez dziesięciolecia nie mogły odbyć okresu żałoby. Stało
się to możliwe dopiero na fali przemian w Związku Sowieckim. Po 50 latach
zakłamania, losy ofiar Katynia zostały upamiętnione w Muzeum Katyńskim.
Jego początki sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to po zmianie ustroju w państwie polskim, przy wsparciu stowarzyszeń rodzin ofiar, dzięki współpracy rządu polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej:
MON), w końcu 1992 r. podjęto oficjalną decyzję o utworzeniu Muzeum Katyńskiego jako oddziału Muzeum Wojska Polskiego. Jego pierwszą siedzibą
były kazamaty Fortu Czerniakowskiego na warszawskiej Sadybie. Na skutek
pogarszających się warunków lokalowych ekspozycję postanowiono jednak zamknąć, a dla zwiedzających otwarto w 2011 r. w siedzibie Muzeum Wojska
Polskiego wystawę pt. „Pamięć nie dała się zgładzić”. Jednocześnie, mając na
uwadze powiększające się zbiory, archiwalia napływające od Rodzin oraz przekazywane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dalej: ROPWiM)
artefakty, pochodzące z prac sondażowo-ekshumacyjnych, rozpoczęto w 2010 r.
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działania nad adaptacją kaponiery na terenie warszawskiej cytadeli jako docelowej siedziby oddziału. Otwarcie placówki w nowym miejscu odbyło się
17 września 2015 r.
Ekspozycja przedstawia zagładę obywateli polskich wielu narodowości
zarówno w wymiarze doświadczenia ludzkiego, jak i narodowego. Przez pokazanie drogi życia ofiar obozów specjalnych NKWD oraz sowieckich więzień
zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, przez kontekst wykraczający poza
ramy losów pojedynczego człowieka i jego rodziny, kreśli w tle historię społeczną i kulturalną lat I wojny światowej, okresu międzywojennego i początku
II wojny światowej, lat, w których przyszło żyć bohaterom 1939 r.
Zgodnie z narracją wystawy, Muzeum Katyńskie jest upamiętnieniem
ofiar sowieckiej polityki represyjnej wobec narodu polskiego. Śledząc ścieżkę
historyczną można się dowiedzieć, iż mordów NKWD na ludności polskiej
w historii było wiele. Te ważne świadectwa stosunku Związku Sowieckiego do
Polski stanowią niejako drugi plan dla ekspozycji skoncentrowanej na zbrodni
NKWD 1940 r. Wystawa, aby pokazać ciąg represji mówi o masakrze w trakcie wojny polsko-bolszewickiej tych, którzy wówczas dostawali się do niewoli
oraz o antypolskiej akcji realizowanej od połowy lat 30. XX w. wobec naszych
rodaków, którzy po traktacie ryskim zostali na ścianie wschodniej, po drugiej
stronie granicy. Wówczas represjom poddano całą populację Polaków, żyjących w ZSRS. Zwłoki rozstrzelanych mężczyzn wrzucano do głębokich dołów
i zasypywano. Żony pomordowanych i młodzież byli skazywani na zesłanie,
najczęściej do Kazachstanu, natomiast małe dzieci trafiały do domów dziecka
w celu wychowania na obywateli sowieckich. Majątek rodzinny w całości był
konfiskowany. Według dokumentów NKWD od sierpnia 1937 r. do listopada
1938 r. w ramach tzw. operacji polskiej zamordowano ponad 110 tys. Polaków.
Ludność polskiego pochodzenia, zamieszkująca dziś Kazachstan, to w większości ich potomkowie. Oni nigdy nie mieli szansy masowej repatriacji do Polski.
Przewodnicy, oprowadzający po wystawie, poruszają też temat późniejszych
zbrodni, jak np. obławy augustowskiej. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie
Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Oddziały sowieckie przetrząsały lasy i wsie,
aresztując podejrzanych o kontakty z polską partyzantką niepodległościową.
Trudno dokładnie określić datę początkową i końcową operacji – najczęściej
umieszcza się ją między 12 a 28 lipca. W sumie, w tym okresie zatrzymano
kilka tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu,
600 osób nigdy nie powróciło do domów.
Dzięki instalacjom artystycznym Jerzego Kaliny, zarówno wewnętrznym,
jak i zewnętrznym, już w drodze do odrestaurowanej kaponiery, zwiedzający
odbierają symboliczny przekaz tego miejsca. Z reguły dziedziniec jest pusty,
ale w Muzeum Katyńskim jest inaczej. Zwiedzający mijają tzw. wartę drzew,
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1. Wejście do Muzeum Katyńskiego
Źródło: Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

która symbolizuje katyńskie cmentarze wojenne na Wschodzie. To czas wyciszenia, zanim wejdzie się w mury muzeum do strefy sacrum. Należy dodać,
iż to miejsce nie jest instytucją stricte historyczną, lecz miejscem powstałym z potrzeby serca, z potrzeby odbycia żałoby, przez dziesiątki lat zakazanej.
Przez wspomniany las prowadzi wijąca się ścieżka – tzw. blizna pamięci, oddająca w symboliczny sposób prawdę historyczną. Polacy musieli przez dziesiątki
lat milczeć, nie wolno było otwarcie mówić o Katyniu. Najpierw była to rana
rodzin, później całego narodu. Zrastając się, tak jak każda rana w końcu się
zabliźniła, ale blizna nie jest gładka, jest poszarpana. Stąd ścieżka prowadząca
do Muzeum Katyńskiego nie jest też linią prostą.
W jego mury wprowadza zwiedzających marsz cieni. Po pochylni wchodzą
oni ramię w ramię z jej Bohaterami i zagłębiają się, tak jak w archiwum czy
bibliotece w historię zbrodni. Na pierwszej z dwóch kondygnacji, w ekspozytorach prezentowane są archiwalne dokumenty i publikacje, część szaf przybliża sylwetki ofiar. Oprócz informacji biograficznych są tutaj prywatne fotografie i inne eksponaty, związane z konkretną osobą. Ta część ma charakter
informacyjny, opowiada historię zaginięcia polskich oficerów, ich poszukiwań,
kłamstw tworzonych, by zataić zbrodnię i przybliża okres odkrycia prawdy.
Tutaj organizowane są wystawy czasowe. Tu znajdują się też multimedialne
ekrany dotykowe z informacjami o zbrodni katyńskiej i jej ofiarach. Wszędzie
obecny jest przełamany żołnierski nieśmiertelnik, który przypomina wszystkim odwiedzającym o tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
Centralne miejsce w Muzeum Katyńskim zajmują jednoznaczne dowody
zbrodni, artefakty grobowe, wydobyte w trakcie prac ekshumacyjnych w latach
1991–2011 w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Te relikwie złożone
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2. Relikwiarze w Muzeum Katyńskim
Źródło: Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

3. Relikwiarze w Muzeum Katyńskim
Źródło: Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
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4. Aleja nieobecnych w Muzeum Katyńskim
Źródło: Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

5. Tablice epitafijne w Muzeum Katyńskim
Źródło: Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego
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w urny, ułożone w całe ściany relikwiarzy tworzą najniższą kondygnację muzeum. Ukryte w glinianych popielnicach pojedyncze nieśmiertelniki, orzełki,
guziki są milczącymi świadkami zbrodni na tysiącach ofiar. Tutaj możemy dostrzec niemal sakralną wartość przedmiotów wydobytych z dołów śmierci. To
świątynia, zgodnie z łacińską etymologią musaeum, czy grecką – mouseion,
w której przechowywane są narodowe relikwie. Wyeksponowanie artefaktów pozwala niejako w bezpośredni sposób poprowadzić zwiedzających drogą śmierci.
Umożliwia osobiste zetknięcie z tragedią poszczególnych oficerów i ich rodzin.
Ten odbiór jest niezwykle osobisty.
Z przestrzeni sacrum droga prowadzi do ekspozycji zewnętrznej. Aleją nieobecnych w nowej Polsce przedstawicieli co najmniej 44 zawodów, których nazwy są uwiecznione na granitowych postumentach, zwiedzający w skupieniu
zmierzają do Epitafiów. Otwierając szklane tafle drzwi, na których zamieszczono symbole wyznań zamordowanych, można zauważyć na metalowych
tablicach nazwiska, wydobywające się z mogił. Wybite puncą, krojem pisma
żołnierskiego nieśmiertelnika, ułożone są według miejsc pochówku. Z tej przestrzeni mogił, odwiedzający muzeum wędrują do „świata żywych” schodami,
których struktura ścian przypomina odciski szalunków, zabezpieczających
doły śmierci przed osuwaniem ziemi, aby prawda nie została ponownie ukryta.
Muzeum Katyńskie jest nazywane domem narodowych i rodzinnych relikwii, domem rodzin jeńców obozów specjalnych NKWD oraz osób przetrzymywanych w sowieckich więzieniach na terenie zachodniej Ukrainy i zachodniej
Białorusi. Tak jak dom, muzeum żyje, jego zbiory ciągle się powiększają. Są
to dary zbiory przekazane przez ROPWiM oraz rodziny. Przykładowo dzięki
uprzejmości pana Jana Kota zbiory wzbogaciły się o kolejne cenne pamiątki:
kartę pocztową, wysłaną przez zamordowanego później w Twerze i pogrzebanego w Miednoje post. Jana Buraka oraz jego trzy fotografie z okresu międzywojennego. Posterunkowy był człowiekiem młodym, urodzonym w 1911 r.,
który służbę w policji pełnił zaledwie cztery lata. To jednak wystarczyło, aby
sowiecki najeźdźca uznał go za jedną z osób, zagrażających jego panowaniu,
umieścił w obozie, a następnie skazał na śmierć.
Rodzina Mazurkiewiczów z Kolbuszowej przekazała naszej placówce całą
spuściznę po ojcu i synu, Janie i Stasiu Ozimkach, pochowanych w Miednoje.
Jej dar świadczy, że w dołach Katynia zasypano nie tylko zwłoki dorosłych, ale
też niepełnoletnich chłopców. Mamy również inne cenne dary, np. starą mapę,
na której jeden z ocalonych nakreślił drogę do obozu w Ostaszkowie. Według
rodzinnego przekazu udało się mu uciec z obozu z dwoma kolegami na skutek
zbiegu okoliczności i dobrej znajomości języka. Należy dodać, iż według dokumentów sowieckich nie było udanych ucieczek z obozów specjalnych. Analiza
list obozowych potwierdza jednak wejście do obozu i brak tych nazwisk na wykazach straconych. Nazwiska odnaleziono na liście zwolnionych w listopadzie,
kiedy trwała jeszcze wymiana sowiecko-niemiecka i wówczas niektórzy mogli
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odzyskać wolność. Przedstawione dokumenty rychłego zawarcia związku małżeńskiego, jednego z ocalonych, zdają się potwierdzać wersję, iż nie mógł być on
zwolniony w końcu listopada. Świadczy o tym także czas potrzebny na przebycie dalekiej drogi, zatrzymanie przez okupanta niemieckiego, ponowna ucieczka i ostateczne dotarcie do bliskich. Z tej historii może wynikać, że oprawcy
też się bali. Bali się wykazać, że nie udaremnili ucieczki, gdyż wówczas sami
podzieliliby los tych, których pilnowali. Jeśli prowadzone dodatkowe kwerendy
potwierdzą rodzinny przekaz, okaże się, iż najprawdopodobniej tych, którym
udało się zbiec do końca listopada 1939 r., wpisano na listę zwolnionych.
To nie jedyna tego typu historia, której zapis znajduje się w archiwum. Są to
przekazy obrazujące dopełnione losy nie tylko tych, którzy byli w obozach specjalnych, ale całych rodzin. Dowiadujemy się o nich m.in. z listów, które ofiary
miały przy sobie do końca. Z odnalezionych pism wynika, że jeńcy wiedzieli
o deportacjach. Część rodzin zdążyła napisać listy z Syberii. Na przykład można tu przytoczyć historię państwa Sowów. Starszy posterunkowy Jan Sowa,
będąc w obozie, w pewnym momencie otrzymał list od rodziny z informacją
„Pojechaliśmy w daleką podróż. Pisz na adres […]”. Domyślił się, że chodzi
o wywózkę, więc prosił kolegów, by uprzedzali swoje rodziny o grożącym niebezpieczeństwie. W liście innego żołnierza znajdujemy więc ostrzeżenie „[…]
nie czekajcie na mnie, wyjeżdżajcie”. W toku badań udało się ustalić, że jeńcy
zostali wykorzystani przez NKWD do stworzenia list proskrypcyjnych, które
służyły do dalszych represji. To przerażające doświadczenie tych uwięzionych
ludzi. Adresy „wrogów ludu” NKWD pozyskiwało już po przekroczeniu bramy obozu. Jedno z pierwszych pytań, na które odpowiadali jeńcy, wypełniając
ankietę brzmiało „Gdzie chcesz się udać po odzyskaniu wolności?” Najczęściej
odpowiadali „do rodziny”. Następne polecenie: „Podaj adres” i podawali adresy.
Później od listopada, kiedy przywrócono możliwość prowadzenia korespondencji, każdy starał się wysłać dozwoloną raz w miesiącu wiadomość, że żyje i gdzie
się znajduje. Każda kartka czy list przechodziły przez cenzurę. W ten sposób
NKWD potwierdzał aktualność adresów bliskich. Odkrycie takiego działania
sowieckich służb przez jeńców pogłębiało ich tragedię, mieli oni świadomość, że
podali adresy swoich najbliższych.
Jak już stwierdzono, Muzeum Katyńskie to dom narodowych i rodzinnych
relikwii, dom rodzin ofiar, to miejsce, do którego przychodzą osoby starsze,
które tworzą to muzeum, przynosząc najdroższe pamiątki, np. listy z obozów
specjalnych od najbliższych. Można powiedzieć, iż placówka jest w części archiwum rodzin, jest depozytariuszem przekazywanej przez nie spuścizny wartości moralnych i patriotycznych. Należy też podkreślić, iż muzeum może być
postrzegane jako dom wielu serc, pomost łączący pokolenia, służący pamięci.
To miejsce, gdzie rodziny mogą spotkać się z młodzieżą – z reguły w grupach
zwiedzającą placówkę – i pomówić nie tylko o przeszłości, ale przede wszyst-
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kim o trwałych wartościach. Dzięki takiej edukacji z przeszłości wychodzi się
ku przyszłości.
Zgodnie z realizacją misji edukacyjnej Plac Apelowy Muzeum Katyńskiego
jest miejscem przysiąg i ślubowań młodych pokoleń wobec relikwii. To świadectwo szacunku dla dziejów i ponadczasowych wartości, za które w 1940 r.
zginęli wojskowi, policjanci, przedstawiciele innych służb mundurowych, polskiej inteligencji. Odwołując się do pamięci o przeszłości jest budowany nowoczesny patriotyzm, który mówi, że jesteśmy wspólnotą obywateli, a nie tylko
zbiorowiskiem osób, zamieszkujących terytorium kraju. To zwycięstwo Ofiar
Katynia.
Zrozumieniu przekazu Muzeum Katyńskiego służy ekspozycja, która łączy
klasyczną narrację z nowoczesnymi multimediami. W poszczególnych salach
bardzo cenne jest zrównoważenie środków przekazu, skierowanego do wszystkich niezależnie od wieku, na zasadzie „pamiętajmy razem”. Tu odnajdzie się
każdy. Zarówno starsza osoba, która nierzadko przychodzi, żeby zetknąć się
z tym, co najbliżsi mieli przy sobie do końca, co znajduje się na naszej ekspozycji, jak i młodzież, która może w sposób obrazowy przyswoić prawdę o Katyniu, oferowaną przez multimedia. W przekazie niezwykle ważna jest edukacja
nastawiona na budowanie wspólnej pamięci, zgodnie ze słowami socjolożki
prof. Barbary Szackiej „wiemy kim jesteśmy, dlatego, że wiemy kim byliśmy”.
Muzeum niejednokrotnie zarzuca się utrudniony dostęp. Należy do niego
przyjechać, podjąć określone działania organizacyjne i ponieść koszty finansowe. W Polsce, w odróżnieniu od państw Zachodu, a także Izraela, takie wyjazdy nie są refundowane. Dodatkowo nierzadko zarzuca się Muzeum Katyńskiemu niewłaściwe eksponowanie obiektów. Niektórzy uważają je za instytucję,
która tylko prezentuje obiekty. Muzeum jednak nie jest tylko zbiorem przedmiotów, wystawionych dla zaspokojenia ciekawości. Jego wartość polega m.in.
na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem kulturowym. Przez
osobisty kontakt z przedmiotem, przez obcowanie z jednoznacznymi dowodami zbrodni, które są relikwiami dla rodzin, zwiedzający lepiej zapamiętują
i rozumieją, co się wydarzyło w przeszłości. Poprzez wielozmysłowe poznanie i przeżycie stają się aktywnymi odbiorcami.
Muzeum dysponuje ogromnym potencjałem bodźców, potencjałem dydaktycznym i wychowawczym. Dostarcza informacji i pozwala na ich przeżycie, co
wyzwala refleksję, pobudza do krytycznego, twórczego myślenia i rozwoju osobowości odwiedzających. Takie postrzeganie lokuje je w gronie instytucji nastawionych na twórcze myślenie, na spory, kontrowersje i wymianę poglądów.
Dowodem trafności takiego widzenia placówki muzealnej jest aktywność zwiedzających grup mniejszości narodowych, nierzadko odmiennych kulturowo
czy światopoglądowo. Na przykład niektórzy twierdzą, iż wzięci przez Armię
Czerwoną do niewoli polscy obrońcy „poszli jak barany na rzeź”. Przytaczając
fakty potwierdzone przez dokumenty, muzealni edukatorzy mówią o aktyw-
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nej postawie przetrzymywanych, o zachowaniu honoru i godności, pomimo
przebywania w warunkach, na które nie byli przygotowani. Narracja obejmuje
informacje o pisaniu przez polskich jeńców listów do władz, tajnym nauczaniu i akcji oświatowej w obozach, a nawet o ucieczkach. Wiadomości zarówno
o ucieczkach nieudanych, odnotowanych przez władze obozowe, udaremnionych, którymi mogły się pochwalić, jak i tych nieznanych z dokumentów sowieckich – udanych, o których wiemy od rodzin, a których władze obozowe nie
odnotowywały z uwagi na konsekwencje niewykonania rozkazu.
W Muzeum Katyńskim mowa jest także o Holokauście inteligencji żydowskiej. Zwiedzający z Izraela dowiadują się, iż zagłada osób narodowości żydowskiej odbywała się nie tylko pod okupacją niemiecką. Przetrzymywani
w obozach oficerowie to bowiem w ponad 50% rezerwiści wezwani do obrony
Ojczyzny, stanowiący kwiat inteligencji polskiej, wykonujący ponad 40 profesji. Obywatele polscy narodowości żydowskiej byli licznie reprezentowani w gronie prawników i medyków. Dla nich Polska to nie tylko miejsce zamieszkania,
ale Ojczyzna, w jej obronie walczyli i za wierność jej zapłacili najwyższą cenę.
Żywe dyskusje odbywają się również w przypadku grup zwiedzających
z państw Wschodu. Wówczas nierzadko można usłyszeć, iż nasza trudna historia nie jest wyjątkowa, obywatele ich państw są o wiele bardziej doświadczeni
przez system stalinowski. Oczywiście przyznajemy im rację, ale też podkreślamy, iż my nie byliśmy mieszkańcami ZSRS, tylko obywatelami obcego państwa. Za ludobójstwo Polaków kaci nie ponieśli kary. Celem naszej placówki
nie jest jednak sianie nienawiści do narodu rosyjskiego. Dzięki życzliwej pomocy prostych ludzi represjonowane rodziny tych, którzy przebywali w obozach,
rodziny zesłane na „nieludzką ziemię”, miały szansę przetrwać. Wskazówki
przez nich udzielone pozwoliły części z deportowanych powrócić do nowej Polski. W muzeum podkreślamy, iż nasza historia łączy, a nie dzieli. Apelujemy,
abyśmy pamiętali razem. Znając przeszłość można w sposób bardziej świadomy budować przyszłość.
Należy dodać, że ograniczenia programowe czasu nauczania historii w szkołach powodują, że Muzeum Katyńskie nie uzupełnia, nie rozszerza edukacji
szkolnej, lecz jest miejscem nabywania przez odwiedzających nierzadko podstawowych informacji. Te wyzwania nakładają na muzealnych edukatorów
dodatkowe zadania i odpowiedzialność. Obecni przewodnicy muszą pełnić
funkcję nauczyciela, muszą potrafić dostosować ścieżkę zwiedzania do wieku
i poziomu grupy. Aby sprostać potrzebom komunikacji, przekazać wiedzę na
poziomie zbliżonym do oczekiwań zwiedzających, pomóc im patrzeć i rozumieć,
zawsze przy rezerwacji terminu zwiedzania pada pytanie o liczebność i profil
klasy. Jest to pytanie zasadnicze, gdyż pracownicy Muzeum Katyńskiego kładą nacisk na aktywną postawę młodzieży. Starają się, aby nie była tylko biernym odbiorcą informacji, ale w procesie poznania stawała się współkreatorem
przebiegu tej szczególnej lekcji historii, przewodnik zaś odgrywał rolę „kierow-
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nika kulturowego”. W tym celu zwiedzanie jest poprzedzane profilowanymi
zajęciami dostosowanymi do zainteresowań grupy. Po wcześniejszej rezerwacji, dzięki współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
prowadzone są interesujące zajęcia dla uczniów klas o profilu chemicznym.
W czasie ich trwania mogą uzyskać ciekawe informacje o odczynnikach chemicznych, o metodach nieniszczących, stosowanych przez pracowników laboratorium podczas odczytywania dziś już niewidocznego gołym okiem pisma.
Zajmujące są również zajęcia dla młodzieży o zainteresowaniach medycznych.
Opierając się na spuściźnie lekarzy-ofiar zbrodni katyńskiej, przeprowadzamy
lekcje o osiągnięciach medycyny okresu międzywojennego. Na podstawie listów do bliskich mówimy np. o leczeniu tyfusu zarówno wśród żołnierzy polskich
lat 1919–1921, jak i wśród wziętych do niewoli jeńców rosyjskich. W ten sposób ujawniana jest prawda o „anty-Katyniu”, o tym, iż jeńcy nie byli masowo
mordowani przez Polaków. Według prywatnych listów oni, pomimo leczenia,
umierali znacznie częściej niż Polacy, gdyż dostając się do niewoli po marszu
ze Wschodu byli niezwykle wyczerpani, osłabieni. Ich organizmy, w ciężkich warunkach obozów przejętych od państw zaborczych, nie wytrzymywały i odchodzili na zawsze.
Interesujące są także zajęcia dla klas sportowych i humanistycznych. Pierwsze dowiadują się o wynikach osiąganych przez polskich olimpijczyków (ofiar
zbrodni katyńskiej), o warunkach ich ćwiczeń i niezwykłym harcie ducha. Drudzy, czytając np. wiersze Władysława Sebyły i Lecha Piwowara, o których się
mówi, że gdyby przeżyli, lista polskich noblistów inaczej by się przedstawiała,
pogłębiają wiedzę z zakresu poezji dwudziestolecia międzywojennego. Te profilowane zajęcia można mnożyć, wykorzystując w edukacji muzealnej sylwetki
katyńskie, przedstawicieli, jak wyżej już pisano, ponad 40 zawodów.
Pracownicy Muzeum Katyńskiego proponują klasom mundurowym zajęcia z zakresu powinności wojskowych lub policyjnych (zależnie od profilu) i przybliżają ponadczasowe wartości patriotyczne. Wpływając na kształtowanie postaw podkreślają, iż patriotyzm to nie rasizm. Wywodzący się od
słowa łac. Patria – patriotyzm zobowiązuje do szacunku i umiłowania Ojczyzny, gotowości do jej obrony. Przytaczając kodeks honorowy, wzorując się na
etyce służb lat międzywojnia edukatorzy ukazują drogowskazy, mówią o powołaniach i świadomych wyborach, zdyscyplinowaniu, lojalności i gotowości do
poświęceń. Pokazując historie ofiar, pracownicy muzeum dowodzą, iż poczucie godności było dla tych służb tożsame z szacunkiem dla samego siebie. Jego
ważnym elementem pozostawało poczucie dumy ze służby dla Ojczyzny, z przynależności do społeczności wojskowej lub policyjnej. Honor był utożsamiany
z postawą, działaniami właściwymi uczciwemu i prawemu człowiekowi. Noszenie munduru, o którego nienaganność dbano, warunkowało postępowanie.
Szacunek dla munduru nie pozwalał na zachowanie niegodne, na pijaństwo
i rozmaite burdy, oddziaływał na poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje
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i postępowanie. Wymuszał świadomość, iż reprezentuje się Państwo. Stanowił
o powinności zachowania kultury w relacjach z otoczeniem, kultury opartej na
szacunku dla drugiego człowieka, poszanowania jego godności osobistej. Naganne były czyny, będące zaprzeczeniem służby, narażające na uszczerbek honor żołnierza czy policjanta, jak np. stawianie ambicji osobistych ponad dobro
służby, bezzasadne karierowiczostwo. Od wojskowych i policjantów wymagano
również umiejętnego łączenia potrzeb służby z troską o dobro rodziny. Stosunki w rodzinie miały stanowić wzór do naśladowania. Edukatorzy, odwołując
się do wzorców z przeszłości, starają się zaszczepiać młodzieży zasady prawości charakteru i samodyscypliny, wzmacniać potencjał wychowawczy szkoły.
Realizują lekcje historii formacji, ukazują wartości wynikające z etyki zawodowej, prowadzą lekcje poświęcone symbolom narodowym, szacunkowi, jaki
jesteśmy im winni oraz przy współpracy z Komendą Główną Policji, zajęcia
związane z ceremoniałem. W nawiązaniu do tematyki Katynia prowadzone są
zajęcia dotyczące „losów wojskowych i policjantów w obliczu agresji sowieckiej
na Polskę”. Są one ciekawe ze względu na wykorzystywane podczas nich kopie kartek, wydobytych z mogił oraz przekazanych nam przez rodziny. Młodzież w grupach czyta ze zrozumieniem listy, kartki i przedstawia wnioski,
wynikające z lektury. Czasem są one dla niej niespodziewane. Uczniowie
dowiadują się o trudnościach ze sprostaniem obowiązkom oficerskim w warunkach, na jakie ludzie ci zostali skazani, poznają ich zachowania. Kartki
mówią o zdarzających się sporach, kradzieżach, donosach oraz rozmaitych
oszustwach i nadużyciach. Młodzież zdaje sobie sprawę z ogromu problemów i bohaterstwa tych, którzy im sprostali. Inną wersją pracy w grupach jest zainteresowanie uczniów symbolami Katynia. Jest to wykorzystanie wariantu gry
„Znaj Znak”. Uczestnicy zajęć otrzymują karty, przedstawiające wizerunki zdigitalizowanych obiektów, wydobytych z mogił na jednej stronie np.: wizerunki
orzełków Policji Śląskiej i Policji Państwowej, ordery, naramienniki z szarżami
itd., na drugiej stronie zaś są ich opisy. Po przyswojeniu wiadomości, grupy
wymieniają się kartami. Na koniec następuje sprawdzian wiedzy przez edukatora. Właściwe odpowiedzi są chwalone. Wiedza w ten sposób przyswojona
daje satysfakcję i motywuje do dalszego jej pogłębienia.
Muzeum Katyńskie swoją misję edukacyjną uzupełnia przez współudział
w organizacji szkolnych konkursów katyńskich, w tym ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej „Sprzączki, guziki z orzełkiem ze rdzy”. Udział w nich rodzi zaangażowanie w poznawanie sylwetek
ofiar, ich losów. W ten sposób historia odległa, anonimowa ulega personalizacji, praca nad biogramem powoduje bowiem, iż dotąd obca historia staje się po
części historią własną.
Muzeum Katyńskie realizuje ponadto program „otwartych drzwi”. Zaprasza w ostatnie środy miesiąca mieszkańców Warszawy i okolic oraz wszystkich chętnych na ciekawe spotkania pod wspólną nazwą „Przyjdź, kiedy my-
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ślisz Katyń”. Uczestniczą w nich świadkowie Katynia, publicyści, naukowcy,
mówi się o filmach i teatrze. Na przykład na spotkaniu 27 kwietnia 2016 r.
– z filmem Katyń zebrani mieli możliwość rozmowy z Andrzejem Wajdą. Było
to jedno z ostatnich publicznych wystąpień reżysera. Wszyscy obecni na nim
wspominają jego szczególną atmosferę więzi, bliskości. Po spotkaniu, rozmawiając z rodzinami ofiar, snuliśmy plany wspólnych działań na przyszłość.
Muzeum współpracuje także z teatrami np. z „Oratorium”, wystawiającym
spektakl edukacyjny „Łagry, Wywózki, Katyń”. Muzeum zaprasza na koncerty patriotyczne orkiestr, ma w programie kino pod gwiazdami na Placu
Apelowym w Noc Muzeów. Należy dodać, iż przestrzeń placu służy dodatkowo
do ślubowań i przysiąg na ponadczasowe wartości, którym byli wierni do końca zamordowani w obozach specjalnych NKWD oraz sowieckich więzieniach
zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Pracownicy muzeum wyjeżdżają
z prelekcjami do szkół i stowarzyszeń, uczestniczą w uroczystościach sadzenia
Dębów Pamięci, wielu spotkaniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Prowadzą działalność dydaktyczną i naukową, współpracują
z licznymi osobami prywatnymi i instytucjami np.: Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji, grupami rekonstruktorów, Komendą Główną i Komendą Stołeczną Policji, wieloma komórkami MON, muzeami oraz uniwersytetami w kraju i za granicą. Dzięki tej współpracy, wielu inicjatywom, po roku
od otwarcia – 17 września 2015 r. – można powiedzieć, iż Muzeum Katyńskie,
Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego jest instytucją aktywną
na muzealnej mapie Warszawy.

THE KATYN MUSEUM
– COMMEMORATION OF THE VICTIMS OF THE NKVD
(Summary)

Katyn is a symbol of nameless graves of Poles murdered by the NKVD, who were
strewn over the area of the former Soviet Union. This is a symbol of genocide, several
decades of falsifying the facts and the ultimate victory of the truth following the
transformations on the international arena. Katyń, at last, is a symbol of drama in the
human, national and state-related senses.
The Katyn Crime does not end with the annihilation of about 22 thousand “spiritual fathers of the nation”. There were forced displacements of families of the victims
into the heart of the USSR, which remain closely connected with it. The mass-scale
actions, which were undertaken, were designed to have the intelligentsia and groups
of the population, inhabiting the former Second Republic of Poland, who opposed the
new authority, erased from the map of Europe. They made real the fact of hiding the
murder which had been perpetrated away from the world; so were they meant to cover
the intention to de-polonize the Polish Eastern Lands.
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The families of the victims of the three special camps run by the NKVD and those
detained in prisons in Ukraine and Belorussia, who had managed to survive, could not
officially mourn their nearest for long decades. This was not possible until the wave
of transformation had swept the Soviet Union and the change of the polity had taken
place in the Polish state. The truth of the broadly-understood Katyn has finally found
its home in the Katyn Museum. The seat of the institution was opened during the
ceremony held on 17 September 2015. After one year of its activity it can be said that
the Katyn Museum, a branch of the Museum of the Polish Army, has perfectly well
integrated itself into the walls of Warsaw Citadel, thematically completing the history
of Tsar’s repressive policy towards the Polish nation, whose symbol is the bastion – its
Soviet apogee.

DAS KATYN-MUSEUM
– EIN ORT DES GEDENKENS AN DIE OPFER DES NKWD
(Zusammenfassung)

Katyn steht symbolisch für die namenlosen, über das Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion verstreuten Gräber der vom NKWD ermordeten Polen. Es steht symbolisch für Völkermord, jahrzehntelange Verlogenheit und den Sieg der Wahrheit nach
Veränderungen auf internationaler Ebene. Katyn steht symbolisch für ein Drama in
menschlichem, nationalem und staatlichem Sinne.
Das Katyn-Massaker endet nicht mit der Vernichtung von etwa 22.000 „geistigen
Vätern der Nation”. In engem Zusammenhang damit bleibt auch die Zwangsverschiebung von Familien der Opfer ins Innere der UdSSR. Die groß angelegte Maßnahme
gewährleistete das Verschwinden von wesentlichen Teilen der polnischen intellektuellen Elite und der die neue Obrigkeit ablehnenden Bevölkerung von der Landkarte
der ehemaligen Zweiten Republik Polen und war entscheidend dafür, den verübten
Mord zu verbergen und die beabsichtigte Entpolonisierung der polnischen Ostgebiete
zu verwirklichen.
Die überlebenden Angehörigen der Opfer von drei NKWD-Sonderlagern und
Gefängnissen der Ukraine und Weißrusslands durften jahrzehntelang nicht öffentlich
um sie trauern. Möglich wurde dies erst unter dem Einfluss der Veränderungen in der
Sowjetunion und nach der politischen Wende in Polen. Die Wahrheit über Katyn im
weitesten Sinne hat im Katyn-Museum ihr Zuhause gefunden. Der endgültige Sitz
der Einrichtung wurde am 17. September 2015 feierlich eröffnet. Heute, nach knapp
einem Jahr, kann man sagen, dass das Katyn-Museum, eine Filiale des Museums
der Polnischen Streitkräfte, sich hervorragend in die Warschauer Zitadelle hineinkomponiert hat als eine thematische Hinzufügung zur Geschichte der zaristischen
Repressionspolitik gegenüber dem polnischen Volk, deren Symbol das Fortalitium als
ihr sowjetischer Höhepunkt ist.

MUZEUM KATYŃSKIE – UPAMIĘTNIENIE OFIAR NKWD
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Koniec II wojny światowej.
Jeńcy wojenni w niewoli niemieckiej
Pamięć o ostatnich miesiącach II wojny światowej jest w Niemczech w pierwszym rzędzie związana ze wspomnieniem ucieczki ludności wschodnich Niemiec
przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Terror wobec własnej ludności, bezwzględne wykorzystywanie zagranicznych robotników przymusowych, na których dopuszczano się nawet masowych zabójstw, a także marsze i transporty śmierci,
którym poddawano całkowicie wycieńczonych więźniów obozów koncentracyjnych – to inne aspekty, które stały się przedmiotem upamiętnień oraz badań
historycznych związanych ze schyłkowym okresem reżimu nazistowskiego.
Natomiast sytuacja jeńców wojennych, którzy stanowili znaczną część społeczeństwa i gospodarki Niemiec w czasie wojny odgrywa jak dotąd marginalną rolę w historiografii, dotyczącej ostatnich wojennych miesięcy. Jest to fakt
zadziwiający z powodu liczebności tej grupy, którą przewyższała jedynie liczba
zagranicznych cywilnych robotników przymusowych, bowiem na ok. 22,9 mln
pracowników niemieckich przypadało 30 września 1944 r. 5,976 673 mln robotników z zagranicy1, a także 1,851 010 mln jeńców wojennych według stanu zatrudnienia z 1 października 1944 r.2 Dane te wyraźnie różnią się od liczebności
więźniów obozów koncentracyjnych, która według zestawienia sporządzonego
w połowie stycznia 1945 r. przez Główny Urząd Administracji i Gospodarki
SS wynosiła 511,537 tys. mężczyzn i 202,674 tys. kobiet3. W tym czasie praktycznie wszyscy oni, z wyjątkiem śmiertelnie chorych, pracowali, podczas
gdy w połowie 1944 r. zatrudnionych było tylko ok. 400 tys. więźniów obozów
koncentracyjnych, głównie w przemyśle i budownictwie4.
Autor niniejszego artykułu zajął się kwestią, czy postępująca radykalizacja
sposobu prowadzenia wojny przez Niemcy powodowała zmiany w traktowaniu
M. S p o e r e r, Zwangsarbeit unterm Hakenkreuz, Stuttgart/München 2001, s. 222.
Całkowity stan osobowy jeńców wojennych wynosił 2,474 921 mln osób. Por. Centralnyj
Archiw Ministierstwa Oborony Rossijskoj Fiedieracii w Podolsku (dalej: CAMO), Abt. 12, Fonds
12450, Nr. 41, Spis jeńców wojennych przebywających na terenie Rzeszy, Norwegii oraz obszarach
podległych naczelnemu dowódcy sił zbrojnych, operujących na południowym Zachodzie i południowym Wschodzie włącznie z siłami powietrznymi i jednostkami marynarki wojennej podległymi
dowódcy Armii Rezerwowej/Szefowi do spraw Jeńców Wojennych według stanu z 1 X 1944 r.
3
M. S p o e r e r, op. cit., s. 221.
4
Ibidem, s. 226.
1
2
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jeńców. Jaki wpływ miały na nich fale uchodźców oraz ewakuacje, które ich dotknęły w ostatnich miesiącach wojny? Jakie były następstwa nasilających się
nalotów bombowych ze strony aliantów? Czy doświadczenia jeńców różnych
narodowości znacząco się od siebie różniły? Te pytania, a także opis rozmiarów
zjawiska oraz geograficznego rozmieszczenia jeńców w ostatniej fazie II wojny
światowej to główne zagadnienia poruszone w artykule.
Desant wojsk zachodnich aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 r. oraz rozpoczęcie przez Armię Czerwoną 22 czerwca 1944 r. letniej ofensywy na froncie
wschodnim oznaczały początek drogi do wolności dla ok. 2,8 mln alianckich
żołnierzy, przetrzymywanych w niemieckich obozach jenieckich rozlokowanych w Rzeszy Niemieckiej oraz na okupowanych przez Niemców terenach
Europy. Dla bardzo wielu z nich, zwłaszcza Polaków, Francuzów, Belgów i Brytyjczyków był to też początek piątego roku niewoli. Stracone lata bez szans na
wyzwolenie. O ile załamanie się niemieckich frontów na Wschodzie i Zachodzie
latem 1944 r. obudziło w wielu jeńcach nadzieję, że jeszcze w tym samym roku
będą mogli powrócić do ojczyzny, to w trakcie kolejnych miesięcy przyszło im się
przekonać, że zarówno władze, jak i mieszkańcy Niemiec będą z determinacją
kontynuować walkę, pomimo iż sytuacja militarna stawała się coraz bardziej
beznadziejna. Nastąpiły zatem kolejne miesiące niewoli, którym towarzyszyło
stałe pogarszanie się warunków bytowych, wynikające z upadku III Rzeszy
oraz rosnącej radykalizacji nazistowskiego reżimu w obliczu grożącej mu klęski.
Po nieudanej próbie zamachu na Adolfa Hitlera, do której doszło 20 lipca
1944 r., mianował on na stanowisko dowódcy Armii Rezerwowej (Befehlshaber
der Ersatzarmee, dalej: BdE) reichsführera SS Heinricha Himmlera, któremu
w związku z tą funkcją, począwszy od 25 września 1944 r. podlegał system obozów jenieckich. Na stanowisko Szefa do spraw Jeńców Wojennych H. Himmler
powołał następnie obergruppenführera i zarazem generała Waffen-SS Gottloba Bergera. Chociaż fakt takiego podporządkowania miał znikomy wpływ na
codzienne funkcjonowanie stalagów i ich oddziałów roboczych oraz oflagów,
A. Hitler umożliwił w ten sposób SS bezpośredni dostęp do jeńców wojennych,
co wcześniej nie było możliwe. Wśród przetrzymywanych rozprzestrzeniła się
obawa, że na krótko przed uwolnieniem staną się ofiarami działań odwetowych ze strony władz nazistowskich. Dotyczyło to zwłaszcza jeńców zachodnioeuropejskich, amerykańskich, jugosłowiańskich i polskich, których sposób
traktowania z wyjątkami odpowiadał opartym na prawie międzynarodowym
postanowieniom obu konwencji genewskich z 1929 r.5 Inaczej obchodzono się
z jeńcami radzieckimi, którym od początku niemieckiej napaści na Związek
Radziecki 22 czerwca 1941 r. odmawiano postępowania zgodnego z prawem
międzynarodowym. Objawiało się to niezapewnianiem im przez całe lata dostatecznej ilości żywności, brakiem odpowiedniej opieki medycznej oraz złymi
5
Były to: Konwencja w sprawie traktowania jeńców wojennych oraz Konwencja w sprawie
polepszenia losu rannych wojskowych w armiach w polu będących z 27 VII 1929 r.
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warunkami zakwaterowania przy jednoczesnej konieczności wykonywania
wyczerpującej pracy. Podobnie było z internowanymi żołnierzami włoskimi
(Italienische Militärinternierte, dalej: IMI), którzy po bezwarunkowej kapitulacji Włoch 8 września 1943 r. odmówili kontynuowania walki z aliantami
u boku Niemiec. W odwecie, żołnierzom tym w okresie do połowy 1944 r. stworzono podobnie ciężkie warunki bytowe jak miało to miejsce w przypadku jeńców
radzieckich6. W następstwie zwalniania Włochów z niewoli oraz przenoszenia
ich do pracy jako cywilnych robotników przymusowych, począwszy od sierpnia 1944 r., liczba IMI przetrzymywanych w niemieckich obozach jenieckich
zmniejszała się sukcesywnie, aż do ok. 68 tys. w końcu 1944 r.7 W rezultacie tej
zmiany statusu, internowanych żołnierzy włoskich w daleko mniejszym stopniu dotknęły ewakuacje, które trwały od stycznia do kwietnia 1945 r. zwłaszcza
na terenach wschodnich Niemiec i Austrii, a także w Niemczech zachodnich
i północno-zachodnich w związku z posuwaniem się naprzód wojsk alianckich.
Nie objęły one również ponad 60 tys. jeńców radzieckich, jugosłowiańskich
i polskich, przetrzymywanych w Norwegii, którzy jako jedyny kontyngent jeniecki na terenach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką pozostali w miejscach swojego rozlokowania aż do jej bezwarunkowej kapitulacji. Wszystkie
inne obozy znajdujące się poza terytorium Rzeszy ewakuowano zasadniczo
w trakcie wycofywania się Wehrmachtu latem 1944 r. bądź jeszcze wcześniej8.
Z tego powodu liczba wyzwolonych jeńców była stosunkowo mała. Wehrmacht
stawiał sobie za cel zatrzymanie w miejscach internowania możliwie największej liczby jeńców, aby móc wykorzystywać ich jako siłę roboczą oraz kartę
przetargową względem aliantów. Zamiar kontynuowania ewakuacji także
w przypadku walk na terytorium Rzeszy został zapisany w treści instrukcji, dotyczących obrony kraju, wydanych 19 lipca 1944 r. przez feldmarsz. Wilhelma
Keitela, aczkolwiek nie znalazły się w nich konkretne plany ewakuacji9. Jak się
wydaje, ich realizację pozostawiono w gestii poszczególnych lokalnych dowódców w obrębie okręgów wojskowych oraz wyższych funkcjonariuszy SS i policji.
Na przełomie roku 1944 i 1945 armie zachodnich aliantów oraz Armia
Czerwona stanęły tuż nad granicami Niemiec oraz w Polsce nad Wisłą. Bły6
Odnośnie do traktowania jeńców wojennych por. R. O v e r m a n s, Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 1945. W: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg.
Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung, Bd 9/2,
Hrsg. J. Echternkamp, München 2005, s. 729–876.
7
W czerwcu 1944 r. było ich ok. 580 tys. Por. Norway Resistance Museum, FO. II/Div, box 21,
Spis jeńców wojennych przebywających na terenie Rzeszy wraz z siłami marynarki wojennej
i Luftwaffe oraz w Norwegii, podległymi dowódcy Armii Rezerwowej/szefowi Administracji Obozów Jenieckich, według stanu z 1 I 1945 r.
8
Mowa o Rzeszy Niemieckiej w okresie jej największej ekspansji, obejmującej wszystkie anektowane terytoria. Te ostatnie znajdowały się zwłaszcza w okręgach wojskowych I z siedzibą
w Königsbergu, V w Stuttgarcie, VIII w Breslau, XX w Danzig oraz XXI w Posen.
9
Por. J. N i c h o l / T. R e n n e l l, The Last Escape. The untold story of Allied prisoners of war
in Germany 1944–45, London 2002, s. 100.
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skawiczna ofensywa wojsk alianckich latem i jesienią 1944 r. nie przyniosła
jeńcom wojennym niemal żadnych korzyści, bowiem we Francji, w państwach
Beneluksu, a także w krajach nadbałtyckich oraz w okupowanych częściach
Białorusi pozostało tylko kilka tysięcy jeńców wykorzystywanych do pracy. W rzeczywistości, 1 stycznia 1945 r. w niemieckiej niewoli przebywało
2,442 687 mln jeńców wojennych10 rozlokowanych w 99 stalagach i oflagach11
oraz kilkudziesięciu tysiącach oddziałów roboczych. Największe kontyngenty
stanowili wśród nich Francuzi i obywatele ZSRR, których liczebność wynosiła 920 tys. względnie 930 tys. jeńców. Niespełna 169 tys. jeńców było żołnierzami brytyjskich sił zbrojnych. Spośród jeńców jugosłowiańskich w obozach
niemieckich przebywało wówczas jeszcze ok. 122 tys. Serbów, a także 70 tys.
Polaków oraz 62 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Oprócz wspomnianych
uprzednio internowanych żołnierzy włoskich, w obozach Wehrmachtu przetrzymywano też ok. 64 tys. Belgów, 10 tys. Holendrów i 15 tys. Słowaków. Były
również niewielkie kontyngenty, liczące mniej niż 2 tys. jeńców, pochodzących
z Danii, Norwegii, Grecji, Bułgarii, a także ponad 5 tys. Rumunów12. Przedstawiciele tych narodowości gorączkowo wyczekiwali ofensywy Armii Czerwonej
i zachodnich aliantów, choć zbliżające się wyzwolenie mogło się wiązać z nowymi zagrożeniami, włącznie z groźbą utraty życia, w przypadku zaś jeńców
radzieckich – z możliwością prześladowań, gdyż zgodnie z rozkazem Józefa
Stalina zostali oni napiętnowani jako potencjalni zdrajcy ojczyzny13.
Oprócz możliwości uwikłania jeńców w działania bojowe, jakie miały rozegrać się na niemieckiej ziemi, coraz większym zagrożeniem były dla nich
wzmagające się naloty bombowe lotnictwa brytyjskiego i amerykańskiego na
niemieckie miasta. Chociaż wielu jeńców pracowało w rolnictwie oraz w małych i średnich miastach, przeważającą część z nich zatrudniono w oddziałach
roboczych w miastach położonych na terenach aglomeracji miejskich, np. w Zagłębiu Ruhry, okręgu przemysłowym środkowych Niemiec, na Górnym Śląsku, w Berlinie czy Hamburgu. Niedostateczna ochrona zarówno jeńców, jak
i cywilnych robotników przymusowych podczas nalotów stała się na przełomie
roku 1944 i 1945 przyczyną dużej liczby ofiar. Rasistowski charakter reżimu
nazistowskiego przejawiał się bowiem także tym, że przymusowi robotnicy,
jeńcy wojenni oraz inne grupy wykluczone z narodowosocjalistycznej „społeczności narodowej”, nie zostały objęte działaniami, mającymi na celu ochronę
Norway Resistance Museum, FO. II/Div, box 21, Spis jeńców wojennych …
Liczba ta obejmuje wszystkie stalagi i oflagi wojsk lądowych, siedem stalagów i dwa dulagi
Luftwaffe oraz dwa obozy marynarki wojennej – Dulag Marine i Marlag. Nie wliczono obozów dla
internowanych (tzw. ilagów), w których przetrzymywano cywili z wrogich państw oraz jenieckich
batalionów budowlanych. Por. Norway Resistance Museum, Wykaz jeńców wojennych z uwzględnieniem podobozów zlokalizowanych na terytorium Rzeszy, podległych dowódcy Armii Rezerwowej/ Szefowi do spraw Jeńców Wojennych, według stanu z 1 I 1945 r.
12
Por. Norway Resistance Museum, FO. II/Div, box 21, Spis jeńców wojennych …
13
Por. P. P o l i a n, Deportiert nach Hause. Sowjetische Kriegsgefangene im Dritten Reich und
ihre Repatriierung, München 2001.
10
11
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przed atakami lotniczymi. Aż do końca wojny schrony i bunkry przeciwlotnicze
utworzone w miastach były zastrzeżone wyłącznie dla ludności niemieckiej,
stąd duża liczba ofiar bombardowań wśród jeńców z armii zachodnioalianckich. I tak np. „[…] z ogólnej liczby […] [belgijskich] jeńców wojennych straciło
życie w Niemczech 1.681 osób, większość z nich podczas nalotów oraz działań
bojowych, jakie miały miejsce w 1945 roku”14. To samo dotyczy Francuzów,
którzy do końca wojny stanowili – obok żołnierzy Armii Czerwonej – największy kontyngent jeniecki, liczący ponad 900 tys. osób15.
Prowadzone naloty miały niekiedy groźne skutki dla trafiających w coraz
większej liczbie do niewoli zestrzelonych angloamerykańskich załóg samolotów16. W atmosferze podburzenia, wywołanego radykalizacją propagandy nazistowskiej wobec tzw. terroru bombowego dochodziło w wielu miejscach do aktów
znęcania się oraz linczowania zestrzelonych lotników po wzięciu ich do niewoli:
„Stosowanie wobec lotników «prawa linczu» było […] propozycją stosowania
przemocy, którą z większym lub mniejszym naciskiem propagowano w poszczególnych «społecznościach» bądź im ją demonstrowano. Okoliczność, iż w wielu
przypadkach propozycja ta spotykała się z aprobatą, co oznaczało, że pojedyncze
osoby lub całe tłumy ludzi uczestniczyły w tego rodzaju aktach przemocy, przyglądały się im lub «odwracały wzrok», jest przy tym miernikiem brutalizacji «wojennego społeczeństwa» oraz jego zinfiltrowania przez narodowych socjalistów”17.

Podczas marszów ewakuacyjnych, zapoczątkowanych w styczniu 1945 r.,
jeńcy z armii zachodnich napotykali w niektórych miejscowościach na pojedyncze osoby lub grupy osób, które – nierzadko podburzone przez lokalnych
działaczy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dalej: NSDAP) i innych przedstawicieli
reżimu nazistowskiego – zachowywały się często agresywnie18. Ogólnie rzecz
ujmując, wydaje się jednak, że były to wyjątki, które ograniczały się do żołnierzy brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa wojskowego.
Niederländer und Flamen in Berlin 1940-1945: KZ-Häftlinge, Inhaftierte, Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter, Hrsg. J. Fernhout, J. Meijer i J.W. Menkveld, Berlin 1996, s. 131.
15
Por. Y. D u r a n d, Prisoniers de guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos,
1939–1945, Hachette 1987, s. 267–270.
16
Straty angloamerykańskich grup powietrznych były bardzo duże. Sama tylko jednostka
Bomber Command, wchodząca w skład Królewskich Sił Powietrznych (Royal Air Force, dalej
RAF) straciła ponad 50 tys. członków personelu pokładowego. 1 I 1945 r. w niemieckich obozach
jenieckich przebywało ponad 30 tys. żołnierzy brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Por. Norway Resistance Museum, FO. II/Div, box 21, Spis jeńców wojennych …
17
Por. G. H o f f m a n n, Fliegerlynchjustiz. Gewalt gegen abgeschossene alliierte Flugzeugbesatzungen 1943–1945. W: Krieg in der Geschichte, Bd 88, Hrsg. S. Förster, B. Kroener, B. Wegner,
M. Wernera, Paderborn 2015, s. 383.
18
Chorąży RAF Józef Fuśniak wspominał: „Niektórzy wieśniacy byli mniej przychylnie usposobieni i wychodzili z domów kiedy zobaczyli nasze niebieskie mundury RAF-u. Bywało, że rzucali
salwy cegieł i kamieni, krzycząc z dachu domu, kiedy przechodziliśmy obok […]”, www.buckdenpike.co.uk/Lamsdorfmarch.html.
14
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Potwierdzeniem może być fakt, iż dominującym wątkiem przewijającym się
w relacjach uczestników takich marszów ewakuacyjnych były w pierwszym
rzędzie przejmujące zimno, głód oraz brak bądź niedostateczny poziom zakwaterowania i opieki medycznej19. W tym kontekście warto nadmienić, że to właśnie byli żołnierze lotnictwa wojskowego bardzo często spisywali swoje przeżycia z ostatnich miesięcy wojny. Opisy, które w nich zawarli, kształtują do dziś
obraz końca wojny w literaturze anglojęzycznej, dotyczącej jeńców wojennych,
chociaż stanowili oni stosunkowo niewielką część ich ogółu.
Na przełomie roku 1944 i 1945 w stalagach Luftwaffe oraz kilku stalagach
wojsk lądowych (np. Krems-Gneixendorf, Lamsdorf, Mühlberg) przetrzymywano ponad 30 tys. żołnierzy alianckiego lotnictwa. Przeważająca część tych
obozów znajdowała się na wschodzie i południowym wschodzie Rzeszy Niemieckiej włącznie z zaanektowanymi terenami Polski. Stalag Luft 6 Heydekrug (Šiluté) w Prusach Wschodnich został ewakuowany już w lipcu 1944 r.
podczas zbliżania się Armii Czerwonej, a jeńców przetransportowano do Stalagu Luft 4 Groß Tychow (Tychowo) na Pomorzu20. Ofensywa letnia zaprowadziła Armię Czerwoną aż do granicy Rzeszy Niemieckiej w Prusach Wschodnich.
W tej sytuacji należało bezwzględnie przeciwdziałać uwolnieniu kilku tysięcy
alianckich lotników. Tą przesłanką administracja obozów jenieckich Wehrmachtu kierowała się aż do kwietnia 1945 r., forsując ewakuację. W tym miejscu pojawia się analogia z traktowaniem więźniów obozów koncentracyjnych,
którzy w żadnym wypadku nie powinni zostać uwolnieni przez wojska alianckie, co doprowadziło do bezsensownych transportów kolejowych i morderczych
marszów śmierci, jakich nie przeżyło 250 tys. więźniów21. Chociaż motyw ewakuacji był ten sam, to marsze jeńców wojennych zapoczątkowane w styczniu
1945 r., nie miały w ich przypadku aż tak tragicznych skutków. Były wśród
nich ofiary śmiertelne, lecz w nieporównywalnie mniejszej skali.
Na początku 1945 r. zarówno jeńcy wojenni, jak i niemiecka ludność cywilna na terytorium Rzeszy przebywali w miejscach swojego zamieszkania bądź
zatrudnienia. Ewakuacje ludności niemieckiej na tyłach frontów przebiegających wzdłuż granic zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie odbywały się
tylko tam, gdzie trwały już walki na niemieckiej ziemi, np. w okolicach miasta
Aachen, które już 21 października 1944 r. zajęła armia amerykańska, czy też
w Prusach Wschodnich. Ochrona niemieckiej ludności cywilnej przed nadchodzącymi działaniami bojowymi nie była dla władz nazistowskich priorytetowa.
Ludność miała pozostać w miejscach zamieszkania, gdyż profilaktyczne ewakuacje były postrzegane przez A. Hitlera jako oznaka słabości i defetyzmu,
wobec czego zostały zabronione. Wiązał się z tym także fakt, iż w rejonach
Por. J. N i c h o l / T. R e n n e l l, op. cit.
Odnośnie do ewakuacji Stalagu Luft 6 Heydekrug por. ibidem, s. 1–28.
21
Por. D. B l a t m a n n, Die Todesmärsche 1944/45. Das letzte Kapitel des nationalsozialistischen
Massenmords, Reinbek 2011.
19
20
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przygranicznych Rzeszy Niemieckiej pozostali jeńcy wojenni oraz cywilni robotnicy przymusowi. Począwszy zwłaszcza od połowy stycznia 1945 r. wpadli
oni w wir załamania się niemieckiej obrony na wszystkich frontach. Dla wielu
jeńców, zwłaszcza ze wschodnioniemieckich okręgów wojskowych, tj. I, II, VIII,
XX i XXI rozpoczęły się, trwające niekiedy miesiącami marsze i transporty
ewakuacyjne na tereny Rzeszy, kontrolowane jeszcze przez wojska niemieckie,
które dla dotkniętych nimi ludzi zdawały się nie mieć końca ani celu.
Armia Czerwona, wspierana przez jednostki polskie, rozpoczęła ofensywę
nad Wisłą i Narwią 12 stycznia 1945 r. i bardzo szybko przełamała niemieckie
linie obrony. O ile już w toku letniej ofensywy w 1944 r. wojska radzieckie
posuwały się naprzód bardzo dynamicznie, o tyle tempo ofensywy w styczniu
1945 r. było wręcz zawrotne. W ciągu dwóch tygodni nacierający żołnierze
dotarli do Odry, a w lutym i marcu zdobyli największe części Pomorza, Prus
Wschodnich i Śląska. Daleko idące rozbicie wojsk niemieckich sprawiło, że dopiero nad Odrą udało się znów skonstruować spójną obronę, choć za cenę utraty wszystkich terenów położonych na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej do
końca marca 1945 r. Miliony niemieckich cywili, zaskoczonych zwycięstwem
Armii Czerwonej i własną porażką, usiłowały ratować się ucieczką w kierunku
na Zachód. Rozkazy ewakuacji zostały wydane o wiele za późno przez odpowiedzialnych za obronę gauleiterów. To samo dotyczyło jeńców wojennych, bowiem decyzję o ewakuacji obozów jenieckich oraz oddziałów roboczych podjęli
wyżsi funkcjonariusze SS i policji, a nie właściwe dla podejmowania decyzji
w tej kwestii dowództwa okręgów wojskowych22.
Okoliczności rozpoczęcia oraz przebieg ewakuacji wielkich stalagów i oflagów znamy z przekazów, jakie zachowały się w relacjach świadków wydarzeń
– byłych jeńców wojennych, przeważnie pochodzenia angloamerykańskiego
lub francuskiego. Przykładem może być ewakuacja Stalagu 344 Lamsdorf po
rozpoczęciu ofensywy Armii Czerwonej, czyli od 22 stycznia 1945 r., która
w niniejszym tomie jest przedmiotem osobnego artykułu. Wiemy jednak bardzo niewiele o tym, jaki wpływ na zatrudnionych w rolnictwie jeńców wojennych miały pospieszne ewakuacje ludności cywilnej. Wielu jeńców, zwłaszcza
w mających rolniczy charakter pruskich prowincjach Pomorza, Prus Wschodnich oraz na zaanektowanych w większości terenach polskich Prus Zachodnich i województwa poznańskiego, mieszkało w gospodarstwach i majątkach
szlacheckich, niekiedy już od kilku lat, i oto nagle znaleźli się w kolumnach
uchodźców, które tworzyli niemieccy cywile. Z reguły nie pozostawali na miejscu, lecz brali udział w ucieczce, dzieląc przeważnie wszystkie związane z nią
niebezpieczeństwa. O uporządkowanej ewakuacji, organizowanej przez władze obozów jenieckich prawdopodobnie nie mogło być mowy, szczególnie w Prusach Wschodnich w styczniu 1945 r., gdyż impet natarcia Armii Czerwonej
nie pozostawiał czasu na zorganizowaną zbiórkę i przemieszczenie jeńców
22

J. N i c h o l / T. R e n n e l l, op. cit., s. 100.
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wojennych rozsianych po wsiach, miastach i majątkach. W obliczu późnego
rozpoczęcia ewakuacji na Pomorzu, w Prusach Zachodnich, w Poznańskiem
i na Śląsku należy przypuszczać, że również tam nie było możliwości zebrania
jeńców wojennych, przebywających poza obrębem stalagów czy w większych
oddziałach roboczych zatrudnionych w przemyśle, celem ich przemieszczenia w uporządkowany sposób. Zarówno ten, jak i inne aspekty jenieckich losów
w końcowej fazie II wojny światowej stanowią w dalszym ciągu dezyderat badawczy. Z wyjątkiem bowiem opracowania Johna Nichola i Tony’ego Rennella
pt. The Last Escape nie istnieją żadne prace, które skupiałyby się zdecydowanie na końcowej fazie II wojny światowej w Europie23.
„W okresie od 12 stycznia do połowy lutego swoją ojcowiznę we wschodnich
prowincjach Rzeszy opuściło prawie osiem i pół miliona Niemców”24. Z faktem
tym wiązała się trwająca do końca marca 1945 r. ewakuacja i w mniejszej mierze wyzwolenie ok. 110 tys. jeńców wojennych z I Okręgu Wojskowego Wehrmachtu, ok. 97 tys. (w tym 25 tys. oficerów) z II Okręgu, ok. 227 tys. jeńców
z VIII Okręgu, ok. 52 tys. z XX Okręgu oraz nieco ponad 10 tys. (w tym 3,3 tys.
oficerów) z XXI Okręgu Wojskowego25. Wszystkie podane liczby są zaokrąglone. Ogółem około pół miliona jeńców wojennych przebywało na wschodnich
terenach Rzeszy Niemieckiej, które zostały zdobyte przez Armię Czerwoną
do końca marca 1945 r.
We wspomnianych okręgach wojskowych najliczebniejsze kontyngenty stanowili z reguły Francuzi i obywatele ZSRR. Inaczej rzecz miała się w VIII Okręgu
Wojskowym, gdzie skoncentrowana była duża część Brytyjczyków (w przybliżeniu 50 tys.). Zarówno tam, jak i w XX Okręgu Wojskowym (ok. 14 tys.)
Brytyjczycy stanowili drugi co do wielkości kontyngent jeniecki po jeńcach
radzieckich26. Przyczyną takiego skoncentrowania żołnierzy brytyjskich we
wschodnich prowincjach Rzeszy Niemieckiej był fakt, iż jeńców wojennych rozlokowywano nie tylko według kryteriów ekonomicznych, lecz także pod kątem
bezpieczeństwa. Jeńcy angloamerykańscy byli bowiem znani z dużej gotowości to podejmowania prób ucieczki, w związku z czym nie umieszczano ich w
okręgach wojskowych wzdłuż zachodniej granicy Niemiec, lecz w możliwie jak
najdalej od niej położonych obozach.
Losy jeńców wojennych po rozpoczęciu ofensywy Armii Czerwonej na froncie wzdłuż Wisły w styczniu 1945 r. zależały od bardzo wielu czynników. Oficerowie i ich ordynansi, a także niepracujący podoficerowie przebywali w oflagach
i stalagach względnie w obozach dla lotników (Stalag Luft). Charakterystyczne w ich przypadku były długie marsze w kilku kolumnach. Szeregowi i podoficerowie, a w przypadku jeńców radzieckich także oficerowie, zatrudniani
Ibidem.
A. B e e v e r, Berlin 1945. Das Ende, München 2002, s. 50.
25
Por. Norway Resistance Museum, FO. II/Div, box 21, Spis jeńców wojennych …
26
Ibidem.
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w oddziałach roboczych, podczas ich ewakuacji mieli w części podobne, a w części
odmienne doświadczenia, gdy wchodzili w skład kolumn niemieckich uchodźców. O ile jeńcy z krajów zachodnich mogli podczas ewakuacji zabrać ze sobą
dodatkowe artykuły żywnościowe, pochodzące z dostaw Czerwonego Krzyża
czy innych organizacji wspomagających jeńców, o tyle możliwości takiej nie
mieli jeńcy radzieccy i włoscy27.
Jeden z jeńców kanadyjskich we wspomnieniach tak opisał swoje doświadczenia podczas ewakuacji:
„Inną rzeczą, jaką pamiętam, jest to, że jako jeńcy czuliśmy się jakby najniższą formą życia zwierzęcego w Niemczech. Kiedy tylko cokolwiek jechało drogą,
spychali nas z drogi, żeby cokolwiek to było, mogło swobodnie przejechać”28.

Wrażenia te oddają z pewnością prawidłowo wartość, jaką przypisywano
żołnierzom wziętym do niewoli. Można by przypuszczać, że dotyczyło to tylko
jeńców oraz innych zagranicznych robotników przymusowych, jednak tak nie
było. Podczas „ostatecznej bitwy”, jaka w 1945 r. rozegrała się na terytorium
Rzeszy, A. Hitler i Wehrmacht toczyli wojnę, nie zważając na sytuację niemieckiej ludności cywilnej i zagranicznych robotników przymusowych. W żadnym
miejscu korespondencji telegraficznej ani też w treści narad prowadzonych
między kwaterą główną Führera i sztabami frontowymi nie znajdziemy argumentu, tak często przytaczanego po 1945 r., jakoby należało utrzymać front,
aby zapewnić bezpieczeństwo ludności. Przeciwnie – wiele z rozkazów wyraźnie ukazuje, z jaką bezwzględnością godzono się na masową śmierć osób cywilnych. Generał Walter Weiss, dowódca 2 Armii, na którego odcinku frontu oddziały Armii Czerwonej przedarły się w wielu miejscach na Wybrzeże Bałtyku,
wydał np. już w dniu 20 stycznia rozkaz, aby kolumny uchodźców „spychać
z głównych dróg”29. W tym sensie podane za przykład doświadczenia Winstona
Churchilla Parkera były typowe dla niemieckiej ludności cywilnej. Jeńcy wojenni doświadczyli następstw coraz bardziej postępującej radykalizacji metod
prowadzenia wojny przez Niemcy, które w obliczu klęski militarnej nie cofały
się przed narażaniem na śmierć własnych obywateli.
Wszystko to umożliwił nieustający opór, jaki stawiały resztki wojsk niemieckich oraz zmasowany terror nazistowskiego reżimu wobec własnej ludności30. Inaczej niż na Zachodzie, gdzie część oddziałów złożyła broń, żołnierze
na Wschodzie kontynuowali zaciekły bój – zdesperowani sytuacją, z której nie
Obu grupom jeńców reżim nazistowski odmówił traktowania zgodnego z postanowieniami
konwencji genewskich, przez co nie mogły korzystać z opieki Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża ani otrzymywać paczek z żywnością.
28
W. C h u r c h i l l P a r k e r, The long March, www.spiritofcanada.com.
29
H. S c h w e n d e m a n n, Tod zwischen den Fronten, „Spiegel Special” (Die Flucht der
Deutschen) 2002, Nr 2, s. 43.
30
Por. m.in. A. N o l z e n, Die NSDAP und die deutsche Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg.
W: Kriegsende in Deutschland. Mit einer Einleitung von Ralph Giordano, Hamburg 2005, s. 186–
193; R. B l a n k, Kriegsalltag und Luftkrieg an der „Heimatfront”. W: Das Deutsche Reich und
der Zweite Weltkrieg. Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945. Politisierung, Vernichtung,
Überleben, Bd 9/1, Hrsg. J. Echternkamp, München 2004, s. 442–458.
27

JENS NAGEL

32

widzieli wyjścia, strachem przed dostaniem się do niewoli radzieckiej i zemstą
Armii Czerwonej, a wielu niewątpliwie także po to, by umożliwić ucieczkę
mieszkańcom wschodnich Niemiec. Gdyby – jak twierdzono po 1945 r. – dowództwo Wehrmachtu rzeczywiście toczyło wojnę na Wschodzie po to, by ratować cywilną ludność, to wszystko byłoby podporządkowane temu właśnie celowi. Tak jednak się nie działo, bowiem wojny nie prowadzono po to, by chronić
kobiety i dzieci, lecz wyegzekwować ideologiczne rozkazy bojowe A. Hitlera,
bezkompromisową walkę w imię „zwycięstwa lub zagłady” i dążenie Führera
do zagłady o „historycznych rozmiarach”31.
Na wszystkich odcinkach frontu wschodniego, gdzie od stycznia do maja
1945 r. toczyły się zacięte walki, kwestia przeżycia ludności niemieckiej była
zawsze podporządkowana sprawom militarnym. Dowództwo Wehrmachtu
wykazywało żelazną determinację, by kontynuować wojnę na terytorium Rzeszy, nie bacząc na tysiące zabitych każdego dnia cywilów i żołnierzy. Ponieważ władze Niemiec nie były gotowe zakończyć wojnę i tym samym zagładę
na Wschodzie, nieszczęścia potęgowały się aż do maja 1945 r. Już kierunek
natarcia Armii Czerwonej wyznaczał drogi ucieczki – nie były to bowiem
planowo przeprowadzone ewakuacje. Jeżeli wydawano rozkazy opuszczenia
terenu, to działo się to w ostatniej chwili, a zatem często zbyt późno. W warunkach mroźnej zimy i niskich temperatur, sięgających minus 20–30 stopni,
dowództwo Wehrmachtu nakazywało usuwać kolumny uchodźców z głównych
dróg i kierować je na pozostające w złym stanie boczne drogi, którymi często
nie dało się iść z powodu zasp. Aż do zakończenia w ostatnich dniach marca 1945 r. głównych walk na Dolnym Śląsku, Pomorzu, w rejonie Gdańska
oraz w Prusach Wschodnich Wehrmacht bezwzględnie egzekwował przyznane
mu absolutne prawo do kontrolowania systemu komunikacyjnego i środków
transportu. Ewakuacje uchodźców miały odbywać się tylko w sytuacji, gdy istniała możliwość skorzystania z wolnych miejsc w pociągach lub na statkach,
co zdarzało się tylko w wyjątkowych przypadkach. Zatem duży odsetek ofiar
wśród ludności cywilnej wschodnich Niemiec był spowodowany właśnie owymi
katastrofalnymi warunkami transportu – uchodźcy bowiem ginęli albo z powodu nieodpowiednich środków transportu, niedostosowanych do morderczych
warunków pogodowych, albo też dlatego, że nie udawało im się uciec na
czas, w związku z czym doganiał ich front. Stwierdzenie to w równym stopniu dotyczy zapewne jeńców wojennych ze wschodnich okręgów wojskowych
Rzeszy. Kolumna uchodźców, poruszająca się wolno, w skrajnie niskich temperaturach i wysokim śniegu, pieszo, z wózkami ręcznymi lub wozami zaprzężonymi w konie i woły, stała się „głównym środkiem transportu” w drodze ku
Zachodowi. Jeńcy dzielili ten los, aczkolwiek ich głównym środkiem lokomocji
były własne nogi. Ze względu na brak wiarygodnych źródeł nie można podać
31
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liczby ofiar wśród ewakuowanych jeńców. Z pewnością jednak wśród radzieckich przetrzymywanych była większa niż wśród pozostałych.
Należy odnotować, że tego rodzaju forsowne marsze w skrajnie trudnych
warunkach klimatycznych oraz na porównywalną skalę były do tego czasu jedynie udziałem jeńców radzieckich podczas niemieckiej ofensywy na terytorium Związku Radzieckiego w latach 1941–1942. Setki tysięcy osób straciły
życie podczas marszów z uwagi na konieczność przemieszczania się na odcinkach, liczących kilkaset kilometrów przy niedostatecznym zaopatrzeniu i nadmiernym użyciu przez Niemców broni palnej32. Jeńcy angloamerykańscy generalnie, szczególnie zaś polscy i francuscy oficerowie, od pięciu lat przebywający
ze swoimi ordynansami w oflagach w stanie daleko idącej izolacji, a także angloamerykańscy żołnierze lotnictwa, np. w stalagach Luft 4 Groß Tychow, Luft
3 Sagan (Żagań) i Luft 7 Bankau (Bąków) aż do chwili rozpoczęcia ewakuacji
cierpieli w niewoli bardziej pod względem psychicznym niż fizycznym. Trudy
niemieckiej niewoli, związane z zaopatrzeniem w żywność znacznie łagodziły
regularne dostawy paczek nadsyłanych przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz rządy i członków rodzin jeńców.
Wszystko to skończyło się w momencie nadejścia rozkazu ewakuacji, aczkolwiek podejmowano próby podtrzymania dostaw paczek także podczas ewakuacji, czego jednak ze względu na szybkie tempo radzieckiej ofensywy zapewne
nie można było zrealizować bądź udawało się to w bardzo marginalnym stopniu. Fakt ustania dodatkowych dostaw zaopatrzenia pojawia się w relacjach
świadków wydarzeń – byłych jeńców – jako drastyczne przeżycie. Winston
Churchill Parker o swoich amerykańskich współtowarzyszach niewoli napisał:
„Te chłopaki [amerykańscy jeńcy] mieli się znacznie gorzej niż my, bo wcześniej wożono ich wozami na gumowych oponach i żywiono białym chlebem, i dobrymi racjami. Wtrącenie ich w takie warunki, w jakie my byliśmy stopniowo
wdrażani, uderzyło w nich naprawdę mocno”33.

Najwyraźniej amerykańscy żołnierze, którzy późno trafili do niemieckiej
niewoli, w oczach swoich brytyjskich kolegów, nie potrafili w takim stopniu jak
Brytyjczycy sprostać trudnym warunkom niewoli i ewakuacji. Czy rzeczywiście tak było, nie zostało jednoznacznie stwierdzone. Można jednak odnotować
fakt, iż w zależności od narodowości i statusu w hierarchii bardzo zróżnicowanego traktowania jeńców wojennych w niewoli niemieckiej, odmienne znaczenie we wspomnieniach tych, którzy przeżyli, mają takie czynniki, jak: warunki
pracy, głód, zakwaterowanie, opieka medyczna, upokorzenia, warunki transportu, stosowanie przemocy fizycznej przez strażników czy też ataki lotnicze.
Były to przeważnie przekazy jeńców wojennych, którzy służyli w armiach
Odnośnie do losów jeńców radzieckich por. m.in.: C. S t r e i t, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945, Bonn 1991 (nowe wydanie).
33
W. C h u r c h i l l P a r k e r, op. cit.
32
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aliantów zachodnich i Wojsku Polskim, przy czym dominują relacje oficerów
i podoficerów, natomiast mniej jest sprawozdań zwykłych żołnierzy, dotyczących tego, jak wyglądała ich codzienność w oddziałach roboczych czy też opisów
tego, co przeżywali podczas ewakuacji. Jeńcy radzieccy, których wspomnień
dotyczących końcowej fazy wojny oraz przebiegu ewakuacji brakuje, ze względu na całkowicie odmienne doświadczenia od sytuacji Francuzów, Belgów czy
Brytyjczyków przekazaliby z pewnością inne opisy. Niestety, pozostaną one
jeszcze długo w ukryciu, gdyż na skutek stygmatyzacji i tabuizacji ich niewoli w byłym Związku Radzieckim, a także braku opracowań, dotyczących losów jeńców radzieckich w państwach byłego bloku wschodniego, po rozpadzie
ZSRR nie zadbano o udokumentowanie i zabezpieczenie tych doświadczeń dla
potomności. Zostały one utracone wraz z odejściem świadków wydarzeń.
Z uwagi na fragmentaryczność zachowanych akt, prowadzonych przez władze obozów jenieckich w poszczególnych okręgach wojskowych w ostatnich
miesiącach wojny, badając zagadnienie ewakuacji należy oprzeć się w pierwszym rzędzie na relacjach byłych jeńców. W celu ich uzupełnienia można posłużyć się dostępnymi dokumentami, dotyczącymi repatriacji, powstałymi
w toku wyzwolenia i powrotu jeńców do ojczystych krajów, w tym z relacjami
o ewakuacjach34.
Dotychczas w centrum rozważań autora znajdował się temat ewakuacji
obozów jenieckich z terytorium wschodnich Niemiec. Na zakończenie warto
dodać kilka uwag, dotyczących obozów usytuowanych na pozostałych terenach Rzeszy Niemieckiej. Ze względu na wolniejsze tempo ofensywy aliantów
na froncie zachodnim oraz Armii Czerwonej na terytorium Węgier i Słowacji
ewakuacje jeńców wojennych w zachodnich Niemczech i Austrii rozpoczęły się
znacznie później. Dopiero bowiem po przekroczeniu Renu przez armię amerykańską w okolicach Remagen 7 marca 1945 r. oraz przez armie brytyjską i kanadyjską 23 marca 1945 r. załamała się spójna obrona niemiecka na froncie zachodnim. W tzw. kotle Ruhry skapitulowała ostatecznie duża część głównych
formacji niemieckich, a ofensywa armii zachodnich aliantów nabrała rozpędu.
O ile jeńcy wojenni z terenów położonych po lewej stronie Renu zostali przez
Wehrmacht w zorganizowany sposób ewakuowani do obozów i oddziałów roboczych w północnych oraz środkowych Niemczech, to także w innych jenieckich
obozach zachodnich Niemiec – wobec rosnącego tempa ofensywy – podejmowano w ostatniej chwili pieszą ewakuację. Skala tych marszów nie była jednak
porównywalna z tymi, które odbywały się na wschodnich terenach Rzeszy. Po
pierwsze, pokonywane trasy były krótsze, po drugie skala uchodźstwa ludności niemieckiej była zdecydowanie mniejsza. Przeważająca większość pozostała
w miejscach zamieszkania, dzięki czemu nie doszło do masowej ucieczki w warunkach największego nasilenia działań bojowych, które choćby w przybliże34
W grę wchodzą np. dokumenty administracji amerykańskiej ds. wyzwolonych żołnierzy
alianckich, tj. Recovered Allied Military Personnel.
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niu byłyby porównywalne z wydarzeniami, jakie miały miejsce od stycznia do
marca na froncie wschodnim.
Dotyczyło to też częściowo wydarzeń w XVII i XVIII Okręgu Wojskowym
w Austrii. Choć tamtejsza ludność rzuciła się do ucieczki po przedarciu się Armii
Czerwonej na tereny Dolnej Austrii w początkach kwietnia 1945 r., to inne
części tego kraju zostały zajęte przez aliantów zachodnich. Po załamaniu się
frontu niemieckiego, a następnie zdobyciu Wiednia do 13 kwietnia rozpoczęły
się ewakuacje jeńców wojennych w kierunku na północ. W przypadku Stalagu
XVII B Krems-Gneixendorf jeńców wysłano 8 kwietnia 1945 r. w osiemnastodniowy marsz ewakuacyjny, który jednak z uwagi na korzystniejsze warunki
klimatyczne i lepsze zaopatrzenie jego uczestników, nie był porównywalny
z marszami, jakie odbywały się na terytorium wschodnich Niemiec na przełomie stycznia i lutego 1945 r.35
Podjęte ewakuacje spowodowały, że największa część jeńców wojennych,
którzy w początkach 1945 r. przebywali jeszcze w niemieckich obozach, doczekała wyzwolenia przez aliantów dopiero w kwietniu i maju tegoż roku, tuż
przed końcem wojny. W tym sensie dowództwo Wehrmachtu osiągnęło swój cel
niedopuszczenia do uwolnienia jeńców możliwie jak najdłużej. Ceną za to
była nieznana liczba ofiar śmiertelnych, rannych i chorych wśród jeńców,
czego można było uniknąć, gdyby pozostali oni w obozach lub w miejscach
pracy i tam zostali wyzwoleni. Dlatego też we wspomnieniach wyzwolonych
żołnierzy alianckich koniec niewoli związany jest nie tylko z uczuciem radości,
lecz dla bardzo wielu z nich także z zagrożeniami i obawami, jakich do tego
czasu nie przeżywali.
Przekład z języka niemieckiego Andrzej Szypulski

THE END OF WORLD WAR 2.
PRISONERS-OF-WAR IN GERMAN CAPTIVITY
(Summary)

The landing operation of the armies of the Western Allied Forces in Normandy
on 6 June 1944 and the launching of the summer offensive on the eastern front by the
Red Army on 22 June 1944 meant the beginning of the road to freedom to about
2.8 million POWs of the Allied Forces, who were staying in German POW camps located in the German Reich and on the territories of Europe that were under the German
occupation. To a great number of them, especially Poles, the French, Belgians and
the British the year was their fifth year spent in captivity. There followed successive
months of it, accompanied by continuous worsening of the living conditions, which was
connected with the military decline of the Nazi. In particular, the eastern parts of Germany, yet also the western territory of the Reich, as well as Austria saw the beginning
35
B. S t e l z l - M a r x, Zwischen Fiktion und Zeitzeugenschaft. Amerikanische und sowjetische
Kriegsgefangene im Stalag XVII B Krems-Gneixendorf, Tübingen 2000, s. 96–102.

JENS NAGEL

36

of marches and evacuation transports, some of which lasting months, to the territory
still controlled by the German Army. To the POWs involved in the evacuation, the
marches seemed to have no end or destination. In Germany, the memory of the end
of the War is connected, in the first place, with the remembrance of the escape of the
inhabitants of the eastern parts of Germany before the advancing Red Army.
The situation of POWs in the last months of the War, as a group constituting
a significant part of the then German society and economy, regarding their number,
so far has not raised any greater interest on the part of historians to pursue in their
studies. This is surprising to say the least in view of the number of people concerned.
Therefore, in his article, the author undertakes to investigate the question whether
the progressing radicalization of the manner of conducting military operations by the
Nazi caused changes to the treatment of POWs. What impact did the waves of refugees and evacuations, which took place in the last months of the War, have on that
group? What were the effects of the intensifying bombings by the Allied Forces? Were
there any major differences in the experience of that time among POWs of different
nationalities? The above-mentioned questions and a description of the size of the phenomenon, including the geographical deployment of the POWs at the last stage of
World War 2, make the key problems dealt with in the article.

KRIEGSGEFANGENE IN DEUTSCHER HAND
UND DAS ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGES
(Zusammenfassung)

Für die rund 2,8 Millionen alliierten Kriegsgefangenen in deutschen Gefangenenlagern im Deutschen Reich sowie den von deutschen besetzten Gebieten in Europa
begann mit der Landung der Westalliierten in der Normandie am 6. Juni und dem
Beginn der Sommeroffensive der Roten Armee an der Ostfront am 22. Juni 1944 der
Weg in die Freiheit. Für eine sehr große Zahl von ihnen, insbesondere Polen, Franzosen, Belgier und Briten, begann auch das fünfte Jahr ihrer Gefangenschaft. Es folgten
weitere Monate in Gefangenschaft unter den sich immer weiter verschärfenden Lebensbedingungen des militärischen Niedergangs Deutschlands. Insbesondere in den
ostdeutschen Gebieten, aber auch in den Westdeutschland und Österreich begannen
mitunter monatelange, für die Betroffenen endlos und ziellos erscheinende Evakuierungsmärsche und –transporte in die von deutschen Truppen noch gehaltenen Gebiete. Die Erinnerung an das Kriegsende ist in Deutschland primär die Erinnerung an die
Flucht der ostdeutschen Bevölkerung vor der anrückenden Roten Armee verbunden.
Die Situation der Kriegsgefangenen als zahlenmäßig bedeutender Teil der deutschen Kriegsgesellschaft und Kriegswirtschaft spielt dagegen in der Betrachtung der
letzten Monate des Krieges bisher keine große Rolle in der historischen Forschung.
Dies erstaunt ob ihrer großen Zahl und in dem Beitrag wird der Frage nachgegangen,
ob sich an der Behandlung der Kriegsgefangenen durch die sich immer weiter radikalisierende deutsche Kriegführung etwas änderte, in welchem Umfang waren sie von
Fluchtbewegungen und Evakuierungen in den letzten Monaten des Krieges betroffen?
Welche Folgen hatte der sich immer weiter steigernde alliierte Bombenkrieg? Gab
es unterschiedliche Erfahrungen für die verschiedenen Nationalitäten? Diese Fragen
sowie die Beschreibung der Dimension und geographische Verteilung der Gefangenen
in der Endphase des Zweiten Weltkrieges stehen im Mittelpunkt des Beitrages.
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Doczekali końca II wojny światowej.
Jeńcy wojenni w Meklemburgii
i na Pomorzu Przednim*
Pod koniec II wojny światowej na terytorium dzisiejszego kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego funkcjonowały cztery obozy jenieckie
Wehrmachtu, przyporządkowane wojskom lądowym: Stalag II A Neubrandenburg, Stalag II C Greifswald, Stalag II E Schwerin oraz Oflag 67 Neubrandenburg1. Według ostatniego zachowanego wykazu stanu osobowego obozów
jenieckich usytuowanych w Rzeszy Niemieckiej, 1 stycznia 1945 r. w tych czterech obozach przetrzymywano ogółem ponad 74 tys. jeńców z Polski, Francji,
Belgii, Jugosławii, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Holandii oraz Słowacji. Około 2 tys. jeńców pracowało w radzieckim batalionie
budowlano-roboczym nr 102 stacjonującym w Neubrandenburgu2.
Największym spośród wymienionych obozów był Stalag II A Neubrandenburg, który znajdował się na terenie dawnego majątku Fünfeichen k. Neubrandenburga. Powstał on we wrześniu 1939 r. jako pierwszy obóz jeniecki w II Okręgu
Wojskowym Wehrmachtu, tzn. w obrębie Meklemburgii i Pomorza. Do kwietnia
1945 r. obóz ten przyjął co najmniej 120 tys. jeńców z 11 narodów – mniej więcej tyle numerów identyfikacyjnych nadano zarejestrowanym w nich osobom3.
* W 1945 r. Pomorze Przednie było częścią pruskiej prowincji Pomorze, położoną na zachód od
Odry, od 1945 r., wchodzącą w skład radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec, a później należącą
do NRD, z wyjątkiem jednak swojego północnego krańca pomiędzy Altwarp i Greifenhagen. We
wrześniu 1945 r. terytorium to usytuowane na zachód od Odry, włącznie ze Szczecinem, zostało
przekazane Polsce. Natomiast Pomorze Tylne, będące częścią Pomorza położoną na wschód od
Odry, wchodzi obecnie w skład województwa zachodniopomorskiego.
1
W niniejszym materiale mowa jest wyłącznie o obozach dla żołnierzy (stalagach) i jednym
obozie dla oficerów wojsk lądowych (oflagu), przy czym odrębnym zagadnieniem są losy jeńców radzieckich. Natomiast nie jest tematem tego artykułu obóz jeniecki lotnictwa wojskowego (Luftwaffe) Stalag Luft 1, który znajdował się w Barth na Pomorzu. Jego jeńcami byli lotnicy amerykańscy,
brytyjscy i kanadyjscy. 1 stycznia 1945 r. liczba internowanych w obozie wynosiła ogółem 5,906 tys.
osób. Por. M. A l b r e c h t i H. R a d a u, Stalag Luft 1 in Barth. Britische und amerikanische
Kriegsgefangene in Pommern 1940 bis 1945, Schwerin 2012.
2
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (dalej: BA-MA), OKW/Allgemeines Wehrmachtamt,
sygn. RW 6/453, Zgłoszenie stanu osobowego przez Naczelne Dowództwo Wehrmachtu, 1 I 1945 r.
3
Odnośnie do historii Stalagu II A Neubrandenburg por. N. J e s k e, Lager in NeubrandenburgFünfeichen 1939–1948. Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht – Repatriierungslager – Sowjetisches
Speziallager, Schwerin 2013.
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Najliczniejszą grupę jeńców stanowili Francuzi, a następnie Polacy i obywatele
Związku Radzieckiego. Około 6 tys. przetrzymywanych straciło życie w obozie,
wśród nich ok. 5,2 tys. jeńców radzieckich. Brakuje rzetelnych informacji o zmarłych w oddziałach roboczych. Najważniejszą funkcją obozu było zapewnienie gospodarce Meklemburgii siły roboczej. Aż do 94% jeńców pracowało poza obozem.
Oddziały robocze Stalagu II A Neubrandenburg, których pod koniec października 1941 r. funkcjonowało 1,6 tys.4, początkowo były wykorzystywane do pracy
na całym terenie Meklemburgii, a przypuszczalnie od listopada 1941 r. już tylko
w środkowej i wschodniej części regionu. Duża liczba oddziałów roboczych wynikała najprawdopodobniej z tego, że władze obozowe nie ewidencjonowały ich
według numerów bieżących, przyporządkowanych do konkretnych miejsc, lecz
według narodowości jeńców w poszczególnych komandach. Jeńcy wojenni pracowali praktycznie w każdej miejscowości w Meklemburgii, zarówno w ośrodkach przemysłowych, jakimi były np. Rostock czy Wismar, jak i w najbardziej
odległych wsiach. Ze względu na przeważnie wiejski charakter Meklemburgii
większość jeńców zatrudniano w rolnictwie. 1 stycznia 1945 r. władze obozu
podały, że jego stan osobowy wynosi 27,071 tys. jeńców5. Wyzwolenie obozu
oraz przynależnego do niego lazaretu nastąpiło w nocy z 27 na 28 kwietnia
1945 r. za sprawą oddziałów 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej.
Drugim co do wielkości obozem jenieckim na terytorium dzisiejszej Meklemburgii-Pomorza Przedniego był Stalag II C Greifswald, założony latem 1940 r.
na terenie Koszar im. Hrabiego Schwerina, położonych na południowych obrzeżach miasta Greifswald. Chociaż historia tego obozu nie została jeszcze dostatecznie zbadana, z liczby zachowanych numerów identyfikacyjnych można
wnioskować, że zarejestrowano w nim ponad 60 tys. jeńców, pochodzących
z co najmniej pięciu państw. Największe grupy stanowili Francuzi, Belgowie oraz obywatele Związku Radzieckiego. W obozie zmarło ponad 500 osób,
w większości byli to jeńcy radzieccy. Terytorium, na którym rozlokowano
oddziały robocze tego obozu, obejmowało ówczesne Pomorze Przednie, czyli
także Stettin (obecnie Szczecin) i jego okolice, a zatem część dzisiejszej Polski.
W czerwcu 1941 r. obóz zarządzał ok. 800 komandami pracy6, których liczba
w późniejszym okresie zmalała7. Większość jeńców była zatrudniona w rolnictwie. Największa koncentracja oddziałów roboczych występowała w ośrodku
przemysłowym tworzonym przez Szczecin i okoliczne tereny, gdzie istniało co
4
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (dalej: PA AA), sygn. R 40974, Stalag II A Neubrandenburg. Wizytacja 24 X 1941 r. (wizytacja delegatów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża).
5
BA-MA, OKW/Allgemeines Wehrmachtamt, sygn. RW 6/453, Zgłoszenie stanu osobowego
przez Naczelne Dowództwo Wehrmachtu, 1 I 1945 r.
6
PA AA, sygn. R 40987, Raport z wizytacji przedstawicieli Misji Scapiniego w Stalagu II C,
20 VI 1941 r.
7
Przykładowo w kwietniu 1942 r. było ok. 700 oddziałów roboczych, por. PA AA, sygn. R 40978,
Raport YMCA z wizytacji w obozie 15 IV 1942 r.
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najmniej 12 komand pracy8. 1 stycznia 1945 r. w obozie i jego oddziałach znajdowało się 30,957 tys. jeńców. Możliwe, że tak wysoką liczbę izolowanych można wytłumaczyć faktem, iż do stalagu zostali ewakuowani jeńcy ze wschodnich
terenów Rzeszy Niemieckiej. Obóz został wyzwolony 30 kwietnia 1945 r. przez
Armię Czerwoną.
Szczególny status wśród obozów jenieckich miał Stalag II E Schwerin.
W miejscu jego zlokalizowania – w pobliżu Zippendorf pod bramami Schwerina – znajdowały się początkowo kwatery jednego z oddziałów roboczych
Stalagu II A Neubrandenburg. Władze Wehrmachtu postanowiły jesienią
1941 r. utworzyć odrębny stalag i powierzyć mu zarządzanie komandami
pracy w zachodniej Meklemburgii, aby móc lepiej koordynować organizowanie pracy jeńców. Możliwe, że decyzja ta była związana z faktem przybycia
licznych transportów z jeńcami radzieckimi do Stalagu II A Neubrandenburg.
Przypuszczalnie nie udało się uzyskać wymaganego w związku z tym zwiększenia liczby personelu obozowego w ramach wytyczonych planów obsadzenia
stanowisk. Celem utworzenia nowego stalagu miało więc być m.in. rozwiązanie problemu kadrowego. Po wydzieleniu Stalagu II E nadal istniał on w symbiozie ze Stalagiem II A Neubrandenburg. Obóz położony nieopodal Schwerin
funkcjonował jako „obóz w cieniu” (tzw. Schattenlager), który jedynie organizował i zarządzał wykonywaniem pracy. W obozie tym nie nadawano osobnych
numerów identyfikacyjnych9, bowiem większość jeńców osadzonych w Stalagu
II E została uprzednio zarejestrowana w Stalagu II A Neubrandenburg. Z tego
powodu nie da się w przybliżeniu ustalić, ile osób przeszło przez niego w latach
1941–1945. Ponad 500 jeńców zostało pochowanych na obozowym cmentarzu,
w większości byli to jeńcy radzieccy. 1 stycznia 1945 r. władze podały, że w obozie przebywa 15,880 tys. osób. Na początku maja 1945 r. jeńcy doczekali się
wyzwolenia przez oddziały amerykańskie i radzieckie.
Oflag 67 został utworzony w styczniu 1944 r. w południowej części Stalagu
II A Neubrandenburg jako miejsce internowania holenderskich oficerów. Jego
poprzednikiem w Neubrandenburgu był Oflag II E, w którym od końca września 1940 r. do kwietnia 1941 r. przetrzymywano belgijskich oficerów, a od
kwietnia 1941 r. do stycznia 1944 r. polskich. 1 stycznia 1945 r. liczba jeńców
w oflagu wynosiła 538 osób, w tym 372 holenderskich oficerów i 166 jeńców
radzieckich, którzy pełnili funkcje ordynansów. Przyczyną takiej konstelacji
było to, że w niewoli niemieckiej nie przetrzymywano holenderskich szeregowych. Według danych alianckich władz wojskowych obsada obozu wzrosła
na dzień 15 marca 1945 r. do poziomu 1,823 tys. osób, w tym 1,693 tys. Ho8
PA AA, sygn. R 40992, Wizytacja przedstawicieli Misji Scapiniego w oddziale roboczym
w Szczecinie (Stettin), 15 IV 1942 r.
9
Por. N. J e s k e, Gefangen im Krieg. Sowjetische Kriegsgefangene in Mecklenburg-Vorpommern
1941-1945. Ausstellungsbegleitheft. W: Schriftenreihe des Regionalmuseums Neubrandenburg, Nr 44,
Neubrandenburg 2015, s. 8.

40

NATALJA JESKE

1. Zatknięcie francuskiej flagi w wyzwolonym Stalagu II A Neubrandenburg, maj 1945 r.
Źródło: Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Kinofoto Dokumientow Krasnogorsk, sygn. 1-11256

lendrów i 130 Rosjan10. Wzrost liczby internowanych był związany z przybyciem transportu ewakuacyjnego z Oflagu XXI C/Z Grune. Ponieważ osadzeni
oficerowie nie musieli pracować, przebywali na co dzień wyłącznie na terenie
obozu. W nocy z 27 na 28 kwietnia 1945 r. zostali wyzwoleni przez oddziały
radzieckie wraz z jeńcami Stalagu II A Neubrandenburg.
Większość jeńców w Meklemburgii i na ówczesnym Pomorzu Przednim odzyskała wolność w miejscach, gdzie pracowali, a tylko stosunkowo niewielka
część – bezpośrednio w obozach. Wyzwolenie jeńców Stalagu II A Neubrandenburg można dość dobrze zrekonstruować na podstawie relacji świadków czasu.
27 kwietnia 1945 r. komendant stalagu, ppłk Erich Wuttge, podał do wiadomości rozkaz ewakuacji obozu, ponieważ zbliżały się do niego wojska radzieckie,
a jego teren mógł stać się miejscem walk. Większość izolowanych rozkazu nie
zaakceptowała, a jeńcy francuscy, polscy i jugosłowiańscy gremialnie odmówili
jego wykonania. Natomiast wielu jeńców amerykańskich i radzieckich oraz
internowani żołnierze włoscy opuścili obóz wraz z załogą stalagu, udając
się w kierunku na zachód. Wielu z nich uciekło podczas wytężonego marszu. W obozie pozostało tylko czterech niemieckich oficerów, wśród nich Lagerführer kpt. Friedrich Menzel. Przekazali oni swoją broń przedstawicielowi
10
The National Archives, Kew, sygn. WO 205/141, Strengths of Prisoner of War Camps in
Germany as Known to PWX-GI Division, SHAEF, at 15 III 1945.
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Francuzów o nazwisku Fournet. Tym samym jeńcy uzyskali praktycznie władzę nad obozem, jednak czuli się niepewnie, gdyż obawiali się nagłego powrotu
jego załogi oraz zagrożenia w postaci ostrzału artyleryjskiego. Gdy następnego
dnia około północy do obozu zbliżyły się radzieckie czołgi, starali się znaleźć
schronienie w specjalnie wykopanych rowach. Wacław Wróblewski tak opisał
pierwsze spotkanie z radzieckimi czołgistami:
„Z pierwszego czołgu otworzył się właz, wychylił czołgista i zapytał się – co
tu jest? Usłyszeli to pierwsi jeńcy jugosłowiańscy i odpowiedzieli, że tu są wojennoplennyje. Na to żołnierz radziecki zapytał – co, wy jeszcze nie swobodni?
Jugosłowianie odkrzyknęli, że jeszcze nie. Wtedy radziecki czołgista skierował
czołg na druty, przejechał tam i z powrotem kilka razy, poprzerywał druty i znowu otworzył się właz, i usłyszeliśmy donośny głos czołgisty – uże wy swobodni!
To była już prawdziwa WOLNOŚĆ!“11.

2. Polscy jeńcy wojenni w wyzwolonym Stalagu II A Neubrandenburg
Źródło: Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Kinofoto Dokumientow Krasnogorsk, sygn. 1-11256

Ponieważ wojska niemieckie stawiały silny opór, oddziały radzieckie przerwały ofensywę w kierunku Neubrandenburga i zajęły pozycje w bezpośrednim pobliżu obozu. Z wzniesienia położonego w Neubrandenburg-Fünfeichen
przez długi czas ostrzeliwały miasto. Strzał oddany przez niemiecką artylerię
spowodował lekkie obrażenia u jednego z jugosłowiańskich jeńców, poza tym
nikt w obozie nie został ranny12. 29 kwietnia 1945 r. wojska radzieckie całkowi11
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu), Relacje i Wspomnienia, sygn. 924, Relacja Wacława Wróblewskiego, s. 7.
12
Por. Regionalmuseum Neubrandenburg, sygn. Q–881, Pierre Loison do Dietera Krügera,
12 III 1994 r., s. 5.
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cie zajęły Neubrandenburg. Radziecki ostrzał oraz podkładany ogień spowodowały zniszczenie znacznej części śródmieścia. Wielu jeńców, którzy następnego
dnia jako wolni ludzie poszli do miasta, mogło z bliska obserwować ekscesy, jakich dopuszczali się radzieccy żołnierze. „Gwałcili kobiety i młode dziewczęta,
wdzierali się o każdej porze dnia i nocy do domów, pustoszyli i rozbijali wszystko
kolbami karabinów“, wspominał Francuz Prosper Poulain13. Samowola zwycięzców dotknęła także niektórych jeńców. Amerykanin Francis L. Sampson
relacjonował, że pijani żołnierze radzieccy zabrali kilku Amerykanom zegarki
oraz papierosy, a chorych z lazaretu namawiali do picia z nimi wódki14. Również
francuscy jeńcy opowiadali o radzieckich żołnierzach, którzy chodzili po obozowych barakach i zabierali ze sobą wszystko, co się im spodobało15. Niepewna
sytuacja jeńców pogorszyła się przez to, że z dnia na dzień zaczęli być zdani
sami na siebie pod względem zaopatrzenia w żywność. Zawirowania ostatnich
tygodni wojny, które utrudniały transport paczek pomocowych z Czerwonego
Krzyża sprawiły, że nie udało się zebrać w nim istotnych zapasów żywności.
Zmusiło to jeńców do wyruszania grupami na wyprawy po okolicy w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia – ich łupem padały m.in. kury, króliki, cielęta czy
świnie. Tuż po wyzwoleniu obozu wielu jeńców spontanicznie podążyło w kierunku ojczyzny lub własnych wojsk. Przeważnie w mniejszych grupach starali
się utorować sobie drogę przez zniszczone Niemcy. Obowiązujące już w tym
czasie porozumienia państw, wchodzących w skład koalicji antyhitlerowskiej
nie przewidywały jednak zorganizowanych powrotów byłych jeńców wojennych.
W myśl uzgodnień, dotyczących repatriacji podpisanych 11 lutego 1945 r. na
konferencji jałtańskiej przez przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego uwolnionych jeńców i cywili należało do chwili ich przekazania państwom, których byli obywatelami, ulokować w obozach oraz punktach zbornych. Za ich wyżywienie i zakwaterowanie odpowiadały poszczególne
armie inwazyjne. Zgodnie z tym postanowieniem władze wojskowe II Frontu
Białoruskiego otworzyły na terenie Stalagu II A, tuż po jego wyzwoleniu, obóz
repatriacyjny dla obywateli spoza ZSRR, który w dokumentach radzieckich
figurował jako Obóz Repatriacyjny nr 16516. Byli jeńcy, cywile oraz więźniowie
obozów koncentracyjnych, którzy po swoim wyzwoleniu znaleźli się w obszarze wpływów II Frontu Białoruskiego, tzn. na terenie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego bądź Pomorza oraz północnej Brandenburgii, mieli tam poczekać
na swój zorganizowany powrót do ojczystych krajów. Teren byłego stalagu
Stadtarchiv Neubrandenburg (dalej: StA Neubrandenburg), sygn. 4.03, AE 61/24, Wyzwolenie Stalagu II A Neubrandenburg (relacja Prospera Poulaina).
14
F. L. S a m p s o n, Look out Below! A Story of the Airborne by a Paratrooper Padre, Washington
DC 1958, s. 154.
15
StA Neubrandenburg, sygn. 4.03., AE 61/3, Wyzwolenie Stalagu II A Neubrandenburg (relacja J. Signolle), „Le Lien“ 1989, nr 330–331–332, s. 3.
16
Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracii (dalej: GARF), f. 7317, op. 20, d. 3, Siedziby
organów repatriacyjnych, stan na 1 VIII 1945 r.
13
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3. W obozie repatriacyjnym nr 165, maj 1945 r. Zdjęcie Jaroslava Šklíby
Źródło: Regionalmuseum Neubrandenburg, sygn. FO 020536

w Neubrandenburgu został wybrany do tego celu najprawdopodobniej dlatego, że w chwili jego wyzwolenia przebywało na nim już kilka tysięcy jeńców.
Ponadto znajdował się tam duży lazaret, co sprawiało, że był odpowiednim
miejscem do ulokowania tysięcy osób, z których część wymagała pilnej pomocy
medycznej. Były lazaret jeniecki, który pierwotnie spełniał funkcję centralnego
lazaretu dla jeńców wojennych w II Okręgu Wojskowym, bezzwłocznie zmienił
nazwę na radziecki Szpital Polowy nr 3779417. Jednak baraki obozu założonego pierwotnie z myślą o pomieszczeniu w nich 10 tys. jeńców nie wystarczały
do zakwaterowania w nim uwolnionych. Poza tym w pierwszych tygodniach
po wyzwoleniu obóz nie mógł być zaopatrywany w bieżącą wodę, ponieważ wodociągi w Neubrandenburgu uległy zniszczeniu podczas walk o miasto. Z tych
dwóch powodów trzeba było połączyć z nowym obozem teren sąsiednich koszar wojsk czołgowych wraz z przynależnymi budynkami. Ale i tam występowały trudności z zaopatrzeniem w wodę. Uwolnieni musieli stać w długich
kolejkach, aby zdobyć trochę wody z przenośnych pojemników. Taka sytuacja
trwała co najmniej kilka tygodni. Natomiast już wkrótce udało się zapewnić
zaopatrzenie obozu w ciepłe posiłki18.
17
18

L. R o s o, Diario di prigionia 1943–1945, Boves 2008, s. 326–327.
StA Neubrandenburg, sygn. 4.03., AE 18/6, Wspomnienia Lidii Vago.
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Dokumenty obozu repatriacyjnego nr 165, pochodzące z rosyjskich archiwów, nie zostały udostępnione badaczom, dlatego próbując zrekonstruować
jego historię muszę opierać się głównie na wypowiedziach świadków czasu,
prywatnych świadectwach oraz nagraniach filmowych i fotografiach wykonanych w obozie. Źródła te dowodzą, że początkowo w obozie przebywali obywatele polscy, francuscy, belgijscy, jugosłowiańscy, amerykańscy, brytyjscy, holenderscy, czescy, słowaccy oraz włoscy – przeważnie jeńcy wojenni. Pierwszą
grupą, mogącą opuścić obóz, byli Polacy, dla których – przypuszczalnie ze
względu na stosunkowo niewielką odległość – nie przewidziano środków transportu. Wiadomo, że ostatnia kolumna prowadzona przez por. Józefa Zarembę
wymaszerowała z obozu 10 maja 1945 r. Na miejscu pozostało 50 chorych, którzy znajdowali się w lazarecie. Kolumna dysponowała wystawionymi w obozie
dokumentami, które miały chronić ją przed ewentualnymi przeszkodami ze
strony wojsk radzieckich19. Obecnie nie można ustalić, ilu Polaków przeszło
przez obóz repatriacyjny nr 165.
W połowie maja 1945 r. w obozie repatriacyjnym nr 165 odnotowano ponad
20 tys. osób, które – podobnie jak wcześniej w obozie jenieckim – były podzielone według narodowości. Brytyjczyk A. J. Evans, który 16 maja 1945 r. jako
przedstawiciel brytyjskiej i amerykańskiej administracji wojskowej wizytował
obóz celem zorganizowania repatriacji Amerykanów i Brytyjczyków, relacjonował, że w tym czasie przebywało w nim 560 Amerykanów, 520 Brytyjczyków,
2,5 tys. Holendrów oraz ok. 17 tys. Francuzów20. Evans nie wspominał jednak
ani słowem Jugosłowian. Na krótkim nagraniu filmowym nakręconym przez
radzieckich kamerzystów na początku maja 1945 r. widać byłych jugosłowiańskich jeńców z flagą swojego państwa. Podczas pobytu w obozie postawili oni
na cmentarzu jenieckim liczne nagrobki swoim zmarłym towarzyszom. Pierwotnie były tylko drewniane krzyże. Zachowały się niektóre z nich.
Kolejną grupą, która mogła opuścić obóz w zorganizowany sposób, byli jeńcy amerykańscy i brytyjscy. Na potrzeby transportu, który odbył się prawdopodobnie 17 maja 1945 r. II Front Białoruski miał udostępnić ok. 100 samochodów ciężarowych. Ich przekazanie wojskom amerykańskim odbyło się na linii
demarkacyjnej w pobliżu miejscowości Grabow. Nastąpiło ono jeszcze przed
podpisaniem 22 maja 1945 r. w Halle umowy, która przewidywała utworzenie
punktów przekazywania jeńców rozlokowanych na linii demarkacyjnej. Prawdopodobnie w kilka dni później w drogę do ojczyzny udali się też holenderscy
oficerowie21. Repatriacja Francuzów rozpoczęła się w maju, a jej zakończenie
nastąpiło na początku czerwca 1945 r. Jej koordynatorem był po stronie franCMJW w Łambinowicach-Opolu, Materiały i Dokumenty. II Okręg Wojskowy, sygn. 1, Zaświadczenie dla Józefa Zaremby, podpisane przez kpt. Stebelkowa, 10 V 1945 r.
20
A. J. E v a n s, Escape and Liberation 1940–1945, London 1945, s. 195.
21
Pod koniec maja 1945 r. w zamieszkiwanych przez nich niegdyś barakach w południowej
części obozu umieszczono niemieckich więźniów, którzy zostali aresztowani przez radziecką służbę NKWD.
19
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cuskiej por. Jean Annet d’Astier de la Vigerie, który w 1943 r. jako lotnik Sił
Zbrojnych Wolnych Francuzów (Forces Françaises Libres) dostał się do niemieckiej niewoli. W 1945 r. został prawdopodobnie uwolniony z jednego z obozów jenieckich, znajdujących się na terytorium Pomorza22, a w początkach maja
dowódca II Frontu Białoruskiego, marsz. Konstanty Rokossowski, oddelegował go do Neubrandenburga, aby zorganizował powrót byłych jeńców francuskich oraz więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbrück i jego podobozów.
Stryj porucznika Emmanuel d’Astier de la Vigerie zaliczał się do grona przywódców francuskiego ruchu oporu i był jednym z najbliższych towarzyszy broni
gen. Charlesa de Gaulle’a.
W obozie repatriacyjnym nr 165, oprócz jeńców wojennych, przetrzymywano wielu więźniów obozów koncentracyjnych. Zachowały się informacje o Francuzach, Czechach, Słowakach, Jugosłowianach, a także o rumuńskich i węgierskich Żydówkach, uwolnionych podczas marszów śmierci z oddalonego
zaledwie ok. 50 km KL Ravensbrück oraz o ponad 90 km KL Sachsenhausen
i ich podobozów. Pobyt tych osób w obozie repatriacyjnym został udokumentowany zdjęciami, wykonanymi przez Czecha Jaroslava Šklíbę. Czesi i Słowacy
opuścili obóz kilkunastoma ciężarówkami 6 czerwca 1945 r.
Jugosłowianie musieli w obozie pozostać dłużej niż inne grupy. Byli zakwaterowani we wszystkich pięciu budynkach koszarowych oraz przypuszczalnie
w północnej części byłego stalagu. Najpóźniej w lipcu 1945 r. obóz repatriacyjny nr 165 stał się miejscem, w którym gromadzono osoby, mające później
być repatriowane do Jugosławii – ogółem ponad 3 tys. osób23. Znajdowali się
wśród nich zarówno jeńcy wojenni, przeważnie Serbowie, jak i wiele Słowenek
– więźniarek politycznych z KL Ravensbrück. Słowenka Erma Muser wspomina, że podzielonymi na bataliony i oddziały Jugosłowianami dowodził serbski
płk Vladimir Bošnjak24. Życie w obozie charakteryzowało się ożywioną działalnością intelektualną prowadzoną pod hasłami „frontu antyfaszystowskiego“.
Jednym z najaktywniejszych inspiratorów był znany krytyk literacki Milan
Bogdanowić, który został wcześniej uwolniony z obozu dla oficerów. Możliwe,
że obozem tym był Oflag 65 Barkenbrügge (Barkniewo) w pobliżu Neustettin
(obecnie Szczecinek), w którym pod koniec wojny znajdowało się ponad 2,5 tys.
jugosłowiańskich oficerów. Między byłymi jeńcami wojennymi a więźniami
obozów koncentracyjnych doszło najwidoczniej do spięć na podłożu politycznym, które można określić mianem konfliktów między zwolennikami monarchii a będącymi pod wpływem ideologii komunistycznej Frontu Wyzwolenia
Narodowego. Informacje z kraju docierały do obozu za pośrednictwem radia
22
Przypuszczalnie Oflag II B Arnswalde (Choszczno), w którym byli osadzeni oficerowie
francuscy.
23
S. K a v č i č, Überleben und Erinnern. Slowenische Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager
Ravensbrück, Berlin 2007, s. 206.
24
Landeshauptarchiv (dalej: LHA Schwerin), sygn. V/5 265, Wspomnienie Erny Muser, s. 26–28.
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i pojedynczych czasopism. Osadzeni wydawali własne gazetki ścienne, których teksty przygotowywano na zdobytych niemieckich maszynach do pisania. Gazetka ścienna Słoweńców nosiła nazwę „Nova pot“ (Nowa Droga) i była
wydawana w pięciu egzemplarzach – po jednym dla każdych z koszar. Jugosłowianie opuścili obóz 11 sierpnia 1945 r. Odjechali dwoma pociągami ozdobionymi wizerunkami Józefa Broz-Tito, Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Przypuszczalnie w tym samym czasie zlikwidowano obóz repatriacyjny nr
165, przenosząc znajdujących się w lazarecie chorych oraz personel medyczny
do obozu repatriacyjnego nr 166 w Prenzlau25. Kwatery byłego stalagu oraz
miejsca szpitalne w lazarecie jenieckim Armia Czerwona przekazała w całości
radzieckiej służbie NKWD (Narodnyj Kommissariat Wnutriennich Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych), która prowadziła tam do 1948 r.
„Obóz Specjalny nr 9“ przeznaczony dla internowanych Niemców26. W okresie
jego istnienia na cmentarzu jenieckim Stalagu II A zostało pochowanych co
najmniej 59 osób. Nie wiadomo, ilu było wśród nich jeńców wojennych bądź
osób cywilnych.
Powroty jeńców do ojczystych krajów były zależne od sytuacji politycznej
w danym państwie. Na przykład w USA już w okresie niewoli społeczeństwo
wykazywało ogromne zainteresowanie losem każdego jeńca z osobna. Gdy
Harold J. Born po uwolnieniu ze Stalagu II A Neubrandenburg w czerwcu 1945 r. przyjechał do domu w Evansville (Indiana), rodzice pokazali mu
wycinki z miejscowej gazety „Evansville Press“, która wielokrotnie pisała o jego
losie: o tym, że zaginął, a innego razu, że rodzice otrzymali od niego pierwszy
list wysłany z niewoli. W ostatnim artykule można było przeczytać, iż po
odzyskaniu wolności nareszcie znów dołączył do oddziałów amerykańskich
w Niemczech i wkrótce przyjedzie do domu. Jego powrót świętowano w wesołym gronie z udziałem licznych krewnych27.
Wzruszające uroczystości towarzyszyły powrotom francuskich jeńców wojennych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Były jeniec Stalagu II A
Neubrandenburg Prosper Poulain tak opisał przybycie do rodzinnego Nyoiseau w pobliżu Angers:
„W sobotę, 26 maja, przyjeżdżam na dworzec w Segré, gdzie oczekują mnie
rodzice i wszyscy najbliżsi. Radość i łzy tworzą nierozłączną mieszankę podczas tego wzruszającego spotkania. Potem przyjazd do Nyoiseau: Od kwadransa dzwony dzwonią tak głośno, jak to jest możliwe, aby oznajmić powrót jeńca
Por. L. R o s o, op.cit.
Otwarcie obozu nastąpiło już pod koniec maja 1945 r. w południowej części byłego stalagu, w którym uprzednio znajdował się Oflag 65. Miały być w nim internowane osoby uznawane za
zagrożenie dla radzieckich władz okupacyjnych. Byli to przeważnie drobni funkcjonariusze reżimu
nazistowskiego. Do chwili likwidacji obozu zmarło w nim wskutek głodu i chorób prawie 5 tys. osób,
czyli ok. 30% wszystkich osadzonych, por. N. J e s k e, Lager in Neubrandenburg-Fünfeichen...,
s. 171–283.
27
StA Neubrandenburg, sygn. 4.03., AE 83/2, H. Born, „The Winter of 1944-45 as a POW”, s. 108.
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wojennego czy człowieka wywiezionego na roboty. Ludność zbiera się na placu przed siedzibą burmistrza. Ludzie obejmują się, jest radość, łzy, niewielkie
przemówienie burmistrza, kilka słów od księdza proboszcza, bukiety kwiatów,
wspominanie zmarłych, a potem przyjęcie z winem. Gmina Nyoiseau ponawiała
tę ceremonię przy okazji powrotu każdego ze swoich 42 jeńców, z których ostatni
wrócił do domu we wrześniu 1945 roku“28.

Polscy jeńcy wojenni wracali do domów bez wielkiego poruszenia. O ile nie
mieli powiązań z Armią Krajową i nie przeciwstawiali się rosnącym wpływom
wspieranego przez Związek Radziecki prokomunistycznego Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej, ich życie nie było zagrożone. Wielu oficerów, głównie starszych, którzy nie mogli pogodzić się z rozwojem sytuacji politycznej
w Polsce, zdominowanej przez Związek Radziecki, zdecydowało się pozostać na
emigracji29.
Zupełnie bez rozgłosu czy udziału opinii publicznej do ojczyzny docierali byli
jugosłowiańscy jeńcy wojenni i więźniowie obozów koncentracyjnych. „Nie było
nikogo“, mówi Erna Muser, „[…] kto by nam powiedział – nareszcie jesteście
w domu, witamy!“30. W nowej Jugosławii rządzonej przez komunistów w cenie był wyłącznie mundur członka partyzanckiej armii marsz. J. Broz-Tito.
Tylko partyzantów, którzy walczyli pod jego wodzą, uważano za prawdziwych
patriotów. Królewski mundur wojskowy jeńców wojennych był pozostałością
dawnej Jugosławii, która miała zostać przekształcona od podstaw. Pomijano
też zasługi więźniów obozów koncentracyjnych w ramach działalności Frontu
Wyzwolenia Narodowego.
Jeszcze trudniejszy los czekał jednak uwolnionych jeńców radzieckich.
16 sierpnia 1941 r., kilka tygodni po napaści Niemiec na Związek Radziecki,
J. Stalin podpisał rozkaz nr 270, uznający za zdrajców praktycznie wszystkich
bez różnicy czerwonoarmistów, którzy trafili do niewoli wroga, i przypisujący
im winę za porażki Armii Czerwonej oraz zapowiadający wymierzenie surowych kar włącznie z rozstrzelaniem. Był to jednoznaczny sygnał, świadczący o tym, że życie radzieckich jeńców przebywających w niemieckiej niewoli
nie miało dla władz ZSRR żadnej wartości. Podczas wojny strona radziecka
nie podejmowała żadnych prób złagodzenia ciężkiego losu czerwonoarmistów,
których nazistowskie władze pozbawiły ochrony przewidzianej konwencją
genewską. Postawa władz ZSRR sprzyjała zatem niegodnemu, brutalnemu
traktowaniu, jakiego doświadczali radzieccy jeńcy wojenni przetrzymywani
StA Neubrandenburg, sygn. 4.03., AE 61/24, Wyzwolenie Stalagu II A Neubrandenburg
(relacja Prospera Poulaina).
29
E. N o w a k, Polnische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“. W: Kriegsgefangene des Zweiten
Weltkrieges. Gefangennahme – Lagerleben – Rückkehr, Hrsg. G. Bischof, S. Karner, B. SteltzlMarx, Wien-München 2005, s. 518.
30
LHA Schwerin, sygn. V/5 /265, Erinnerungsbericht von Erna Muser, s. 28.
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w niewoli niemieckiej, a które, jak się szacuje, pociągnęło za sobą 2,5 mln31
– 3,3 mln32 ofiar.
Już w styczniu 1942 r. NKWD zaczął tworzyć tzw. obozy specjalne dla żołnierzy Armii Czerwonej, którym udało się zbiec z niemieckiej niewoli lub wyrwać z wrogiego okrążenia. Ponieważ osoby te były podejrzane o kolaborację
z wrogiem, miały tam zostać zweryfikowane, po czym ewentualnie poddane
karze. Trybunały wojskowe uznały setki tysięcy czerwonoarmistów za zdrajców i skazały, w tym 157 tys. na śmierć33. W lutym 1945 r. zmieniono nazwę
obozów specjalnych, które odtąd określano mianem obozów weryfikacyjno-filtracyjnych. Wraz z postępującą radziecką ofensywą na terytorium Rzeszy Niemieckiej tworzone były obozy weryfikacyjno-filtracyjne dla obywateli radzieckich – jeńców wojennych oraz cywilów. W październiku 1945 r. na terytorium
Meklemburgii i Pomorza Przedniego istniało ogółem 14 takich obozów położonych w następujących miejscowościach: Ribnitz, Barth, Rostock, Sternberg,
Bützow, Laage, Krakow am See, Goldberg, Malchin, Wittstock, Neustrelitz,
Teterow, Wesenberg oraz Fürstenberg34. Jeńcy radzieccy wyzwoleni na terenie
Meklemburgii i Pomorza Przedniego byli tam oddzielani przez przedstawicieli
radzieckiej wojskowej służby bezpieczeństwa SMIERSZ („śmierć szpiegom“)
od osób cywilnych i przesłuchiwani. Należało „odsiać“ zdrajców i potencjalnych
szpiegów niemieckich bądź zachodnich oraz stwierdzić, w jakich okolicznościach dany jeniec dostał się do niemieckiej niewoli i czy przebywając w niej
nie dopuścił się jakichś niedozwolonych czynów. Zachowanie w niewoli miało
zostać zbadane na podstawie zeznań świadków. Jeżeli zeznawali oni na korzyść danego jeńca i zaświadczyli, że jego zachowanie w czasie niewoli było nienaganne, wówczas mógł on być ponownie wcielony do armii, po czym z reguły
odbywał przez pewien czas służbę wojskową. Jeżeli okazało się, że dany jeniec
pełnił w obozie lub w oddziale roboczym określoną funkcję, np. kucharza, sanitariusza, tłumacza czy pisarza, wówczas funkcjonariusze śledczy nie mieli
Por. A. S t r e i m, Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa“,
Heidelberg/Karlsruhe 1981, s. 224 i nn. Ogólną liczbę wziętych do niewoli czerwonoarmistów
A. Streim szacował na ok. 5,34 mln.
32
Por. C. S t r e i t, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen
1941–1945, Stuttgart 1978, s. 244 i nn. Ogólną liczbę wziętych do niewoli czerwonoarmistów
C. Streit szacował na ok. 5,73 mln. Większość późniejszych autorów przejęła podane przez niego
informacje. Ze względu na niedobór źródeł nie ma w dalszym ciągu możliwości dokładnego ustalenia ogólnej liczby czerwonoarmistów, którzy stracili życie w niemieckiej niewoli. Odnośnie do
problematyki liczebności por. R. O t t o, R. K e l l e r, J. N a g e l, Sowjetische Kriegsgefangene
in deutschem Gewahrsam 1941–1945. W: „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ 2008, H. 4,
s. 557–602; R. O t t o, R. K e l l e r, J. N a g e l, Radzieccy jeńcy wojenni – liczby i skala problemu,
„Łambinowicki Rocznik Muzealny“ 2014, t. 37, s. 71–93.
33
U. G o e k e n - H a i d l, Der Weg zurück. Die Repatriierung sowjetischer Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangener während und nach dem Zweiten Weltkrieg, Essen 2006, s. 555.
34
GARF, f. 9408, op. 1, d. 26, Lista obozów repatriacyjnych dla obywateli ZSRR w radzieckiej
strefie okupacyjnej w Niemczech, stan na 2 X 1945 r.
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raczej wątpliwości co do jego współpracy z wrogiem. W takim przypadku istniało duże prawdopodobieństwo wydania wyroku skazującego przez trybunał
wojskowy. Zdarzało się też, że niektórzy byli jeńcy wojenni byli denuncjowani
przez dawnych towarzyszy, którzy mieli nadzieję, że w ten sposób poprawią
własne szanse podczas „filtracji“. Były jeniec Stalagu II A Neubrandenburg
Wiktor Dumnow wspomina, że został posądzony przez jednego z współjeńców o to, że jakoby wyrażał się krytycznie o radzieckim systemie kołchozów.
Twierdzenie to wystarczyło, by skazać W. Dumnowa z art. 58 kodeksu karnego
Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na dziesięć lat
łagru za „kontrrewolucyjne zbrodnie“. W okresie odbywania kary musiał wykonywać pracę przymusową w kopalni nieopodal miasta Inta, położonego na
Dalekiej Północy. Dopiero po śmierci J. Stalina jego wyrok został uznany za
niezgodny z prawem. Decyzję o swojej pełnej rehabilitacji W. Dumnow otrzymał w lutym 2000 r.35.
Władze radzieckie traktowały jeńców wojennych jako rezerwuar pracy
przymusowej, która miała skompensować ogromne zapotrzebowanie na siłę
roboczą w zniszczonym kraju. Ważnymi jej dostawcami były obozy weryfikacyjno-filtracyjne rozmieszczone na terytorium Związku Radzieckiego, a także
tzw. bataliony robocze, które były często przyporządkowane do konkretnych
zakładów. Proces „filtracji“ był w nich często sztucznie wydłużany, aby jak
najdłużej zatrzymać jeńców w pracy. W szczególnie niekorzystnej sytuacji
znajdowali się żołnierze, którzy zostali uwolnieni przez wojska amerykańskie
i brytyjskie oraz spędzili dłuższy czas na „zachodnim” terytorium. Dotyczyło to
wielu byłych jeńców Stalagu II A, w 1943 r. przeniesionych do Norwegii, gdzie
ich wyzwolono. Przykładem może być Fiodor Kozłowski, który po wyzwoleniu
w Oksfjord (Norwegia) został przetransportowany do radzieckiego obozu filtracyjno-weryfikacyjnego, znajdującego się w Murom (Obwód Włodzimierski).
Chociaż nie było materiałów obciążających jego osobę, F. Kozłowskiego wcielono do Batalionu Roboczego nr 368 i wraz z 500 towarzyszami przewieziono do
fabryki wagonów w miejscowości Lianozowo pod Moskwą, gdzie musiał pracować jako ślusarz. Przez półtora roku nie wolno mu było opuszczać tamtejszego
miejsca pracy. Po zwolnieniu z batalionu roboczego był zatrudniony w tejże
fabryce jako operator koparki, ale w 1952 r. stracił pracę, gdyż fabryka miała
zostać przekształcona w zakład zbrojeniowy, a F. Kozłowskiego jako byłego
jeńca wojennego nie uważano za osobę „godną zaufania”. Dopiero w 1956 r.,
trzy lata po śmierci J. Stalina, mógł powrócić na swoje dawne stanowisko pracy. Z żoną i synem nie rozmawiał o okresie spędzonym w niewoli36.
German Matwiejew od grudnia 1945 r. do kwietnia 1947 r. wraz z 50 towarzyszami przetransportowanymi z Norwegii musiał pracować jako robotnik
przeładunkowy w jednym z tartaków w Obwodzie Riazańskim. Dopiero dwa
35
36

N. J e s k e, Gefangen im Krieg…, s. 98–102.
Ibidem, s. 79–81.
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lata po zakończeniu wojny mógł opuścić tartak, powrócić do rodzinnego miasta
Perm oraz złożyć wniosek o wydanie prowizorycznego paszportu. Jako były jeniec wojenny nie został dopuszczony do odbywania studiów, w związku z czym
ukończył studium zawodowe z zakresu przemysłu naftowego, natomiast dyplom inżyniera udało mu się uzyskać dopiero po śmierci J. Stalina w trybie zaocznym. O swoich przeżyciach z okresu niewoli zaczął mówić dopiero w latach
90. ubiegłego stulecia. Podobnie jak w przypadku większości współtowarzyszy
niedoli miał dość ograniczone możliwości swobodnego ułożenia sobie życia, bowiem organy bezpieczeństwa kontrolowały byłych jeńców wojennych także
w ich cywilnym życiu. Ci, którzy po wyzwoleniu służyli w Armii Czerwonej,
po powrocie do ojczyzny musieli odpowiadać na pytania, dotyczące okresu niewoli. Najpóźniej w momencie awansu zawodowego, byłych jeńców wojennych
traktowano jednoznacznie krzywdząco. Wielu z nich przez całe życie prześladowało poczucie, że są ludźmi „drugiej kategorii“37, chociaż uchwała Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz Rady Ministrów ZSRR z 29 czerwca 1956 r. uznała stosowanie środków represyjnych
wobec byłych jeńców wojennych, np. wcielanie ich do batalionów roboczych,
prześladowania z tytułu prawa karnego czy też ograniczenia w wyborze miejsca pracy, miejsca zamieszkania oraz rodzaju wykształcenia, za „naruszenie
prawa“. Dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiła oficjalna rehabilitacja byłych jeńców wojennych mocą uchwały nr 63 podjętej 24 stycznia
1995 r. przez prezydenta Borysa Jelcyna38. Dopiero wtedy wielu byłych jeńców
znalazło w sobie odwagę, by zacząć mówić o okresie spędzonym w niemieckich
obozach jenieckich oraz o tym, co działo się potem.
Wyzwolenie w 1945 r. nie wszystkich jeńców uczyniło wolnymi ludźmi.
Czerwonoarmiści, którzy w niewoli ucierpieli najbardziej, stawali się ponownie ofiarami represji. Niewola była dla nich skazą, która towarzyszyła im przez
całe życie. Byli jeńcy prawie w ogóle nie opowiadali swoim dzieciom o tym okresie życia oraz represjach doznanych po zakończeniu wojny. Po pierwsze było
im trudno ująć w słowa to, co przeżyli, po drugie zaś pewną rolę odgrywały
uczucia wstydu oraz strachu o siebie i rodzinę. Opisane tu procesy mają w Rosji poważne następstwa w postaci braku wiedzy, co sprawia, że kolejne pokolenia łatwiej poddają się wzorcom myślenia i uprzedzeniom, które były udziałem
ich ojców i dziadków.
Przekład z języka niemieckiego Andrzej Szypulski
Por. np. Archiw Miemorijal'nogo Muzieja Niemieckich Antifaszistow, sygn. 1588/2035, Ilja
Kultygin do Rosyjskiego Komitetu Weteranów Wojennych, 20 IV 1994 r.; sygn. 1588/385, Anatoli Bobylew do Rosyjskiego Komitetu Weteranów Wojennych, o.D.; sygn. 1588/245, Pawel Boldenkow do Rosyjskiego Komitetu Weteranów Wojennych, 10 IV 1994 r.
38
Bywszije sowietskije wojennoplennyje. Normatiwnyje akty, sprawoczno-informacyonnyje materiały, Moskwa 1999, s. 5–9.
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POWS LIVED ON TO SEE THE END OF WORLD WAR 2
IN MECKLEMBURG AND IN VORPOMMERN
(Summary)

The subject of the article are the German camps for prisoners-of-war, which existed
on the territory of the today’s federal land of Mecklemburg-Vorpommern: Stalag II A
Neubrandenburg, Stalag II C Greifswald, Stalag II E Schwerin and Oflag 65 Neubrandenburg. Towards the end of World War 2, there were about 75 thousand POWs of ten
nationalities who were interned in those camps. They were primarily used to work in
industry and agriculture. Freed in spring 1945 in the places of location of individual
work detachments or directly in the camps, they very often tried to reach their mother
countries or rejoin their armies on their own. Still, several thousand POWs returned
home in an organized way, similarly as the former forced labourers and prisoners of
concentration camps. This was made possible through the Soviet repatriation camp
No. 165, which functioned in the area of the former Stalag II A Neubrandenburg in
the period from the end of April to August 1945. There were POWs, civilians (displaced
persons) who did not hold the Soviet citizenship placed there. Soviet citizens were
gathered in camps especially prepared for them, where they were subjected to verifying by
the Soviet secret service. Generally accused of collaboration with Germans, on returning to the Soviet Union they had their rights greatly restricted in practice. They often
had to do forced work, as well. Nowadays this subject matter is hardly of any interest
to the public opinion in Russia.

KRIEGSGEFANGENE ERLEBEN DAS ENDE DES ZWEITEN
WELTKRIEGES IN MECKLENBURG UND VORPOMMERN
(Zusammenfassung)

Im Beitrag handelt es sich um die deutschen Kriegsgefangenenlager auf dem Territorium des heutigen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern: Stalag II A Neubrandenburg, Stalag II C Greifswald, Stalag II E Schwerin und Oflag 65 Neubrandenburg. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich dort etwa 75.000 Gefangene
aus zehn Nationen, die mehrheitlich als Arbeitskräfte in der Industrie und Landwirtschaft eingesetzt waren. Im Frühjahr 1945 an den Standorten ihres Arbeitskommandos oder direkt in den Lagern befreit, versuchten viele auf eigene Faust in die Heimat
bzw. zu ihren Truppen zu gelangen. Mehrere Tausend Gefangene, wie auch ehemalige
Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, kehrten jedoch organisiert zurück, und zwar über
das sowjetische Repatriierungslager Nr. 165, das sich auf dem Gelände des ehemaligen Stalag II A Neubrandenburg zwischen Ende April und August 1945 befand. Dort
wurden Kriegsgefangene und Zivilisten (Displaced Persons –DPs) untergebracht, die
keine sowjetische Staatsbürgerschaft besaßen. Die Sowjetbürger wurden in den extra für sie eingerichteten Lagern gesammelt und durch sowjetische Geheimdienste
überprüft. Pauschal der Zusammenarbeit mit den Deutschen verdächtigt, wurden
sie nach der Rückkehr in die Sowjetunion in ihren Rechten praktisch eingeschränkt
und mussten oft Zwangsarbeit leisten. Dieses Thema findet heute in der öffentlichen
Wahrnehmung in Russland kaum Beachtung.
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Stalag Luft 7 Bankau i jego ewakuacja
na Zachód w styczniu 1945 r.
Najmłodszy obóz jeniecki na terenie Górnego Śląska rozpoczął swe działanie latem 1944 r. w Bankau (Bąków). Wcześniej jednak, od stycznia do grudnia
1943 r. funkcjonował jako Stalag Luft VII w Moritzfelde (Morzyczyn na Pomorzu Zachodnim k. Stargardu). To stamtąd został przeniesiony. Zlokalizowano
go około sześciu kilometrów na południowy wschód od Kreuzburga (Kluczborka), między wsią Bąków a Ligotą Dolną, przy drodze z Kluczborka do Gliwic,
właściwie w przysiółku Dobrzyny (Bankau Dochhammer). To dlatego okoliczna ludność określała go potoczną nazwą Dochhammer. Był obozem Luftwaffe – Stalag Luft VII Bankau, inaczej Kriegsgefangenen-Lager der Luftwaffe 7,
przeznaczonym przede wszystkim dla brytyjskich lotników z Królewskich Sił
Powietrznych (Royal Air Force, dalej: RAF), choć przetrzymywano w nim też
żołnierzy innych nacji, m.in. Amerykanów, Kanadyjczyków, Polaków, żołnierzy z Armii Czerwonej1.
Tych ostatnich wykorzystywano do prac pomocniczych w obozie. Generalnie
bowiem anglosascy jeńcy stalagu nie pracowali [ich mąż zaufania – kanadyjski
sierż. Richard A. Greene odmówił nawet na początku prośbie (sic!) niemieckiej
o wsparcie rozbudowy obozu – mimo że Niemcy grozili, iż w ten sposób jeńcy
nie zamieszkają w nowych barakach aż do zimy]. Przez kilka zaledwie dni
niektórzy pracowali w lesie poza obozem, przy załadunku drewna, traktując to
jako dobrą odmianę od obozowej, nudnej rzeczywistości2.
Mimo upływu ponad 70 lat od tamtych wydarzeń, historia tego obozu w dalszym ciągu jest mało znana. Wynika to m.in. ze stanu zachowanych źródeł
(oprócz bardzo szczątkowych informacji z niemieckich archiwów dysponujemy
głównie niepublikowanymi wspomnieniami byłych jeńców anglosaskich), w literaturze pojawiają się tylko nieliczne wzmianki. Chyba najbardziej spopularyzowany jest jedynie wątek, dotyczący ewakuacji obozu na początku 1945 r.,
1
G. M a t t i e l l o, W. V o g t, Deutsche Kriegsgefangenen- und Internierten-einrichtungen
1939–1945, Bd 2, Mailand und Koblenz 1987, s. 167; G. T e s s i n, Verbände und Truppen der
deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, Bd 3, Frankfurt/Main, s. 83.
2
H. W h a t t o n, The Diary of an Allied Advanced Guard Not Defeated, Just Waiting, s. 10,
http://www.214squadron.org.uk/Whatton_Harry_POW_diary.pdf
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1. Zdjęcie lotnicze Stalagu Luft 7 Bankau, koniec 1944 r.
Źródło: The National Archives in London, sygn. AIR 40/227, cz. 1

zwłaszcza przez Olivera Clutton-Brocka3. Bardzo skąpy jest również materiał
ikonograficzny4. Autorowi udało się odnaleźć jednakże zdjęcie lotnicze, wykonane przez RAF późną jesienią 1945 r., już po rozbudowie obozu, które jest
3
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 Airmen
Prisoners from Stalag Luft VII (Bankau) to Berlin, June 1944-May 1945, London 2013; i d e m,
Footprints on the Sands of Time. RAF Bomber Command Prisoners-of-war in Germany 1939–1945,
London 2003, s. 123–131. Zob. także Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. C. Pilichowski, Warszawa 1979, s. 93; S. S e n f t, H. W i ę c e k, Obozy
jenieckie na obszarze śląskiego okręgu Wehrmachtu 1939–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1972, s. 74, 222.
4
Zachowało się jedno zdjęcie, które zresztą tylko prawdopodobnie zrobiono w Bąkowie. Zob.
http://www.nto.pl/magazyn/historia-lokalna/art/4509599,to-tutaj-byl-stalag-luft-vii,id,t.html; http://
www.pegasusarchive.org/pow/SL7/PicSL_7_Tea.html. Ponadto zdjęcie z napisem Stalagu VII A,
tj. Moosburg, utożsamiane jest błędnie jako zrobione w Bankau. Zob. http://www.fleetairarmarchive.net/rollofhonour/pow/stalag_Luft7_entrancesign.jpg.
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zamieszczone w niniejszym tekście. W notatniku jednego z jeńców znajduje się
własnoręcznie naszkicowany przez niego plan obozu5.
Mimo iż budowa obozu nie była jeszcze ukończona, został on otwarty 6 czerwca 1944 r. i miał być początkowo przeznaczony dla 4–5 tys. lotników podoficerów
i szeregowych, brytyjskich i z dominiów. Realnie udało się go jednak dostosować
do stanu dla ok. 1,6 tys. osób. Pierwsza grupa jeńców liczyła 107 podoficerów.
Przybyli oni 9 i 13 czerwca z Dulagu Luft 1 Oberursel (większość z nich została
schwytana we Włoszech w maju 1944 r.). Liczebność na początku bardzo szybko
wzrastała, średnio 50 osób na tydzień. 1 lipca 1944 r. obóz liczył 230 Brytyjczyków, 10 lipca – już ok. 350. Według stanu na 24 sierpnia w obozie znajdowało
się 1,028 tys. jeńców, w tym: 738 Brytyjczyków, 172 Kanadyjczyków, 6 Rodezyjczyków, 12 Południowoafrykańczyków, 5 Amerykanów, 19 Nowozelandczyków, 69 Australijczyków, 3 Holendrów i 4 Wolnych Francuzów (gaullistów)6.
1 września w obozie przetrzymywano 838 Brytyjczyków (nie wiadomo, ilu było
jeńców innych narodowości), 1 października – 1,027 tys., a dokładnie miesiąc
później – już 1,312 tys. Brytyjczyków. Bardziej szczegółowa statystyka pochodzi
z 13 listopada: obóz liczył wówczas 1,363 tys. jeńców, w tym: Brytyjczyków – 984,
Irlandczyków – 22, Kanadyjczyków – 193, Australijczyków – 106, Nowozelandczyków – 20, Południowoafrykańczyków – 15, gaullistów – 10, innych – 137.
Ostatni podany przez Niemców stan osobowy z 1 stycznia 1945 r. informuje,
że jeńców było 1,578 tys. – generalnie ujętych w statystyce niemieckiej jako Brytyjczycy, plus 40 jeńców radzieckich. W sumie zatem obóz liczył 1,618 tys. osób,
w tym czterech oficerów. Bardzo często podawana jest jednak zaniżona wielkość – jedynie 1,578 tys. osób, błędnie ujmuje się już w tej grupie wspomnianych 40 żołnierzy radzieckich. Nota bene, liczba jeńców tuż przed ewakuacją
z 19 stycznia obozu była jeszcze większa. Ostatni potwierdzony transport do
obozu przybył bowiem jeszcze 9 stycznia (nie wiadomo, jak liczny, możliwe,
że ok. 15 osób), a 19 stycznia obóz opuściły dwie grupy: 68 chorych i 1,565 tys.
żołnierzy, którzy wzięli udział w marszu ewakuacyjnym na Zachód. Finalna
zatem liczebność Stalagu Luft 7 Bankau wynosi najprawdopodobniej co najmniej 1,633 tys. osób8. Warto zauważyć, że mimo to, iż niemieckie statystyki
Imperial War Museum (dalej: IWM), Private Papers of P. Smith, Documents.9071.
The National Archives (dalej: TNA), WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau,
24 VIII 1944 r.; TNA, WO 311/148, Statement of W/O Richard A. Greene; Centralne Muzem
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu), Kopie akt
z polskich i zagranicznych archiwów, Bundesarchiv–Berlin Lichterfelde, R 1508/2587, fol. 1,
Raport YMCA z 10 VII 1944 r.; O. C l u t t o n-B r o c k, Footprints…, s. 124; 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…, s. 25–45. Niekiedy podawana jest błędna data powstania obozu – 1 VII 1944 r.
Znane są nazwiska dwóch jeńców amerykańskich, z czego jeden pochodził z Polonii amerykańskiej –
Edward J. Frankowski. Zob. https://aad.archives.gov/aad/display-partial-records.jsp?s=644&dt=466&tf=F&q=bankau &btnSearch=Search&as_alq=&as_anq=&as_epq=&as_woq.
7
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 15 VI 1944 r., 13 XI 1944 r.
8
CMJW w Łambinowicach-Opolu, Materiały i Dokumenty. Statystyka Genewska, sygn. 7, s. 47, 56,
64, 72, 83; H. W h a t t o n, The Diary of an Allied…, s. 11. Zachował się m.in. imienny wykaz 136 jeńców.
Zob. TNA, WO 224/66.
5
6

PIOTR STANEK

56

nie wykazywały w obozie obecności Polaków, to jednak polscy lotnicy się w nim
znajdowali, np. podoficer Tadeusz Baranowski z 317 dywizjonu9.
Lotnicy przybywali do obozu od czerwca 1944 r. do stycznia roku następnego z różnych innych miejsc: m.in. ze Stalagu 383 Hohenfels, ze wspomnianego
już Dulagu Luft 1 Oberursel k. Frankfurtu. Dostawali się tu także po bitwie
pod Arnhem – wówczas byli to głównie piloci szybowców transportowych, ze
Stalagu Luft 3 Sagan (Żagań), Stalagu VII A Moosburg czy Stalagu XVII A
Kaisersteinbruch. Lotnicy, którzy trafiali do obozu, byli już po procedurze
uciążliwych przesłuchań. Podróż odbywała się koleją (zarówno pociągami osobowymi, jak i towarowymi) i trwała niekiedy nawet cztery dni10.
Tuż po przybyciu jeńcy początkowo byli poddani standardowym procedurom: zakładano im karty personalne, fotografowano, pobierano odciski palców,
kierowano do łaźni i dopiero wpuszczano do właściwych baraków. Niezależnie
od posiadanych już numerów jenieckich, w obozie nadawano jeńcom odrębną
numerację, od nr 1, np. Thomson miał nr 100, a Greene – 14111.
W początkowym okresie funkcjonowania obozu jeńców zakwaterowano
w doraźnym sektorze i tymczasowych pomieszczeniach. Były to małe, ale nowe
drewniane baraki, standardowe, wówczas używane powszechnie w III Rzeszy
(w sumie 190). Każdy mieścił 6–7 osób, choć był przeznaczony dla 4–5 osób.
1,8 m długie, 3,6 m szerokie i mniej niż 1,8–2,1 m wysokie w części centralnej,
ale schodzące w dół na 1,2 m przy obrzeżach. Tylko niżsi mężczyźni mogli swobodnie stanąć pośrodku nich. Jeńcy nazywali je pogardliwie kurnikami, psimi
budami lub wręcz klatkami na króliki. Jako okno służył otwór liczący zaledwie
12 cm2. Z uwagi na fakt, iż nie było prycz, jeńcy spali na drewnianej podłodze,
na materacach z laminowanego papieru wypchanych słomą lub watą drzewną.
Zapewniono im jednak po dwa koce na osobę. Każdy barak zawierał stół oraz
sześć stołków – było to całe wyposażenie. Na więcej zresztą nie zostawało już
miejsca. W letnie noce drzwi były otwarte, by zapewnić świeże powietrze. Zimą
baraków nie ogrzewano. Nie miały światła elektrycznego (jeńcy posługiwali się
samodzielnie zrobionymi lampkami, w których paliła się margaryna). Brakowało wody – jedna pompa na cały obóz, tzn. na 800 osób. Niektóre baraki były
nieużytkowane, a 16 miało specjalne pr zeznaczenie, w tym: sześć na lazaret,
dwa na szkolne pomieszczenia i po jednym dla męża zaufania, starszego obozu,
anglikańskiego księdza, na bibliotekę, pocztę, dla fryzjera, oraz na sprzęt sportowy. Warunki te były zdecydowanie doraźne, odpowiednie jedynie na lato,
a nie na zbliżającą się zimę. W obozie nie działała kantyna, a jeńcy przybyli do
obozu z reguły bez przyborów toaletowych, szczoteczek, past do zębów, golarek itp. W dodatku bardzo często dochodziło do opóźnienia poczty, szczególnie
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…, s. 239.
M. K e e l i n g, My Dads Reluctant Story. Chapter 2, http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/26/a2974926.shtml.
11
Ibidem.
9
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doskwierał brak ekspresowych formularzy – zawiadomień o dostaniu się do
niewoli. Stan obozu powodował liczne problemy i skargi jeńców, zgłaszane nie
tylko niemieckim władzom, ale i przedstawicielom międzynarodowych organizacji humanitarnych12.
Obozowa kuchnia na początku była jedynie polowa, narzekano na brak
utensyliów kuchennych. Żywność, pochodzącą z paczek, jeńcy gotowali w puszkach, własnoręcznie robionych minikuchenkach (blower), etc. Sporym wyzwaniem było zdobycie opału do gotowania. Sytuacja poprawiła się po oddaniu
nowego sektora, co nastąpiło dopiero 13 października 1944 r. Nową, odpowiednio przystosowaną kuchnię prowadzili brytyjscy kucharze, ale stawki
żywieniowe w dalszym ciągu pozostawały standardowe, przepisowe jedynie na
papierze, w praktyce – jak racje ziemniaków – niewystarczające i co pewien czas
obniżane. Pod koniec pobytu jeńców w obozie przeciętna dzienna racja sprowadzała się do pół litra zupy, 4–5 średnich ziemniaków, 1/6 bochenka chleba oraz
sporadycznie margaryny, cukru, kapusty, sera i melasy jako namiastki dżemu. Obozowe menu uzupełniały paczki czerwonokrzyskie. Ich skład znajdował
się koło stacji kolejowej w Kluczborku, a w przedoboziu wydzielono miejsce do
ich codziennego wydawania. Ustalono, aby dostarczać jedną paczkę każdego
dnia na 14 jeńców, tzn. jedną paczkę co 14 dni na osobę (czasem zdarzało się, że
paczkę przekazywano co trzy tygodnie). Wszelkie opóźnienia Niemcy tłumaczyli
niezmiennie bombardowaniem linii kolejowych przez RAF. Pewna liczba paczek
została zachowana jako rezerwa – ok. pięć tys. sztuk. Na początku jeńcy nie
otrzymywali żołdu, później już płacono go, nawet gaullistom (m.in. st. sierż. Bruneau), którzy nie poparli kolaboranckiego reżimu Vichy, uznając Komitet Wolnych Francuzów gen. Charlesa de Gaulle’a. Uniwersalną „walutą” obozową były
– jak w innych obozach jenieckich – papierosy z czerwonokrzyskich paczek13.
Prace nad wzniesieniem odpowiednich nowoczesnych baraków postępowały
powoli, co podkreślano w raportach Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża (dalej: MKCK). W pierwszej kolejności wzniesiono barak administracyjny dla Niemców oraz kwatery jenieckie. Wydzielono sektory od „A” do „F”.
Składały się one z szeregu wspomnianych już małych baraków, w których kwaterowali jeńcy. Rozbudowa polegała na tym, że sektor „G” został przedłużony o trzy
dalsze baraki (sektor „H”), sektor „I” podobnie, do „J”, budynki w sektorze
„K” stanowiły sektor strażników, a większy budynek w sektorze „L” służył
jako kuchnia obozowa i sala rozrywki. Nowych, dużych drewnianych baraków
było osiem (po 14 izb każdy po obu stronach centralnie biegnącego korytarza;
według innych po 10 izb, mieszczących 12–16 osób, jeden po osiem izb, i jeden
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 12 IX 1944 r.; M. Keeling, My
Dads Reluctant Story. Chapter 2…; IWM, Private Papers of L. Tidbury, Documents.15696, s. 3.
13
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft VII Bankau, 13 XI 1944 r.; TNA, WO
361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft VII Bankau, 24 VIII 1944 r.; IWM, Private Papers of L.
Tidbury, Documents.15696, s. 3-6; H. Jones, Diary of a Prisoner of War, http://www.pegasusarchive.org/pow/henry_jones.htm.
12
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po sześć izb, miały osobne nocne latryny w każdym baraku). Wznoszono je
na palach – miały pustą przestrzeń pomiędzy podłogą a gruntem, co powinno utrudniać kopanie tuneli w celu dokonania ucieczki. Ponadto wybudowano
budynki gospodarcze, w tym dwie wielkie latryny i łaźnię, kuchnię wraz z teatrem, budynek administracyjny oraz rewir. Kwatery jenieckie wyposażone
zostały w dwupoziomowe prycze, sienniki, dwa koce, nieco szafek, stołów i stołków. W przeciwieństwie do poprzednich, było jednak światło elektryczne, metalowy piecyk, prysznice z ciepłą i zimną wodą. Zatem warunki zakwaterowania
poprawiły się znacznie. Bardzo szybko okazało się, iż jednak te kwatery są
zatłoczone. Dla niektórych przetrzymywanych brakowało miejsca na pryczach,
musieli spać na stołach i taboretach. W sumie wybudowany od podstaw obóz
liczył ok. 40 ha powierzchni14.
Przez długi czas w Stalagu Luft 7 Bankau brakowało właściwej opieki
medycznej. Z pierwszą wizytą przybył brytyjski lekarz z obozu dla cywilnej
ludności – Ilagu VIII/Z Kreuzburg. Później to lekarz niemiecki spoza stalagu
wzywany był do niego dwa razy na tydzień. W początkowym okresie funkcjonowania obozu trzeba było poradzić sobie z dyzenterią (czerwonką bakteryjną),
której stwierdzono ok. 30–40 przypadków. Dopiero 29 listopada przybył lekarz-jeniec – D. C. Howatson z Królewskiego Wojskowego Korpusu Medycznego
(Royal Army Medical Corp, RAMC) oraz kilku (pięciu?) sanitariuszy ze Stalagu XVII A Kaisersteinbruch15. Po oddaniu do użytku nowego sektora znalazło
się w nim miejsce na izbę chorych. Rewir był ogrodzony dodatkowo drutem
kolczastym (połowę baraku przeznaczono na biura niemieckie). Liczył 32 łóżka, z których 50 procent było zazwyczaj zajęte, ale przez pacjentów z lżejszymi przypadkami chorób. Dodatkowo, np. sześć osób w listopadzie, znajdowało
się w lazarecie Stalagu 344 Lamsdorf. Wykryto jeden przypadek choroby psychicznej (Australijczyka). Chorego zabrano z obozu. Trafił najpierw do szpitala
w Löben (Lubliniec), a potem przeniesiono go do wspomnianego już lazaretu w Lamsdorf, co poprawiło jego stan. Kilku ciężko chorych jeńców również wysłano do lazaretu Stalagu 344 Lamsdorf. Doraźnie podobne przypadki
skierowano też do szpitala w Kreuzburgu. Mąż zaufania informował delegata czerwonokrzyskiego, że niektórzy jeńcy wykazywali pewne oznaki choroby
psychicznej. Ogólny jednak stan medyczny jeńców nie był wówczas najgorszy
(np. zaszczepiono wszystkich przeciw tyfusowi, gdyż w obozie były myszy i co
pewien czas pojawiały się u części jeńców wszy)16.
Wizytacje delegatów MKCK czy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (Young Men’s Christian Association, dalej: YMCA) odbywały
się regularnie, miały miejsce kilkakrotnie. Pierwsza wizytacja MKCK nastą14
TNA, WO 311/148, Zeznanie A.S. Wintona; TNA, WO 311/148, Statement of W/O Richard
A. Greene, TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 13 XI 1944 r.; H. Jones,
Diary of a Prisoner of War…
15
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 15 VI 1944 r.
16
Ibidem, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 13 XI 1944 r.
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piła 15 czerwca 1944 r., potem 12 września, 24 września, 13 listopada. Delegat
YMCA odwiedził dwukrotnie obóz – 10 lipca i 4 listopada. W trakcie tych wizyt
brytyjski starszy obozu zgłosił sporo skarg, zwłaszcza na warunki zakwaterowania. Przenosiny do nowego sektora poprawiły tę sytuację.
Funkcję niemieckiego komendanta obozu sprawował ppłk Behr (który
był dość dobrze oceniany przez jeńców), a w komendzie obozu znajdowali się
jeszcze ppłk Rackwitz (jako oficer obozowy) i mjr Nolle. W późniejszym czasie
skład osobowy się zwiększył. Adiutantem komendanta był por. Owin, oficerem bezpieczeństwa (Abwehr) mjr A. Peschel, lekarzem obozowym kpt. lek. dr
Ebersberger, a oficerami obozowymi kpt. Wiener (Austriak, dobrze oceniany
przez jeńców) i Zimmermann. Funkcję tłumacza pełnił Niemiec Richard Effinger, bardzo przyjazny jeńcom, starający się im pomóc. Gdy do obozu przybył (prawdopodobnie ze Stalagu Luft 3 Sagan) wspomniany mjr A. Peschel,
sytuacja jeńców pogorszyła się, a ich traktowanie stało się dość surowe. Zdaniem jeńców A. Peschel miał być zagorzałym nazistą, który stwarzał liczne
problemy17. Nawet przedstawicielowi/delegatowi YMCA Henry’emu Söderbergowi czynił trudności, gdy ten chciał dostarczyć zaopatrzenie. W większości
przypadków skargi na niego były uzasadnione, ale nie zawsze. Przykładowo:
mąż zaufania R.A. Greene skarżył się, że przez niego nie miał do swej pracy
maszyny do pisania (w końcu zdobył jedną z cywilnego ilagu w Kreuzburgu),
a oficjalnie nawet atrament był zabroniony. Zakaz można uzasadnić obawą, że
atrament zostanie użyty do fałszowania niemieckich dokumentów, niezbędnych w trakcie ucieczki18. Nadzorowani przez Peschela strażnicy byli bardzo
pedantyczni i szybko sięgali po broń (podlegali mu także tzw. fereci, których
zadaniem było wykrywanie prób ucieczek). Wskutek jego interwencji strażnicy, przyjmujący łapówki, trafiali nawet do więzienia lub byli wysyłani na front
wschodni. Przez dłuższy czas odrzucał on także prośby jeńców o sprowadzenie
brytyjskiego oficera medycznego do obozu, mimo że kilku ich było w Stalagu
344 Lamsdorf. Peschel miał być sceptyczny wobec przysłania do obozu również
księdza anglikańskiego. Z jego rozkazu przetrzymywano ponadto pocztę – oficjalnie jako przyczynę podawano zbyt małą liczbę cenzorów.
Kierowana przez Peschela silna straż, uniemożliwiała próby ucieczek
(w czasie coraz częstszych alarmów lotniczych liczba strażników wokół obozu
wzrastała). Standardowo obóz otaczał wysoki płot z drutu kolczastego, co kilkadziesiąt metrów znajdowały się drewniane wieżyczki (w sumie dziewięć),
a na nich wachmani uzbrojeni w karabiny maszynowe i wyposażeni w reflektory. W obozie jeden z małych baraków przeznaczono na areszt. Zachowane
źródła nie potwierdzają żadnej zwieńczonej sukcesem próby ucieczki. Były one
jednak przygotowywane, m.in. wykopano tunel, ale wydobytą ziemię nieforIbidem, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 15 VI 1944 r.; O. C l u t t o n - B r o c k,
Footprints…, s. 126.
18
Ibidem, WO 311/148, Raport sierż. Richarda A. Greene’a, 29 V 1945 r.
17
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tunnie ukryto pod dachem baraku. Gdy zaczęła się wysypywać, strażnicy odkryli poczynania jeńców19. Oprócz codziennych porannych apeli, zdarzały się
czasem nadzwyczajne, w czasie których wachmani przeszukiwali baraki. Jeśli
znaleźli choć mały zapas żywności, zostawał on natychmiast skonfiskowany,
co tłumaczono tym, że zapewne służy do przygotowywanej ucieczki. Czasem
jeńców budzono w nocy apelami, liczono ich wtedy i sprawdzano tożsamość.
Z kolei 17 grudnia 1944 r. w obozie pojawiło się gestapo20.
Po stronie jenieckiej początkowo starszym obozu (camp leader) był sierż.
John Lloyd, jego adiutantem sierż. Paul Hill. Po przeniesieniu J. Lloyda do jednego ze stalagów dla żołnierzy sił lądowych (nie był bowiem lotnikiem) zastąpił
go sierż. Peter Thomson z Królewskich Australijskich Sił Powietrznych (Royal
Australian Air Force, RAAF), Nowozelandczyk. Jego adiutantem został sierż.
Kenneth A. Lane, a tłumaczem sierż. J.J. Walkty z Królewskich Kanadyjskich
Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force, dalej: RCAF). Stanowisko męża
zaufania piastował wspomniany już sierż. W/O Richard A. Greene z RCAF-u,
który przybył do obozu 21 czerwca, a 13 grudnia zrezygnował z tej funkcji.
20/21 grudnia zastąpił go W/O Ron Mead z RAF-u, który był mężem zaufania do końca istnienia obozu21. Za wiedzą i zgodą jenieckich władz w obozie
funkcjonował odbiornik radiowy, dzięki któremu rozprowadzano wiadomości
z nasłuchu BBC, oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności22.
Kierownikiem ds. rozrywek był Francis Sturges, bibliotekarzem – Jack
Woodward. Jeńcy – na miarę swych możliwości – stworzyli namiastkę życia
kulturalno-oświatowego. Imponujące zbiory posiadała biblioteka, licząca według raportów aż 25 tys. woluminów (choć możliwe, że jest to pomyłka w druku), pochodzących głównie z darów MKCK. Dzięki temu jeńcy mogli nie tylko
oddać się lekturze, ale również uczyć się np. języków obcych. Z drugiej strony,
zwłaszcza na początku, brak było innych form rozrywek, brak gier, instrumentów muzycznych. Sytuacja jednak poprawiła się w tym względzie i poza kilkoma akordeonami czy ukulele pojawiło się nawet pianino. Wydawano również
gazetkę obozową. Był także projektor filmowy, ale przysłano go bez filmów.
Pierwszy film wyświetlono dopiero 7 grudnia, kolejne w następnych dniach23.
19
Ibidem, WO 311/148, Raport sierż. Richarda A. Greene’a, 29 V 1945 r.; ibidem, Zeznanie
Petera Thomsona, RAAF, 11 VII 1945; M. Keeling, My Dads Reluctant Story. Chapter 2…;
A. Crawley, Escape from Germany, London 2015, s. 194; http://www.pegasusarchive.org/arnhem/
douglas_smithson.htm.
20
M. K e e l i n g, My Dads Reluctant Story. Chapter 2…; H. Whatton, The Diary of an Allied…,
s. 9–10.
21
TNA, WO 311/148, Przesłuchanie Staff sergeant A. Cambell.
22
CMJW w Łambinowicach-Opolu, Kopie akt…, BArch, R 1508/2587, fol. 1, Raport YMCA
z 10 VII 1944 r.; TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 13 XI 1944 r.;
TNA, WO 311/148, Zeznania Johna Hollidaya, 12 X 1945 r.
23
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 24 VIII 1944 r.; IWM, Private Papers of R.J. Goode, Documents.7566, s. 15–16.
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Na początku władze obozowe nie zgodziły się na przeznaczenie przestrzeni
na teatr, ale w nowym sektorze wydzielono go w części kuchni. Scenę przeniesiono z pobliskiego ilagu. Jeden z jeńców pracował przed zmobilizowaniem
jako menedżer w teatrze i w związku z tym w stalagu zaczął sprawnie organizować teatr (grupę dramatyczną), z oświetleniem, kostiumami, charakteryzacją. Otwarto go 15 listopada pod nazwą „Małego Teatru”. Rozpoczęto
od wystawienia sztuki Rookery Nook Bena Traversa z lat 20. XX w., którą
poprzedził taniec jednego z jeńców przebranego za kobietę. Później wystawiono
co najmniej kilka sztuk, w tym rodzaj pantomimy nawiązującej do Makbeta,
a także musical pt. Leo Mackie’s Hepcats. W ciągu dwóch nocy widział go cały
obóz, łącznie z niemieckim komendantem, który zakazał śpiewu God Save the
King, dlatego P. Thomson polecił śpiewać Land of Hope and Glory (zastępujący
wspomniany hymn brytyjski, a wkrótce uznany za hymn jeniecki) i Niemcy nie
zorientowali się w wymowie utworu. Wystawiono także sztukę Kres podróży
autorstwa R.C. Sheriffa. W jej trakcie padało słowo „Hun”, co nie spodobało się
niemieckiemu komendantowi, obserwującemu spektakl, który uznał, że jest
to… krytyka Niemców i dlatego przerwał spektakl24.
W obozie dawał koncerty (zwłaszcza niedzielne) chór pn. „The Kriegsgefangen Band”. W dniu wizytacji delegata YMCA, 4 listopada 1944 r., w obozie
zagrał sprowadzony z ilagu w Kluczborku zespół muzyczny „The Kreuzberg
Trio”. Oczywiście wieczorami odbywały się śpiewy różnych grup jenieckich,
np. Nowozelandczycy (zwani Kiwi) często wykonywali piosenki marynarskie.
W ten sposób próbowano przełamać obozową monotonię. Mimo izolacji, 5 listopada, Anglosasi zorganizowali Guy Fawkes Day, angielskie święto ludowe,
obchodzone w rocznicę wykrycia tzw. spisku prochowego, będącego zamachem
na życie króla Anglii i Szkocji Jakuba I Stuarta z 1605 r., a 11 listopada uczcili
rocznicę zakończenia I wojny światowej25.
W miarę upływu czasu poprawiły się też warunki do uprawiania sportu.
W centrum obozu był bowiem duży teren sportowy i plac ćwiczeniowy. Jeńcy
mogli grać na powietrzu w piłkę nożną (choć brak odpowiedniej nawierzchni
groził kontuzjami), siatkówkę, baseball, krykiet, rugby (niedożywienie sprawiło, że w trakcie jednego z meczów czterech graczy zemdlało), zimą otrzymali
także łyżwy i uzyskali zgodę na zbudowanie lodowiska (ostatecznie najbardziej
zainteresowani tą grą Kanadyjczycy wybudowali aż dwa, a podczas ich budowy ukrywano ziemię wydobytą z kopanego tunelu). Popularne były również
gry karciane i stolikowe, zwłaszcza szachy. Ponadto prawie każdy z osadzonych spacerował wokół obozu, po wewnętrznej stronie drutów26.
TNA, WO 311/148, R.A. Greene; http://www.pegasusarchive.org/arnhem/douglas_smithson.
htm; H. Jones, Diary of a Prisoner of War…; O. C l u t t o n - B r o c k, Footprints…, s. 127; IWM,
Private papers of Collingwood, Documents.14281, s. 25.
25
H. W h a t t o n, The Diary of an Allied…, s. 7–8; P. S t a n e k, Jeńcy wojenni i internowani
w Kreuzburgu (Kluczborku) w latach 1939–1945, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2014, t. 37, s. 49.
26
TNA, WO 361/1837, Raport z wizytacji Stalagu Luft 7 Bankau, 13 XI 1944 r.; To tutaj był Stalag…
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Przez długi czas w Bankau nie było jeńców-kapelanów, dlatego modlitwy
zbiorowe prowadził jeniec, który ukończył studia teologiczne. Dopiero pod koniec listopada ze Stalagu XVII A przybył anglikański pastor, wielebny kpt.
J. B. Collins. Natomiast ok. 150 jeńców-katolików otrzymało opiekę duchownego swego wyznania dopiero 20 grudnia. Był nim kapelan katolicki – jeniec
– kpt. Berry. Z czasem w obozie urządzono również kaplicę27.
Okres Świąt Bożego Narodzenia był szczególnie trudny dla internowanych
żołnierzy. Prawie każdy z nich wcześniej miał nadzieję, że będzie już wówczas
wolny. Starali się zatem przeżyć ten czas inaczej niż zazwyczaj, przede wszystkim przygotować wspólną wigilijną kolację w poszczególnych izbach. Wielu
próbowało odpowiednio wcześniej zaoszczędzić nieco jedzenia na tę właśnie
okazję (zarządzono też odgórnie, by przeznaczyć na ten cel część paczek kanadyjskich). Anglosasi przygotowywali m.in. różne wersje puddingu. Niektórzy
sporządzili nawet jakiś własny wyrób alkoholowy ze śliwek i cukru. Były
jeniec, Charles Trevor Keeling zapamiętał, że przygotował specyficzne „ciasto”
świąteczne, składające się z pokruszonego czarnego chleba, śliwek, pokrojonej ugotowanej i otoczonej w cukrze marchwi, udającej owoce, masła, tabletek
witaminowych, które błędnie uznał za drożdże. Po upieczeniu całość ozdobił
mlekiem w proszku i kawałkiem marchwi. W obozie pojawiły się też choinki –
małe sadzonki sosen, przyniesione jako opał. Tego dnia wszelkie prace zakończyły się szybciej, odbyło się nabożeństwo, a obozowy chór dawał koncerty
kolęd w barakach oraz w obozowym lazarecie (używano również gramofonu).
Władze niemieckie zgasiły światło w barakach dopiero o 1.30 w nocy i zapowiedziały nadejście kolejnych paczek. Nocą w pobliżu obozu był również nalot
aliancki. Pierwszego dnia świąt w dalszym ciągu trwała konsumpcja posiadanych specjałów, a ponieważ osłabione żołądki jenieckie nie były na to przygotowane, wielu cierpiało na bóle brzucha. Jednak tak spędzone święta podniosły
jeńców na duchu. W sylwestrowy wieczór zorganizowano jeszcze spotkanie
rozrywkowe w teatrze 28.
Mimo tych udogodnień, mimo możliwości organizowania życia kulturalnego, sportowego i religijnego, obchodzenia świąt, warunki obozowe, zagęszczenie itp. sprawiały jednak, że coraz trudniej było bezkonfliktowo żyć w izolowanej jenieckiej społeczności. W dodatku 1 stycznia pojawiła się plotka, że
jeńcy-Żydzi będą przeniesieni do jednej wydzielonej izby w obozie29. Ponadto
po Świętach Bożego Narodzenia obóz obiegła tragiczna wiadomość: 27 grudnia
27
M. K e e l i n g, My Dads Reluctant Story. Chapter 2…; IWM, Private Papers of L. Tidbury,
Documents.15696, s. 14.
28
M. K e e l i n g, My Dad’s Reluctant Story Chapter 3, http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/44/a2974944.shtml.; H. J o n e s, Diary of a Prisoner of War…; http://www.pegasusarchive.org/arnhem/douglas_smithson.htm; IWM, Private Papers of L. Tidbury, Documents.15696,
s. 13–15: IWM, Private Papers of D. A. Farrington, Documents. 22157, s. 35–37.
29
H. J o n e s, Diary of a Prisoner of War…
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zginął lotnik kanadyjski, sierż. L. H. Stevenson z RCAF, zastrzelony przez niezidentyfikowanego strażnika z Wehrmachtu (zwanego „Paddy”, bo ponoć miał
irlandzką żonę i rozmawiał po angielsku z irlandzkim akcentem. Był to prawdopodobnie niejaki Dollesal z Dortmundu, choć ostatecznie po wojnie – mimo
prowadzonego śledztwa, nie udało się tego ustalić). W pobliskim Kreuzburgu
słychać było już dźwięk odwołania alarmu przeciwlotniczego, ale w obozie nie
zabrzmiał jeszcze taki sam sygnał (oba brzmiały bardzo podobnie). Strażnik,
zgodnie z rozkazem Peschela strzelił tak, by zabić jeńca, który nie zorientował
się w sytuacji i w czasie alarmu opuścił swą kwaterę, udając się do latryny –
był najprawdopodobniej chory na dyzenterię (zgodnie z regulaminem w trakcie
alarmu jeńcy powinni pozostać w barakach). Stąd po wojnie alianci uznawali
winnym tej zbrodni nie tylko tego strażnika, ale i komendanta obozu – ppłk.
Behra i mjr. A. Peschela – obozowego oficera bezpieczeństwa (Abwehr). Rzekomo komendant i oficer bezpieczeństwa krótko przed tym wypadkiem mieli wydać rozkaz, by w przyszłości w takich sytuacjach strażnicy strzelali, by zabić.
Wspomniani już fereci dzień wcześniej ostrzegli jeńców o takich rozkazach30.
Mąż zaufania wysłał do niemieckich władz oficjalny protest, podpisany
przez niego i oficera medycznego D.C. Howatsona. Jedynym rezultatem tego
działania była wizyta A. Peschela, który powiedział, że taki był rozkaz i nie
mógł nic z tym zrobić. W ramach odwetu jeńcy odmówili salutowania niemieckim oficerom, co było niezgodne z regulaminami. Próbowano także ignorować
inny personel Luftwaffe. Niemcy, czując się trochę winni, nie reagowali, a po
kilku dniach sytuacja powoli się unormowała31.
Przed zabójstwem L. H. Stevensona była podjęta jedna próba przekroczenia linii drutów, zakwalifikowana jako ucieczka. Na początku października
pewien Australijczyk podbiegł z krzykiem do ogrodzenia z drutu kolczastego
– wołał do strażnika, by go zastrzelił. Nie został jednak zabity, choć strażnik
oddał strzał, ale świadomie nie trafił… za co dostał 14 dni aresztu. Następnego
dnia jeńca skierowano do szpitala psychiatrycznego (o czym autor wspominał
już wcześniej). Po tym wydarzeniu zdarzało się, że strażnicy oddawali kilkukrotnie strzały ostrzegawcze w kierunku jeńców (była też ustalona procedura,
że jeśli np. podczas gry piłka przekroczyła linię ostrzegawczą przy drutach, to
jeniec musiał wyciągnąć białą szmatkę, upewnić się, że strażnicy widzą go
z nią i dopiero dostawał pozwolenie na przekroczenie tej linii32).
Czasami jeńcy próbowali ośmieszać strażników. Przykładowo: jedna z latryn
znajdowała się blisko zewnętrznego ogrodzenia, osadzeni zaczęli chodzić do
TNA, WO 311/148, Form „Q”.
TNA, WO 311/148, Raport sierż. Richarda A. Greene’a, 29 V 1945; ibidem, Form „Q” of F/Sgt.
C.A.F. Murray; TNA, WO 361/1837, Zaświadczenie W/O George Henry’ego Crossa; ibidem, Zeznania Johna Hollidaya, 12 X 1945; ibidem, Zeznanie kpt. D.G. Howatsona, 28 VIII 1945; H. W h a t t o n,
The diary of an Allied…, s. 4
32
M. K e e l i n g, My Dads Reluctant Story. Chapter 2…
30
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niej w charakterystyczny sposób, utykając, symulując, że przenoszą kawałki
drewna. Obserwujący z wieżyczek wachmani uznali zatem po paru dniach,
że kopany jest tunel. Sprowadzeni fereci bezskutecznie przeczesywali prętami zbiornik z nieczystościami i jego okolice, ku uciesze obserwujących jeńców.
Innym razem wachmani odkryli wykopany w baraku biblioteki tunel. Chcąc
ustalić, dokąd prowadzi, wspomniani fereci weszli do tunelu i… wyszli w tym
samym baraku. Nie odebrali jednak tego jako żartu i w ramach kary chcieli
zamknąć bibliotekę, zagrożono również konfiskatą instrumentów muzycznych.
Protesty jenieckie sprawiły, że po kilku godzinach znów ją otwarto, tym bardziej,
że tego dnia – 24 września – zapowiedziana była wizytacja czerwonokrzyska33.
W przewidywaniu ewakuacji w styczniu 1945 r. pod jednym z baraków wykopano duże pomieszczenie, do którego wejście ukryto pod betonową podstawą
pieca. Mogło się w nim ukryć aż 16 osób i doczekać nadejścia Armii Czerwonej.
Jednak pewnego razu strażnik stanął na tym zamaskowanym wejściu, które
zapadło się pod jego ciężarem. Komora była tak obszerna, że władze obozowe
musiały wezwać straż pożarną, by ją zasypać34.
Marsz ewakuacyjny
12 stycznia 1945 r. rozpoczęła się wielka operacja wiślańsko-odrzańska
Armii Czerwonej, która szybko postępowała naprzód. Osadzeni w Bankau
mieli nadzieję, że Niemcy uciekną przed radziecką ofensywą, zostawiając ich
w obozie. Tak się jednak nie stało. W związku ze zbliżającym się frontem
19 stycznia 1945 r. w warunkach ostrej zimy rozpoczęła się ewakuacja piesza
na Zachód. Marsz ten wpisuje się w ciąg marszów ewakuacyjnych, zwanych
marszami śmierci. Miejscem docelowym był Stalag III A Luckenwalde pod
Berlinem (30 mil na południowy zachód od Berlina), ale większą część trasy
jeńcy musieli pokonać pieszo, dopiero później załadowano ich na ciężarówki.
Do nowego obozu dotarli 8 lutego.
17 stycznia niemieckie władze obozowe oznajmiły starszemu obozu –
P. Thomsonowi, że ma rozkaz przygotowania jeńców do marszu i dodały, że
od momentu ogłoszenia wymarszu będą mieć zaledwie godzinę na zorganizowanie się. Przygotowywali zatem oni torby, plecaki, sanki, segregowali swój
jeniecki dobytek, jedzenie, odzież itp. Wszystko odbywało się w atmosferze
coraz większego napięcia, słychać było już odgłosy zbliżającego się frontu
(w pobliżu lotnictwo radzieckie dokonało też bombardowania). Wymarsz opóźnił się. 18 stycznia ogłoszono apel i wyjście z obozu, by po pewnym czasie znowu je odwołać. Nastąpiło ono ostatecznie 19 stycznia 1945 r. Tego dnia Niemcy
ewakuowali też 68 chorych jeńców do cywilnego Ilagu VIII/Z Kreuzburg (stamtąd prawdopodobnie do Stalagu 344 Lamsdorf). Natomiast opatuleni w różnoraką odzież, nieprzystosowaną do niskich temperatur, z racją żywności na
33
34
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2,5 dnia pozostali jeńcy obozu – 1565, wyszli o 3.30–4.30 rano, a zatrzymali się
o 8.00 wieczorem (kilka osób ukryło się w obozie). Marsz, w odrębnych kolumnach, które stanowiły składy dawnych baraków, odbywał się w czasie zamieci
śnieżnej, przy -20 C. Już pierwszy dzień brutalnie zweryfikował kondycję żołnierzy – wzdłuż trasy leżało wiele walizek i innych pakunków, zbyt ciężkich
do dalszego niesienia (niektórzy muzycy zabrali ze sobą nawet instrumenty).
Następnego dnia jeńcy wyruszyli o 5.30 rano, a o 14.00 ogłoszono koniec marszu. Jednak z powodu ofensywy radzieckiej znów wymaszerowano o 20.00
i kontynuowano pochód przez noc. W trakcie marszu panowała dyscyplina
(maszerował z nimi m.in. A. Peschel), jeniecką kolumnę otaczali strażnicy
z psami, ale co godzinę marszu było ok. 5 minut odpoczynku. Jeńcy otrzymywali niewielką ilość jedzenia, zwykle 1/2 miski zupy i czasem 1/6 chleba, raz
przez trzy dni w ogóle nie dostali żywności, zmuszeni byli korzystać z tego, co
jeszcze mieli ze sobą35.
Niemcy popędzali ich, szczególnie w pierwszych dniach, bo chcieli jak najszybciej przejść na drugą stronę Odry, przed wysadzeniem mostu przez niemieckich saperów i przed nadejściem Armii Czerwonej. Miejsca wybierane na
noclegi były różne, najczęściej opuszczone stodoły, nie było możliwości umycia
się itp. Pod koniec marszu wygłodzeni jeńcy wyszukiwali różne zioła, trawy,
by napełnić zgłodniałe żołądki, próbowali kraść żywność z okolicznych domostw i wymieniali złote zegarki, wieczne pióra czy pierścionki na żywność.
Trasa marszu ewakuacyjnego z Bankau do Luckenwalde przedstawia się
następująco36: 19 stycznia jeńcy opuścili Bankau i przez Kreuzburg oraz Konstadt (Wołczyn) dotarli do wsi Winterfeld (Zawiść), pokonując ok. 28–30 km.
Tam nocowali w stodole, a niektórzy w szkole. 20 stycznia przeszli 12–13 km
z Winterfeld do Carlsruhe (Pokój), nocowali w opuszczonej cegielni. 21 stycznia
wyruszyli z Carlsruhe o 3.15 rano, przekroczyli Odrę koło Nikoline (Mikolin)
i po ok. 40 km dotarli do Buchitz (Buszyce). Wyczerpani mieli spędzić noc
w stodole, ale obudzeni musieli maszerować dalej, ze względu na zbliżające się
oddziały Armii Czerwonej. Minęli Brieg (Brzeg) i doszli do Schönfeld (Obórki),
niektórych zakwaterowano w stodole w Grosser Jenkwitz/Jenkwitz (Jankowice Wielkie). Zatem przeszli kolejne 20–25 km. W tym czasie na drodze spotkali
uchodzących na Zachód cywilów niemieckich. 23 stycznia dotarli do Wansen
(Wiązów). Tego dnia przeszli 20 km, ale bez racji chleba, otrzymali tylko trochę
zupy. Morale maszerujących było wówczas niskie. W środę 24 stycznia ogłoszono pierwszy dzień odpoczynku. 25 stycznia jeńcy wyruszyli z Wansen
35
TNA, WO 361/1837, Zaświadczenie W/O George’a Henry’ego Crossa, z RAF-u; TNA, WO
311/148, Przesłuchanie Staff sergeant A. Campbell; O. C l u t t o n - B r o c k, Footprints…, s. 128;
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…, s. 238.
36
Jeńcy byli w stanie prowadzić rejestr marszu, ponieważ widzieli zachowane znaki z nazwami wsi i miast, podobnie jak znaki kierunku i odległości w kilometrach. Występują jednak
czasem rozbieżności w podaniu odległości, a zwłaszcza pomyłki i nieścisłości w niemieckich
nazwach miejscowości.
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i po 30–32 km znaleźli się w Heidersdorf (Łagiewniki k. Dzierżoniowa), gdzie
dostali w końcu chleb (1/3 bochenka na osobę). Tego dnia szli jedną stroną doliny, a po drugiej maszerowała inna kolumna jeniecka, zaczęli krzyczeć, by się
porozumieć i okazało się, że byli to jeńcy Lamsdorf. 26 stycznia ogłoszono kolejny dzień odpoczynku, strażnikom też zaczął doskwierać marsz. Jeńcy myśleli
już tylko o jedzeniu, ale otrzymali jedynie trochę zupy i parowane ziemniaki.
27 stycznia przeszli 18–20 km i przenocowali w Pfaffendorf (Książnica). Marsz
stał się jeszcze trudniejszy z powodu podgórskiego terenu. 28 stycznia przez
Świdnicę (Schweidnitz) doszli do Standorf (Stanowice), pokonując 18–24 km.
29 stycznia jeńcy wymusili wręcz na strażnikach kolejny dzień odpoczynku.
30 stycznia dotarli do Peterwitz (Piotrowice k. Jawora). Rozbieżne źródła podają, że przeszli wówczas 12–22 km. Trzydziestu jeńców ze Stalagu 344 Lamsdorf, którzy zostali pozostawieni przez strażników, przyłączyło się do jednej z
kolumn, idącej z Bankau. Tego dnia jeden strażnik zamarzł na śmierć w trakcie marszu. Z tego powodu kolejnego dnia ogłoszono następny postój. W dalszą drogę wyruszono 1 lutego, docierając po 12–14 km do Prausnitz (Prusice
k. Złotoryi). Na noc jeńców zamknięto w stodole. 2–4 lutego były dniami kolejnego, dłuższego postoju (4 lutego odbyły się nabożeństwa religijne, katolickie i
anglikańskie, a dawny komendant Behr poinformował o rozkazie swych przełożonych, że przy najbliższej okazji zwolnionych zostanie pięciu jeńców). 5
lutego zmieniły się radykalnie warunki pogodowe, rozpoczęła się odwilż. Jeńcy
otrzymali trochę chleba i wyruszyli do pobliskiego miasta Goldberg (Złotoryja),
oddalonego o ok. 6–8 km. Ostatni etap ewakuacji, ze Złotoryi do Luckenwalde
odbył się koleją, dzięki personelowi obozowemu Luftwaffe, który zmniejszył się
o 88 strażników. Niezdolnych do dalszego marszu jeńców załadowano do bydlęcych wagonów, stłoczono po 50–60 osób w wagonie. Tłok sprawiał, że nie byli
w stanie usiąść czy położyć się, mogli jedynie stać, potrzeby fizjologiczne zaś
załatwiali do puszki, której zawartość wylewali poprzez szczelinę w podłodze.
Chorzy na czerwonkę mieli do dyspozycji tylko jeden kubeł na nieczystości,
który co pewien czas opróżniali przez małe zakratowane okienko. Generalnie
jednak po trudach marszu jeńcy byli i tak dość zadowoleni. Pierwszy postój
wypadł w Leignitz (Legnica), nocleg w Sagan (Żagań). 6 lutego coraz bardziej
wyczerpani podróżą jeńcy minęli Cottbus (Chociebuż), kolejnego dnia Falkenburg, by w końcu 8 lutego, po trzech dniach podróży wysiąść na stacji kolejowej
oddalonej o 3 km od nowego obozu – Stalagu III A Luckenwalde. W sumie
zatem jeńcy przeszli, według różnych źródeł, 227–256 km (tj. 153–160 mil)37.
37
TNA, TS 26/349, United Nations War Crimes Commission, 13 VII 1945 r.; TNA, TS 26/349, Special reports on conditions during the forced march of American and British Prisoners of War from their
former camps to Stalag III A, Luckenwalde; http://powvets.com/2011/11/one-soldiers-tale-bankau-stalag-luft-7-diary/; http://www.pegasusarchive.org/arnhem/douglas_smithson.htm, H. J o n e s, Diary of
a Prisoner of War…; 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…, s. 237–254; IWM,
Private Papers of R. J. Goode, Documents.7566, s. 17–20; IWM, Private Papers of V. Cooper, Documents.12516, s. 125–141; P. L a G r a n d e u r, We Flew, We Fell, We Lived: Stories of RCAF Prisoners
of War and Evaders 1939–1945, Ontario 2006, s. 371; W.W. M a s o n, Prisoners of War, Wellington
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Zeznanie jednego z byłych jeńców, George’a Henry’ego Crossa z RAF-u, dostarcza zaskakującej wiadomości o tym, że został poinformowany przez niemieckiego kwatermistrza Naumanna, iż przed ewakuacją obozu gestapowiec
Crouts (poplecznik A. Peschela) rozkazał spalić pięć ciężarówek paczek czerwonokrzyskich, przygotowanych już do rozdzielenia38.
W trakcie marszu przestrzegano dyscypliny (maszerował z jeńcami m.in.
wspomniany A. Peschel). Niemiecki sierż. Frank ogłosił, że strażnicy będą stosować odpowiedzialność zbiorową, tzn. jeśli ktoś w trakcie marszu spróbuje uciec,
pięciu innych zostanie rozstrzelanych. Poza tym wielu uznało, że wojna jest
już prawie skończona, dlatego nie uciekali. Są jednak informacje, że np. jednej
nocy zniknęło (de facto ukryło się w miejscu noclegu i nie wyszło rano do dalszego marszu) co najmniej 12 osób i obyło się bez represji. W dodatku na rzecz
Niemców agitował jeden z jeńców – niejaki Thomson, współpracownik Williama
Joyce’a (Lorda How How), prowadzącego propagandowe audycje radia niemieckiego skierowane do Anglosasów. Jeńcy ustalili zatem, że z Niemcami będą kontaktować się jedynie przez anglikańskiego duchownego i oficera medycznego39.
W kwestii strat podczas marszu niektórzy jeńcy zeznawali już po wojnie
(w tym były mąż zaufania – R.A. Greene), że w jego trakcie nie zginął żaden
z nich, a zamarzł jedynie niemiecki strażnik. Natomiast możliwe, że niektórzy jeńcy zmarli, ale pozostali tego nie odnotowali, bo chorych strażnicy mogli
odłączyć od kolumn. Sytuacja taka dotyczyła np. przedstawiciela jenieckiego
samorządu Rona Meada i 22 innych chorych, którzy nie znaleźli się ostatecznie w Luckenwalde, bo Niemcy porzucili ich po drodze 21 stycznia koło wioski
Schurgast (Skorogoszcz), gdzie zaopiekował się nimi katolicki ksiądz. 22 stycznia 31 chorych jeńców ewakuowano do Stalagu 344 Lamsdorf. Dzień później
następnych 31 chorych odesłano do lazaretu Stalagu Luft III Sagan, kolejnych
22 wysłano tam 28 stycznia40.
Niektórzy jeńcy mieli nadzieję na wyzwolenie przez Armię Radziecką, dlatego opóźniali marsz i przejazd niemieckich kolumn itp., idąc powoli całą szerokością drogi, Niemcy zorientowali się i spóźnialskich rozstrzelali na oczach
jeńców (informację tę trudno jednak zweryfikować). Z powodu mrozu niektórzy stracili palce u dłoni i stóp. Personel medyczny z głównym lekarzem
kpt. D. G. Howatsonem na czele i trzema sanitariuszami – z powodu braku
wyposażenia i leków – był bezradny. Duchowny anglikański również starał się
1954, s. 459; D. C. H o w a t s o n, P. T h o m s o n, Raport z przymusowego marszu Stalagu Luft
7, 15 II 1945 r., on-line: http://www.pegasusarchive.org/pow/cSL_7_History1.htm; Evacuation of Stalag
Luft VII in Silesia - January 1945 Diary kept by an RAF POW, http://www.rafinfo.org.uk/rafexpow/
rafexpow_sl7_evac.htm.
38
TNA, WO 361/1837, Zaświadczenie W/O George’a Henry’ego Crossa, z RAF.
39
M. K e e l i n g, My Dad… Chapter 3…
40
TNA, WO 311/148, Zeznania Johna Hollidaya, 12 X 1945.; TNA, AIR 40/265, Stalag Luft 7;
O. C l u t t o n - B r o c k, Footprints…, s. 129–130. http://www.pegasusarchive.org/arnhem/douglas_smithson.htm; H. Whatton, The Diary of an Allied…, s. 12.
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podnieść jeńców na duchu, by mogli wytrzymać trudy marszu, ale i on niewiele
mógł zdziałać41.
8 lutego 1945 r. z 1565 jeńców, którzy wyszli w marszu ewakuacyjnym, do
Luckenwalde dotarło 1493, mocno wygłodzonych, wycieńczonych i chorych,
w tym 69 z czerwonką/dyzenterią/, 20 – z odmrożeniami, 23 – z zakażeniami
stóp, itp., a kolejnych 150 tak osłabionych, że nie byli w stanie uczestniczyć
w apelach. Później przywieziono do obozu kolejnych jeńców – pozostawionych
wcześniej po drodze lub wyewakuowanych z obozu jako chorzy via Kreuzburg
i Lamsdorf – zatem łącznie z Bankau do Luckenwalde przybyło 1546 jeńców42.
Nowy obóz – Luckenwalde był międzynarodowym obozem jenieckim. W lutym 1945 r. był przepełniony i zupełnie nieprzystosowany do przyjęcia tak
wielkiej liczby jeńców, zarówno pod względem infrastruktury (np. jeńcy spali
na podłodze), jak i aprowizacji czy opieki medycznej. Ogólnie przeznaczony na
ok. 5 tys. osób, musiał przyjąć aż ok. 20 tys. jeńców. Został wyzwolony przez Armię Czerwoną 22 kwietnia 1945 r., ale radziecka opieszałość sprawiła, że byli
już jeńcy zostali dopiero miesiąc później – 27 maja przekazani Amerykanom
do repatriacji43.
Po zakończeniu wojny w miejscu dawnego Stalagu Luft 7 Bankau urządzono obóz dla jeńców niemieckich. Obecnie teren ten w większości użytkowany
jest rolniczo, a część porasta powojenny już las, ponadto przecina go droga krajowa nr 11 Bytom–Poznań. Współczesne ślady historii tego miejsca są zatem
niewielkie, tylko nikła część obozowej infrastruktury się zachowała. Zarysy
baraków, betonowe wewnątrzobozowe drogi, fundamenty pod barakami czy
pod innymi budynkami obozowymi, doły po ziemiankach itp. W kwietniu 1978 r.
odsłonięto w tym miejscu pamiątkowy głaz z tablicą, poświęconą alianckim
lotnikom, przetrzymywanym w Stalagu Luft VII („Tu w latach 1944–1945
znajdował się hitlerowski obóz jeniecki Stalag Luft 7 dla lotników armii brytyjskiej i radzieckiej”). Głaz zlokalizowany jest w pobliżu dzisiejszego zajazdu
„Gościniec Staropolski”, tuż przy wspomnianej drodze krajowej nr 11. Na obszarze byłego obozu znajduje się mogiła – pięć niezidentyfikowanych grobów.
Po wojnie natrafiono także na zbiorową mogiłę 20 jeńców radzieckich (ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz radziecki w Kluczborku). W 1996 r. pojawił
się głaz z wyrytym krzyżem oraz tablicą, poświęconą poległym w tym obozie
w 1944 r. lotnikom alianckim i jeńcom radzieckim, którą ufundowali kluczborscy harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W 2012 r. uczniowie
TNA, WO 361/1837, Zeznanie L.H. Dibben’ego; ibidem, Zaświadczenie W/O George’a Henry’ego Crossa, z RAF, D. C. H o w a t s o n, P. T h o m s o n, Raport z przymusowego marszu …
42
O. C l u t t o n - B r o c k, Footprints…, s. 131; TNA, TS 26/349, Extract. We wspomnieniach
szacunki dot. strat podczas ewakuacji często są przesadzone, np. zmarło nawet ponad 400 z nich.
Zob. One Soldiers Tale – Bankau Stalag Luft 7 Diary, http://powvets.com/2011/11/one-soldierstale-bankau-stalag-luft-7-diary/.
43
W. W. M a s o n, Prisoners of War…, s. 459; http://www.pegasusarchive.org/pow/SL7/
PicSL_7_Tea.htm, H. J o n e s, http://www.pegasusarchive.org/pow/henry_jones.htm.
41
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i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku uporządkowali teren byłego obozu44.
Zdarzają się też wizyty potomków jeńców, jak np. rodziny Williama S. Comforta, która w 2013 r. przyjechała zarówno do Bąkowa, jak i Luckenwalde,
śladami swojego przodka45. Jednak, przejeżdżając trasą nr 11 przez Bąków,
trudno w ogóle się zorientować, że 70 lat temu sprowadzono tam ok. 1,5 tys.,
walczących z III Rzeszą lotników, którzy opuścili to miejsce w styczniu 1945 r.,
idąc w wyczerpującym marszu na Zachód.

STALAG LUFT 7 BANKAU AND ITS EVACUATION
TO THE WEST IN JANUARY 1945
(Summary)

In the summer of 1944, the POW camp designed for Allied Forces airmen, which
was located in Moritzfelde (since 1945 known as Morzyczyn) in Pomerania, was transferred to Upper Silesia. It was situated between Bankau (since 1945 known as Bąków)
and Ober Ellguth (since 1945 known as Ligota Górna) and was called Stalag Luft
7 Bankau. The maximum number of the interned amounted to 1,600, mainly the
British, although Americans, Canadians and Poles who served in the RAF were also
included into this group. So were about 40 Soviet POWs employed to service the camp
infrastructure. Initially, the living conditions were hard. The POWs were accommodated first in large dugouts, and it was not until later that wooden bunkhouses were
put up and suitable sanitary facilities were provided. Because of the fast progressing
Soviet offensive from over the Vistula, on 17 January 1945 there was a march alert
announced in the camp. Two days later – on 19 January – almost all the POWs were
evacuated westwards to Stalag III A Luckenwalde south of Berlin. The POWs had
to cover the major part of the route on foot in the conditions of harsh winter. It was
only in Goldberg (since 1945 known as Złotoryja) that some of them were loaded onto
freight carriages, some on trucks and were transported to Luckenwalde. All in all, that
exhausting evacuation of the camp lasted nearly 3 weeks, earning the name of “Death
March”, given to it by the Anglo-Saxon POWs.

STALAG LUFT 7 BANKAU UND SEINE EVAKUIERUNG
NACH WESTEN IM JANUAR 1945
(Zusammenfassung)

Im Sommer 1944 wurde aus dem pommerschen Moritzfelde (seit 1945 Morzyczyn)
ein Kriegsgefangenenlager für ergriffene alliierte Flieger nach Oberschlesien verlegt.
Es wurde eingerichtet zwischen Bankau (seit 1945 Bąków) und Ober Ellguth (seit
1945 Ligota Górna) und hieß Stalag Luft 7 Bankau. Die maximale Belegung überstieg 1.600 Internierte, vor allem Briten, obwohl auch US-Amerikaner, Kanadier,
http://odkrywca.pl/galerie.php?nazwa=600; http://www.bakow.pl/stalagluft.php; To tutaj był
Stalag…
45
http://www.aircrew-saltire.org/lib240.htm.
44
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Polen im Dienste der RAF sowie ca. 40 sowjetische Gefangene für die Betreuung
der Lagerinfrastruktur in dieser Gruppe erfasst wurden. Die Existenzbedingungen
waren anfangs schwer. Die Gefangenen waren zunächst in riesigen Erdhöhlen untergebracht, erst später wurden für sie Holzbaracken und angemessene sanitäre Einrichtungen gebaut. Aufgrund der schnell vorrückenden sowjetischen Offensive aus Richtung Weichsel wurde das Lager am 17. Januar 1945 in Marschbereitschaft versetzt.
Zwei Tage später, am 19. Januar, wurden fast alle Gefangenen nach Westen in das
Stalag III A Luckenwalde südlich von Berlin evakuiert. Den meisten Weg mussten die
Gefangenen zu Fuß unter strengen Winterbedingungen gehen. Erst in Goldberg (seit
1945 Złotoryja) wurden sie teils in Güterwaggons, teils in Lastwagen verladen und
nach Luckenwalde transportiert. Die anstrengende Räumung des Lagers dauerte insgesamt fast drei Wochen und wurde von den beteiligten angelsächsischen Gefangenen
als Todesmarsch bezeichnet.

STALAG LUFT 7 BANKAU I JEGO EWAKUACJA NA ZACHÓD W STYCZNIU 1945 R.

Maciej Droń, Joanna Lusek
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„Talent samorodny, amatorski, nie kusił się o artyzm i laury sztuki.
Praca satyryczna jego [Stanisława Toegla] wynikała z poczucia
humoru i dobrodusznej pasji ośmieszania brzydoty czynów, nie ludzi”1.

Wojna i pokój w karykaturach Stanisława Toegla
Młodość – rzeczywistość przed wojną
Stanisław Emil Toegel urodził się 20 sierpnia 1905 r. w Jaworowie (obecnie
Ukraina), 50 km na zachód od Lwowa, w rodzinie Emila Toegla – urzędnika
skarbowego oraz Olgi, z domu Freidenberg. Według rodzinnej tradycji ustnej,
niestety niepotwierdzonej, Toeglowie przybyli do Polski ze Szwecji2.
W 1924 r., po zdaniu matury w jednym z gimnazjów męskich we Lwowie,
S. Toegel rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza, na wydziale
prawa. W rok później został członkiem rzeczywistym Polskiej Korporacji Akademickiej „Aragonia”, założonej we Lwowie 12 września 1925 r. Jej członkowie
wywodzili się rodzin należących do grona polskiej inteligencji. W szeregach
korporacji znaleźli się studenci prawa, medycyny i przedmiotów ścisłych. Kierowali się dewizą „W jedności siła”3.
Stanisław Toegel nie stronił od życia towarzyskiego. Już podczas studiów
we Lwowie zyskał popularność jako karykaturzysta. W środowisku bohemy,
szczególnie zaś malarzy i literatów, tworzenie karykatur wcale nie było rzadkością. Bogusław Bakuła – literaturoznawca – pisał, że młody S. Toegel był
w latach 20. XX w. stałym bywalcem knajpy „Pod Gwiazdką” przy ul. Łyczakowskiej, w której spotykała się młodzież polska, ukraińska i żydowska o lewicowych poglądach – „[...] mniej więcej zgodnie zwalczająca lwowskie artystyczne autorytety“. W lokalu bywali ponadto polscy intelektualiści, m.in. Karol
Kuryluk czy Stanisław Piętak, publikujący teksty w lwowskich „Sygnałach”
oraz ukraińscy literaci o lewicowej orientacji, m.in. Jaroslav Halan i Stepan
D. B., Przedmowa. W: S. T o e g e l, Hitleriada furiosa, Celle 1946, [b.p.].
Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu (dalej: USC w Bytomiu), Akt zejścia nr 13/1953.
3
Por. Korporacja Aragonia, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/lwow/k-aragonia; Z. P o p ł a w s k i, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej
Aragonia (Lwów), „Polskie Korporacje Akademickie” 1996, nr 11, s. 74–78.
1
2
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Tudor. Widywano w niej również działaczy zdelegalizowanej Komunistycznej
Partii Zachodniej Ukrainy. Stanisław Toegel, jak pisał B. Bakuła – rysował
namiętnie bywalców knajpy. Karykaturami gości, m.in. Henryka Zbierzchowskiego czy Teodora Parnickiego, ozdobił jej ściany. Portretował też przygodnych przechodniów. „Kredyt u gospodarza był stosunkowo wysoki“, a młody
student prawa nie należał do elity finansowej4.
Zmysł obserwacji, kontakty z przedstawicielami kultury i sztuki oraz z ówczesnymi środowiskami politycznymi sprawiły, że S. Toegel, poczynając od drugiej
połowy lat 20. XX w., zaczął pisywać felietony do lwowskich gazet – „Dziennika
Polskiego” i „Kurjera Lwowskiego”. Opatrzone były jego pierwszymi rysunkami satyrycznymi5. W roku 1932, nakładem Drukarni Narodowej we Lwowie,
ukazał się Album karykatur politycznych jego autorstwa. Na tekę składało się
16 rysunków, w tonacji czerni, bieli i odcieniach szarości, ukazujących prominentnych polityków II Rzeczpospolitej. W gronie sportretowanych znaleźli się
m.in.: Ignacy Jan Paderewski, Józef i Jan Piłsudscy, Wincenty Witos, Roman
Dmowski, Stanisław Grabski, Kazimierz Bartel, ppłk dypl. Walery Sławek,
Wojciech Trąmpczyński, August Zaleski, płk Aleksander Prystor oraz generałowie: Józef Haller, Władysław Sikorski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski
i Edward Rydz-Śmigły. Rysunki opatrzono satyrycznymi komentarzami, na
tyle zjadliwymi, że w dwu przypadkach (A. Zaleskiego i E. Rydza-Śmigłego)
interweniowała cenzura6. Zasadne wydaje się przedstawienie przynajmniej
kilku wybranych spośród sportretowanych postaci, mających istotny wpływ
na polską politykę lat 30. XX w.:
• Ignacy Jan Paderewski (1860–1941). Jego karykatura jako jedyna nie została
opatrzona komentarzem. Paderewski – „czarodziej fortepianu” – światowej sławy pianista, kompozytor, a zarazem wielki polski patriota i mąż stanu, fundator
Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, cieszył się powszechnym szacunkiem
rodaków niezależnie od ich sympatii i zapatrywań politycznych. Po śmierci premier W. Sikorski nazwał go „jednym z wielkich duchów przewodnich narodu”.
4
B. B a k u ł a, Eine Welt zwischen Wissenschaft und Kunst. Lemberger Kneipen der 1930er Jahre,
„Osteuropa” 2004, Jg. 54, H. 4, s. 3–15. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy (Комуністична
партія Західної України) – partia komunistyczna założona w 1923 r., po przekształceniu Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej. W 1924 r. połączyła się z Ukraińską Partią Socjal-Demokratyczną, w 1925 r. została wcielona, na zasadzie tworu autonomicznego, do Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski. Zrzeszała członków w województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim. Dominowali w niej narodowi komuniści, dążący do niezależności Ukrainy, co było
postawą odmienną od programu wysuwanego przez bolszewików. Mniejszość stanowili natomiast
internacjonaliści. Partia została zdelegalizowana w 1938 r. Por. P. S e k u ł a, Ukraińskie organizacje
i partie polityczne w Drugiej Rzeczypospolitej (do 1926 r.), „Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne” 2006, nr 2, s. 25–28.
5
D. B i n g e n, Hitleriada Furiosa – Hitleriada Macabra. Karikaturenzyklen von Stanisław
Toegel. Begleitheft zur Ausstellung, Darmstadt 2005, s. 5; A. F e u ß, Stanisław Toegel, http://
www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pami%C4%99ci/stanislaw-toegel.
6
Por. S. T o e g e l, Album karykatur politycznych, Lwów 1932.
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• Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (1867–1935) S. Toegel
przedstawił w fotelu, pod którym znajduje się wejście do Sejmu. Łatwo czytelna aluzja odnosiła się do bardzo krytycznego stosunku J. Piłsudskiego
wobec „sejmokracji”, której marszałek nierzadko dawał wyraz, nie przebierając w słowach. Tytuł rysunku również nie budzi wątpliwości: „ON” – niezależnie od sprawowanej w danym momencie funkcji politycznej lub wojskowej – był pierwszym obywatelem II Rzeczypospolitej. Stanisław Toegel
sportretował również młodszego brata J. Piłsudskiego – Jana (1876–1950).
Podobnie jak S. Toegel był on prawnikiem i działaczem społecznym. W latach 1931–1932 pełnił funkcję ministra skarbu, z której został odwołany
tuż przed dymisją całego rządu. Rysunek został opatrzony wymownym komentarzem, łacińską maksymą: Finis opus coronat (Koniec wieńczy dzieło).
• Do sportretowania gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego (1881–1942), legionisty, adiutanta marsz. J. Piłsudskiego, lekarza medycyny, literata, dyplomaty,
jednej z najbarwniejszych postaci międzywojennej Polski, posłużyła S. Toeglowi towarzysząca mu przez całe życie legenda „bon vivanta”. Bolesław
Wieniawa-Długoszowski – żołnierz a zarazem subtelny poeta, przyjaźniący
się z najwybitniejszymi ludźmi świata kultury, zasłynął z wielu bonmotów.
Stanisław Toegel opatrzył karykaturę generała jednym z jego powiedzeń,
odnoszącym się do niezwykle bujnego życia towarzyskiego tegoż: „Baczność!
Wódka pita w miarę nie szkodzi nawet w największej ilości. Zrozumiano?”.
• Generał W. Sikorski (1881–1943) podczas II wojny światowej Naczelny
Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu RP na Uchodźstwie, w latach
30. XX w. znajdował się w opozycji wobec sprawującego władzę w Polsce
obozu sanacji. Komentarz pod karykaturę autorstwa S. Toegla brzmi: „Zaczęło się nad Wisłą i Wkrą – skończyło nad Pełtwią i Sekwaną…” nawiązuje
do książki W. Sikorskiego Nad Wisłą i Wkrą. Studium do polsko-rosyjskiej
wojny 1920 roku, w której przypisał sobie, jako dowódcy 5. Armii Wojska
Polskiego, znaczne zasługi w zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 r. Rzeki
Pełtew i Sekwana symbolizują izolację W. Sikorskiego po przewrocie majowym 1926 r. – najpierw powierzono mu stanowisko Dowódcy Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie, a potem całkowicie odsunięto od służby wojskowej
poprzez nadanie mu statusu „generała do dyspozycji”. Władysław Sikorski podjął wówczas wyższe studia wojskowe w École Supérieure de Guerre
(Wyższej Szkole Wojennej) w Paryżu.
• Generał Józef Haller (1873–1960) sportretowany został w mundurze dowódcy „Błękitnej Armii”, którą stworzył podczas I wojny światowej z ochotników polskich we Francji, i na czele której powrócił do kraju w 1919 r., by
wziąć udział w wojnie o niepodległość Polski. Wybitny patriota, żołnierz
i działacz społeczny, cieszył się ogromnym autorytetem w środowiskach polskiej prawicy. Żartobliwy komentarz pod jego karykaturą – Heil… Haller!,
oparty został na podobieństwie nazwiska generała do przywódcy narodo-
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wych socjalistów w Niemczech, powstał w 1932 r., kiedy właściwy adresat
pozdrowienia – Adolf Hitler, nie zdążył jeszcze w pełni pokazać Europie
swojego prawdziwego oblicza.
• August Zaleski (1883–1972), po II wojnie światowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, w latach 1926–1932 stał na czele Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W imieniu Polski podpisał w 1928 r. traktat przeciwwojenny – wielostronną umowę międzynarodową, której strony wyrzekły
się wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej. Na rysunku S. Toegla
trzyma w ręku gałązkę oliwną. Dokument ów od nazwisk inicjatorów – premiera Francji Aristide Brianda i sekretarza stanu USA Franka B. Kelloga –
znany jest jako pakt Brianda-Kelloga. Aluzyjny komentarz pod karykaturą:
„Z fabryki B-Brianda jestem ja…” odnosi się do sanacyjnego Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem, popularnie określanego skrótem „BB”7.
Album karykatur politycznych był jedynym zbiorem prac, jaki wydał przed
wojną. Ostatnie lata dwudziestolecia S. Toegel spędził w Warszawie, gdzie
pracował w branży ubezpieczeniowej8.
Wojna i niewola
W 1939 r. S. Toegel brał udział w kampanii polskiej 1939 r., najprawdopodobniej jako oficer rezerwy9. Został wzięty do niewoli przez Niemców i jako
oficer osadzony najpewniej w jednym z oflagów. Wiadomo jedynie, że zbiegł
z obozu jenieckiego. W przedmowie do teki Hitleriada Furiosa S. Toegla odnotowano: „Autor, prawnik z zawodu, oficer rezerwy (ur. 20 VIII 1905 r.) zbiegły
z obozu jenieckiego po 1939 r.”. Brak jednak wiarygodnych informacji,
w którym obozie przebywał i kiedy wydostał się z niewoli. Następnie wrócił
do Warszawy. Znał doskonale miasto. W okupowanej stolicy współpracował
w charakterze rysownika z prasą konspiracyjną jako żołnierz Armii Krajowej.
Karykatury zamieszczał m.in. w miesięczniku satyrycznym „Der Klabautermann”, wydawanym w ramach Akcji „N”10:
7
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (dalej: MGB), M. D r o ń, Scenariusz wystawy „Stanisław
Toegel – karykatury polityczne i wojenne”, maszynopis, [b. p.].
8
D. B., Przedmowa ...
9
Ibidem; D. B i n g e n, op. cit., s. 5. W rocznikach oficerskich nie ma informacji o awansie S. Toegla w okresie międzywojennym na stopień oficerski („Roczniki Oficerskie”, Warszawa 1935–1939).
10
Akcja „N” – tym kryptonimem określano szereg działań o charakterze dywersyjno-propagandowych, prowadzonych wśród Niemców w latach 1941–1944. Organizowane były przez referat „N”,
powołany do życia w grudniu 1940 r., przez gen. Stefana Roweckiego. W październiku 1941 r. przekształcono go w Samodzielny Podwydział „N” Biura Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej
Armii Krajowej. Kierował nim Tadeusz Żenczykowski, pseud. Kania. W ramach Akcji „N” redagowano
i rozpowszechniano również wydawnictwa, skierowane do cywilnych obywateli III Rzeszy, żołnierzy
niemieckich, volksdeutschów i funkcjonariuszy administracji okupacyjnej. Por. A. S. K a w c z y n s k i,
Unternehmen „N” – Deutschsprachige Propaganda der polnischen Untergrundpresse 1941–1944, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ 1966, Jg. 14, H. 1, s. 62–64; A. P a l u c h., Akcje specjalne „N” w latach
1942–1944, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie” 2005, t. II, s. 28–41.
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„Karykatura polityczna zdobyła szerokie zastosowanie od samorodnych bazgrań na parkanach, po artystyczne rysunki w pismach dywersji propagandowej
jak np. barwny ilustrowany miesięcznik w języku niemieckim «Klaubautermann»,
osobliwość podziemnej prasy wojskowej w Polsce. Tam właśnie, w prasie konspiracyjnej pojawiać się zaczęły w latach 1943–44 zjadliwe rysunki satyryczne Stanisława Toegla, wówczas oczywiście anonimowe”11.

W sierpniu 1944 r. S. Toegel brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim.
Brak jednak jakichkolwiek szczegółowych informacji na ten temat. W tym okresie powstał szereg rysunków, dokumentujących powstańczą codzienność. Zachowane w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu prace S. Toegla były przez niego
sygnowane monogramami „TST” lub „tst”, uzupełnionymi datą roczną, zapisaną
w postaci dwu ostatnich cyfr. Spośród prac oznaczonych w ten sposób najwcześniejszą, bo datowaną na 1944 r., jest kolorowana akwarelą karykatura mężczyzny ujętego profilem w półpostaci, przyodzianego w wielką czapkę z daszkiem.
Nie wiadomo, czy do przedstawionej na niej osoby odnosi się zapisane u góry
ołówkiem nazwisko „Steller”12. Z czasu Powstania Warszawskiego pochodzą
najprawdopodobniej również dwa inne portrety – pierwszy z nich, prezentuje
mężczyznę w brązowym kapeluszu z otwartymi ustami13, z naniesioną w lewym
dolnym rogu datą „19.8.”, na drugim sportretowany jest łagodnie uśmiechnięty,
siwy ksiądz w sutannie i koloratce. Obraz opatrzony jest datą „23.8.”14.
Po upadku powstania, w październiku 1944 r., S. Toegel został wywieziony
do Getyngi (Göttingen, Niemcy). Do zakończenia wojny pracował jako robotnik
przymusowy (Zwangsarbeiter)15 w fabryce papieru „Rube” (Pergamentpapierfabrik Rube & Co) w Weende16. Wówczas też powstały rysowane ołówkiem
lub tuszem, podmalowywane niekiedy akwarelą prace, utrzymane prawie zaD. B., Przedmowa ...
MGB, Inwentarz Działu Kresów i Kultur Pogranicza (dalej: K), sygn. 1245, S. T o e g e l,
Karykatura mężczyzny (1944 r.).
13
Ibidem, sygn. 1246, S. T o e g e l, Karykatura mężczyzny w czapce (1944 r.).
14
Ibidem, sygn. 1247, S. T o e g e l, Karykatura księdza – popiersie (1944 r.).
15
Stanislaw Toegel (1905–1953); Rube & Co. Pergamentpapierfabrik, http://www.zwangsarbeit-in-goettingen.de/frames/fr_lager.htm.
16
W 1870 r. Reinhard Rube zakupił młyn w Weende, należący wcześniej do klasztoru. W 1873 r.,
z uwagi na nierentowność przedsięwzięcia, przekształcił młyn w fabrykę papieru pergaminowego.
W kolejnych latach, również po przejęciu firmy przez syna – Reinharda Rubego jr. – była systematycznie modernizowana. W latach 20. XX w. zatrudniała ok. 200 osób. W 1936 r. fabryka stała się
częścią koncernu Unilever, skupiającego mniejsze zakłady produkujące papier i wyroby tekstylne.
W latach 1938–1945 firma dostarczała papier m.in. do Berlina. W połowie 1940 r. w fabryce Rube &
Co. planowano zatrudnienie dziesięciu jeńców francuskich, na co jednak, z uwagi na brak kwalifikacji tychże, nie wyraził zgody Urząd Pracy. W kolejnych latach obowiązek pracy przymusowej
w tym zakładzie realizowali robotnicy ze Wschodu – Ostarbeiterzy z terenów obecnej Białorusi,
a po upadku Powstania Warszawskiego również Polacy z okupowanej stolicy. W latach 1940–1942
nocowali na terenie koszar (Leutekaserne). W 1942 r. przygotowano baraki dla internowanych na
terenie fabryki. Por. Rube & Co. Pergamentpapierfabrik,http://www.zwangsarbeit-in-goettingen.de/
frames/fr_lager.htm.
11
12
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1. Stanisław Toegel, Rysunek tuszem na stronicy wydartej z księgi rachunkowej [b.d.]
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Inwentarz Działu Kresów i Kultur Pogranicza, sygn.1240

wsze w konwencji karykatury. Artysta rysował i malował na wszelkich dostępnych mu rodzajach papieru – rozmaitego gatunku kartonach, kartkach
z zeszytów, kalce technicznej, a nawet na odwrociach niemieckich druków urzędowych17. W przedmowie do teki S. Toegla – Hitleriada Furiosa odnotowano:
„Zbiór ten powstał w niewoli, do której Toegel dostał się po kapitulacji
Powstania Warszawskiego w roku 1944. Niepohamowana pasja satyryczna kazała Toeglowi zapomnieć o cenie życia, która kosztowała tego rodzaju
twórczość w razie ujawnienia przez Niemców. W warunkach obozu jenieckiego i przymusowych robót powstały oto obrazy, których tematem były świeże
wypadki bestialstwa niemieckiego i dramatyczne losy walącej się pod ciosami
alianckiego oręża Rzeszy. Były to dokumenty zbrodni, były to przepowiednie
nieuchronnej kary. W ukryciu, potajemnie, niemal «na kolanie» rysowane piórem i podmalowywane kiepską akwarelą, powstały śmiałe, ba zuchwałe szkice,
reporterski notatnik karykaturzysty. Krążyły konspiracyjnie z rąk do rąk, traKilka lat po śmierci S. Toegla, w marcu 1959 r., jego żona – Zofia Toeglowa z Dębskich – przeprowadziła się z Bytomia do Krynicy, zabierając ze sobą tekturową walizkę, zawierającą prywatne
archiwum artystyczne męża z okresu II wojny światowej i lat powojennych. Obejmuje ono ponad sto
rysunków, szkiców, akwarel, wycinków prasowych, pojedynczych numerów czasopism oraz luźnych
kart, z wydanych w Niemczech zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tek rysunków. Obecnie
archiwum S. Toegla znajduje się w zbiorach MGB.
17
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fiały do patrzących na klęskę swą hitlerowców, pełniąc swą podwójną rolę – leku
dla swoich, trucizny dla wrogów”18.

Ułożenie zachowanej z tego okresu spuścizny po S. Toeglu w porządku chronologicznym, szczególnie zaś podział na części „wojenną” i „powojenną”, nie
zawsze wydają się możliwe. W Weende powstała znaczna część cyklu rysunków, będących bardzo osobistym zapisem a zarazem dosadną analizą okrucieństw hitlerowskich w Polsce, wydanych po wojnie w dwóch tekach Hitleriada Furiosa i Hitleriada Macabra. Dominują w nich karykatury – trafne
charakterystyki – Adolfa Hitlera, Josefa Goebbelsa, Heinricha Himmlera
i Hermanna Göringa, które są trwałym zapisem przejawów arogancji władzy,
ale i upadku największych z nazistów. Były przez S. Toegla opatrzone napisem
„Göttingen 1945“. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zachował
się m.in. datowany na 1945 r. ołówkowy szkic do grafiki, która w ostatecznej
wersji otrzymała tytuł Deutschland, Deutschland über Alles, über Deutschland
R.A.F. (Niemcy, Niemcy ponad wszystko, ponad Niemcami RAF), przedstawiającej płaczącego A. Hitlera, siedzącego na gruzach Kancelarii Rzeszy19. Tytuł ten karykaturzysta zaczerpnął z wiersza Mariana Hemara Deutschland,
Deutschland über Alles, emocjonalnie komentującego masowe bombardowania Niemiec przez aliantów pod koniec wojny20. Do cyklu Hitleriada Furiosa
nawiązuje także kolorowa, niedatowana karykatura zapłakanego H. Göringa,
siedzącego w rozchełstanym mundurze na stołeczku. W tle artysta umieścił
jego profil. Maszeruje z uniesioną buławą marszałkowską. Był to szkic do grafiki opatrzonej tytułem Nazywam się Meier, jeżeli jedna bomba brytyjska spadnie na Berlin 21.
Z pobytu w Weede pochodzi wykonany pod koniec wojny, narysowany ołówkiem
na kawałku kalki technicznej, portret czterech członków Volkssturmu (Szturmu
Narodowego), zatytułowany Volkssturm w Weende. Stanisław Toegel scharakteryzował ich w sposób tyleż dosadny, ile nie pozostawiający wątpliwości co
do powszechnego mniemania o wartości bojowej tej formacji22.
Wkrótce po zakończeniu działań wojennych artysta wykonał kolorowymi
kredkami mapę, sięgającą od Lublina na Wschodzie po Kolonię na Zachodzie.
Przedstawiała ona sytuację militarną w ostatnich dniach II wojny światowej.
Oprócz pierścienia, zaciskającego się wokół Berlina, przedstawił na niej – jak
się wydaje – trasę swojej wojennej tułaczki od Warszawy po Getyngę, poprzez
Gliwice, Wrocław, Drezno, Magdeburg i Hanower23.
D. B., Przedmowa ...
MGB/K, sygn. 1249, S. T o e g e l, Karykatura Adolfa Hitlera (1945 r.).
20
M. H e m a r, Deutschland, Deutschland über Alles, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza/
The Polish Daily and Soldiers Daily” 1992, nr 143, s. 2.
21
MGB/K, sygn. 1251, S. T o e g e l, Karykatura – scena rodzajowa (1948 r.).
22
Ibidem, sygn. 1248, S. T o e g e l, Karykatura – członkowie Volkssturmu w Weende (1945 r.).
23
Ibidem, sygn. 1289, S. T o e g e l, Odręczna mapa Europy (1945 r.).
18
19
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2. Stanisław Toegel, Karykatura – członkowie Volkssturmu w Weende (1945 r.)
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Inwentarz Działu Kresów i Kultur Pogranicza, sygn. 1248

3. Stanislaw Toegel, Odręczna mapa Europy (1945 r.)
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Inwentarz Działu Kresów i Kultur Pogranicza, sygn. 1289
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Po wojnie – Osnabrück
Po zakończeniu wojny S. Toegel trafił do jednego ze stworzonych w brytyjskiej strefie okupacyjnej obozu dla dipisów (Displaced Persons, DP), w Osnabrück. Obozy te przeznaczone były dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych i pracowników przymusowych, którzy w wyniku wojny i działań dyktatury nazistowskiej przebywali poza ojczyzną i oczekiwali na
powrót do kraju. Na przełomie września i października 1945 r. w Osnabrück
utworzono trzy obozy dla dipisów, Polaków: DP-Assembly Center (punkt zborny dla dipisów), DP-Camp Osnabrück-Fernblick (obóz właściwy) oraz Polish
Collection and Repatriation Point (punkt zborny dla repatriantów)24.
Nowa, powojenna rzeczywistość nie była jednak wolna od ograniczeń. Dotykało to przede wszystkim artystów, pragnących wolności artystycznej i wolności sensu stricte. W Katalogu Wystawy Sztuki Polskiej na obczyźnie, przygotowanej w Brunszwiku, w 1946 r., przez Polaków przebywających w obozach
dipisowskich, pojawił się manifest artystyczny, który doskonale oddaje emocje
i realizm sytuacyjny. Pisano:
„DP ma wolną ojczyznę... w Niemczech, DP ma prawo obowiązkowej
zmiany mieszkania parę razy w tygodniu, DP jest wolny, więc nie ma prawa
poruszać się w terenie, DP jest bogaty,
więc nie ma prawa posiadać pieniędzy
ani droższych przedmiotów, DP nie ma
prawa posiadać prasy i opinii własnej,
DP nie jest zwyciężonym narodem, wobec czego nie może mieszkać prywatnie
i w warunkach kulturalnych, DP otrzymuje darmo rację żywnościową, wobec
czego m u s i pracować, DP jest aliantem zwycięskim, wobec czego nie ma
swego uznanego przedstawicielstwa,
DP jest osobistością uprzywilejowaną, wobec czego pozbawiono go prawa
korzystania z pomocy, jaką mu chcieli
przysłać jego rodacy z za morza, o DP
troszczą się wszyscy, wobec czego musi
on popełniać przestępstwa różnego
typu, aby do tandetnego obuwia przy-

4. Stanisław Toegel, Autoportret
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział
Historii, sygn. 3593, „Słowo Polskie”, Osnabrück,
1 IX 1945 r., [b.p.]

24
International Tracing Service Arolsen, Britische Zone, DP Camps. http://dpcampinventory.
its-arolsen.org; D. O s s e s, Zwischen allen Fronten. Polnische Displaced Persons in Deutschland
1944–1955. W: Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Kunst, Kultur und Alltag polnischer Displaced Persons in Deutschland 1945–1955, Hrsg D. Osses, Essen 2016, s. 15.
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bić bardziej tandetne łaty, DP musiał przez kilka lat być stworzeniem stojącym
poza prawem, wobec czego dzisiaj karze się go specjalnie surowo za wszelkiego
typu wykroczenia, DP zna prawo do nietykalności mieszkania prywatnego wobec czego wszyscy mają prawo zaglądać pod jego łóżko i zanurzać ręce w jego
odrapanej walizce”25.

W latach 1945–1948 S. Toegel przebywał w obozie Osnabrück-Fernblick.
Został zweryfikowany jako były polski jeniec wojenny – Ex–Prisoner of War26.
Przez cały ten czas był zaangażowany w życie kulturalno-oświatowe na terenie obozu. Współpracował i współredagował gazety obozowe – również te,
ukazujące się w innych obozach dla dipisów, m.in. „Słowo Polskie”, „Nasze Życie – Polish Weekly. Tygodnik z codziennym wydaniem wiadomości”, „Biuletyn
Obozowy. Urzędowy Organ Władz Obozowych I Obozu Polskiego w Osnabrück”,
„Echo Dnia. Wydawnictwo Referatu Prasowego Osnabrück” czy „Koło 530”.
Zamieszczane w nich karykatury, opatrywał sygnaturami „S“ oraz „SToegel”.
Używał też pseudonimu „Szafa”, ze względu na wzrost27. Inną formą działalności było prowadzenie zajęć w Szkole Malarskiej w obozie w Osnabrück. W „Echu
Dnia” z 17 września 1946 r., w rubryce „Informacje Szkolne”, odnotowano:
„Szkoła Malarska w obozie. W obozie naszym organizuje się Szkoła Malarska, którą poprowadzi artysta malarz p. Toegel. Zapisy przyjmuje Zarząd Koła
Pań w czwartek i piątek, tj. 19 i 20 IX br. w godzinach od 14–16 w lokalu koła.
Przewodnicząca Koła Pań”28.

Stanisław Toegel nie stronił również od działalności wystawienniczej. Chętnie prezentował swoje prace publicznie. W czasopiśmie obozowym „Nasze Życie – Polish Weekly” z 21 lutego 1946 r., w tekście Marii Horodyńskiej Wędrówka po wystawie, w szczegółowy sposób opisano eksponaty zaprezentowane na
wystawie zorganizowanej w dipisowskim obozie w Lippstadt. Wśród nich były
prace S. Toegla, część z nich opublikowano później w tekach, część – głównie
dotycząca Powstania Warszawskiego pozostaje nieznana. Na tytułowej stronie numeru zamieszczono karykaturę gen. Dwighta Eisenhowera autorstwa
S. Toegla, sygnowaną Toegel. Osnabrück 45. Maria Horodyńska pisała:
„Każdy przeciętny śmiertelnik oznaczony w obozie literami DP lub PWx
jest już umęczony monotonią i szarzyzną obozowego życia […]. Z notatnikiem
w ręku i kilogramem sceptycyzmu w sercu wchodziłam do gmachu Ośrodka
Szkolnego w Lippstadt. Wiem, że było wczoraj otwarcie dorobku kulturalnego
wysiedleńców i byłych jeńców wojennych Westfalii, ale powódź odcięła obóz od
25
Józef Piłsudski Institute of America, Katalog Wystawy Sztuki Polskiej na obczyźnie –
Brunszwik, wrzesień – październik 1946 r.
26
D. B. Przedmowa ...
27
MGB, Dział Historii (dalej: H), sygn. 3593–3593 (pojedyncze numery pracy obozowej: „Słowa
Polskiego”, „Naszego Życia – Polish Weekly. Tygodnika z codziennym wydaniem wiadomości”,
„Biuletynu Obozowego”, „Echa Dnia” czy „Koła 50”).
28
MGB/H, sygn. 3596, Czasopismo „Echo Dnia”, Osnabrück, 17 IX 1946 r., nr 103, [b.p.].

WOJNA I POKÓJ W KARYKATURACH STANISŁAWA TOEGLA

Ośrodka i tylko szczupła garstka ludzi
mogła wziąć udział w tej miłej uroczystości. Szereg sal wypełniły eksponaty nadesłane z 35 obozów. W wielkiej
auli gimnazjalnej rozłożono eksponaty
reprezentujące cztery działy: Szkolnictwo, PCK, YMCA, i niektóre obozy występujące z całością swojego dorobku.
[…] Niezmiernie ciekawym i dowcipnym fragmentem wystawy są akwarele pędzla Toegla, przedstawiające
w karykaturze sceny z butnej przeszłości Niemiec. Można się uśmiać
serdecznie patrząc na maszerującego
dumnie Goeringa z kwiatem pelargonii na dłoni, który się zaklinał, że
wpierw Mayerem zostanie nazwany
i pelargonia mu na dłoni wyrośnie, niż
choć jedna bomba spadnie na Berlin,
albo na skulonego ze strachu Hitlera,
któremu portret cesarza Fryderyka
wymyśla za zgubioną politykę. Drugą
partię swych akwarel artysta poświęcił powstaniu warszawskiemu, z którego sceny mimo karykaturalnego
ujęcia nie są pozbawione tragicznego
wyrazu”29.
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5. Stanisław Toegel,
ilustracja z zeszytu R. Łozińskiej,
Przygoda Kosmatki, Celle 1947 [b.p.]
Źródło: Porta Polonica, LWL-Industriemuseum,
Bochum, bez sygn.

Stanisław Toegel był również autorem szaty graficznej czasopisma dla
harcerzy „Czarodziejski Rój”, publikowanego przez wydawnictwo „Strażnica”
Tadeusza Starczewskiego w Celle30. W tym samym wydawnictwie, w 1947 r.,
ukazał się zilustrowany przez artystę zeszycik dla dzieci Przygoda Kosmatki, z tekstem Rozmaryny Łozińskiej31. Wszystkie rysunki w tymże opatrzone
były datą 1946 r. Zeszyt doskonale wpisywał się w działalność edukacyjno-poznawczą na rzecz najmłodszych przebywających w obozie, powstał na podsta29
Ibidem, sygn. 3598, Czasopismo „Nasze Życie – Polish Weekly”, Lippstadt, 21 II 1947 r.,
R. 2, nr 7, s. 2 i 4.
30
MGB/K, sygn. 1290, Czasopismo „Czarodziejski Rój” 1947, nr 3.
31
Maria Bronisława Łozińska, pseudonim Rozmaryna, żołnierz Armii Krajowej. W 1944 r.
Szef Oddziału VI Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Kielce, redaktor pism „Prawda Polska” i „Prawda Polska. Komunikat”. Por. M. A d a m c z y k, Kieleckie czasopiśmiennictwo
konspiracyjne 1939–1945, Kielce 1976; i d e m, Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach
1939–1945, Kraków 1982; S. L e w a n d o w s k a, Polska konpiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982.
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wie opublikowanej w 1912 r. powieści Waldemara Bonselsa Die Biene Maja
und ihre Abenteuer (Pszczółka Maja i jej przygody). Pszczołom S. Toegel nadał
ludzkie atrybuty, nie tylko dorysowując kobiece głowy, z fryzurami adekwatnymi do epoki, ale także wyposażył je w hełmy, karabiny i mundury – również
dipisowskie Battledress. Później opublikowano także niemiecką wersję – Ein
Märchen von dem Bienchen Meja (Bajka o Pszczółce Mei). W tym wydaniu
pominięto jednak nazwiska zarówno R. Łozińskiej jak i S. Toegla, chociaż sygnatury na ilustracjach jasno wskazują na jego autorstwo32.
W Osnabrück artysta zajął się również kompletowaniem prac do dwóch cyklów – Hitleriada Furiosa i Hitleriada Macabra. Obydwa wydrukowano w nakładzie 1450 egzemplarzy, w Graphische Kunstanstalt und Offsetdruckerei
Emil Falke w Hamburgu (Graficzny Zakład Artystyczny i Drukarnia Offsetowa Emila Falke w Hamburgu), drukarni mającej siedzibę przy Große Reichenstraße 47. Teki zawierały reprodukcje wykonane techniką litografii offsetowej.
Cykle były przeznaczone dla polskich czytelników. Karykatury wydano na
ciemnoszarych passe-partout, w formie teczek artystycznych, w dwóch nakładach – A i B. Każdy z egzemplarzy był numerowany. Ich dystrybucją zajęła się
firma Handel Materiałami Drukowanymi W. Döbereiner z Hamburga-Groß
Flottbek33. Wydawcą i właścicielem praw autorskich był Antoni Markiewicz
z Celle. Jego wydawnictwo było jednym z wielu, powstałych bezpośrednio po
wojnie. Zakładały je osoby z kręgu polskich dipisów, w celu sprostania wymaganiom czytelniczym i edukacyjnym34. Poza tekami S. Toegla A. Markiewicz
wydał jeszcze tylko dwie książki – podręcznik do nauki języka angielskiego
i opracowanie Juliana Suskiego (1896–1978) – Rzeczpospolita35.
W przedmowach do tek Hitleriada Furiosa i Hitleriada Macabra odnotowano
kilka istotnych uwag na temat procesu technicznego przygotowania karykatur
do druku, jak również ich wartości w wymiarze historycznym i artystycznym:
„W pracy tej trafiono na wielkie trudności. Brak kartonów, farb, cynku, kliszarni, kłopoty techniczne. Praca została jednak ukończona, choć aktualność karykatur doznała szwanku. Wartość jednak dokumentarna – pamiątkowa – nie
została stracona. Wartość artystyczna? Pozwólmy autorowi pozostać amatorem.
[…] Jest to licencja artystyczna. Świadcząca o humanitaryzmie autora. Szyderstwo zbioru „Karykatur” uderza w ludzi dziś już ukaranych, nieżyjących często. Lecz szyderstwo to wyrosło jeszcze za czasu ich życia i zbrodni, a przeto nie
obciąża sumienia karykaturzysty”36.
R. Ł o z i ń s k a, Przygoda Kosmatki, Celle 1947; [b.a.], Ein Märchen von dem Binchen
„Meja“, Celle 1947; A. F e u ß, Kinderbuch aus Künstlerhand. Stanisław Toegels Ilustrationen
zum Kinderbuch „Ein Märchen von dem Bichen „Meja“. W: Zwischen Ungewissheit…, s. 182–183.
33
S. T o e g e l, Hitleriada Furiosa, Celle 1946; i d e m, Hitleriada Macabra, Celle 1946.
34
A. Ł a k o m y, Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie 1945–1950, Warszawa 2011, s. 50.
35
T. W. M a c C a l l u m, Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie, Celle 1946; Jerzy
Pomian (Julian Suski), Rzeczpospolita, Celle 1946.
36
D. B., Przedmowa ...
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6. Stanisław Toegel, Germania Furiosa z cyklu Hitleriada Furiosa (1946 r.)
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Inwentarz Działu Kresów i Kultur Pogranicza, sygn. 1298

Hitleriada Furiosa jest cyklem 12 ilustracji, stanowi rozliczenie z nazistowską dyktaturą. Stanisław Toegel poddał analizie megalomanię niemieckich
przywódców, posługując się karykaturą i satyrą. Cykl otwiera karykatura
opatrzona podpisem Germania Furiosa. Artysta przedstawił na niej wojenne
szaleństwo III Rzeszy w postaci pokracznej, przyodzianej w przezroczystą tunikę i hełm z symbolem „SS” niewiasty – Furiosy (z łac. wściekła). Tłem dla jej
obłąkanego tańca jest olbrzymia litera „V”, której używano powszechnie w krajach okupowanych jako symbolu przyszłego zwycięstwa nad Niemcami (ang.
victory – zwycięstwo), a którą propaganda niemiecka przejęła dla własnych
celów. Olbrzymią literę „V”, ustawioną w Warszawie przed Grobem Nieznane-
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go Żołnierza, S. Toegel oglądał zapewne na co dzień. Rok 1943 był przełomowy
dla II wojny światowej: szala powodzenia militarnego na wszystkich frontach
zaczęła przechylać się na stronę koalicji antyhitlerowskiej. Wraz z odwróceniem się losów wojny niemiecka wściekłość osiągnęła apogeum, czego najdobitniejszym wyrazem było ogłoszenie przez ministra propagandy Rzeszy
J. Goebbelsa „wojny totalnej”37.
Wśród karykatur, tworzących ten cykl, dominują przedstawienia A. Hitlera.
Rysunki satyryczne, odnoszące się do wydarzeń związanych z kolejnymi etapami rozwoju ruchu nazistowskiego były zamieszczane na łamach prasy już od
roku 1923, m.in. w czasopiśmie satyrycznym „Simplicissimus”. Jako pierwszy
karykaturę A. Hitlera odważył się nakreślić Erich Schilling (1885–1945),
w roku 1929, przedstawiając postać w formie swastyki. Nadał jej tytuł Adolf,
ein verhinderter Diktator (Adolf, niedoszły dyktator). Kwintesencją tego tematu była wydana w 1933 r. książka Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen
Tinte38. Stanisław Toegel przedstawił A. Hitlera w sposób wielowymiarowy,
już jako pokonanego dyktatora. Na uwagę zasługują trzy karykatury cyklu
przedstawiające Führera:
• Zwyciężymy! Portret Hitlera-błazna, przemawiającego do „towarzyszy partyjnych” o świńskich łbach, trzymających „rzymskie” sztandary z hasłem
Deutschland erwache! (Obudźcie się, Niemcy!). Za komentarz do karykatury posłużył cytat z przemówienia, wygłoszonego 24 lutego 1945 r.: „Moi towarzysze partyjni! Przed dwudziestu pięciu laty obwieściłem wam zwycięstwo naszego ruchu! Obecnie przepowiadam wam – jak zawsze – że w końcu
Rzesza Niemiecka zwycięży!”,
• Dziś Niemcy, jutro cały świat. Adolf Hitler w za dużych butach maszeruje
w rytm pieśni Es zittern die morschen Knochen (Drżą spróchniałe kości),
z której pochodzi umieszczone na passe-partout hasło „Dziś Niemcy, jutro
cały świat”. W oryginale fragment ten brzmi: Denn heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt (Ponieważ dziś należą do nas Niemcy,
a jutro cały świat). Nigdy nie dowiemy się, dlaczego S. Toegel na tym jednym rysunku przedstawił wodza odwrotnie – A. Hitler wykonuje rzymski
salut lewą ręką, a opaskę ze swastyką ma na prawej. Nie jest to pomyłka
drukarska: swastyka jest skręcona we właściwą stronę, również po właściwej stronie znajduje się słynna grzywka,
• Sen o potędze 1941. Adolf Hitler jako anioł z gałęzią palmy w dłoni, symbolizującą zwycięstwo, unosi się nad światem zakutym w druty. Rok 1941
to czas największych sukcesów militarnych III Rzeszy, przede wszystkim
„Blitzkriegu” na terenie ZSRS. Swój sen o ograniczeniu i zamknięciu ludzi
MGB, M. D r o ń, op. cit., [b.p.].
E. H a n f s t a e n g l, Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen Tinte, Berlin 1933;
Por. E. J. F i s c h e r, H. -D. F i s c h e r, Die Entlarvung Hitler-Deutschlands. Das Dritte Reich in
Karikaturen von Pulitzer-Preisträgern, Berlin 2008.
37
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i świata w obozach A. Hitler
w rzeczywistości mógł realizować tylko na terytorium
Europy, gdzie III Rzesza zorganizowała ogółem ok. 12 tys.
miejsc internowania dla żołnierzy i ludności cywilnej39.
Stanisław Toegel przedstawił
w równie aluzyjny sposób również
bliskich współpracowników A. Hitlera – Reichsführera SS H. Himmlera i marsz. Rzeszy H. Göringa:
• Trzej bogowie germańscy.
Wśród wielu źródeł, z których
czerpała ideologia narodowego socjalizmu, ważne miejsce
zajmowała mitologia germańska. Stanisław Toegel w rolach
trzech bogów germańskich,
walczących do końca na gruzach Berlina, obsadził A. Hitlera, H. Himmlera i H.Göringa.
W rzeczywistości dwaj ostatni
7. Stanisław Toegel, H. Himmler oprawca
nie byli zbyt skłonni do umiez cyklu Hitleriada Macabra (1946 r.)
rania za III Rzeszę, próbując
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
w ostatnich dniach wojny odsunąć Führera od władzy i negocjować z aliantami zachodnimi,
• Ostatni Mohikanie. Artysta nawiązuje do słynnej powieści przygodowej Jamesa Fenimore’a Coopera Ostatni Mohikanin z 1826 r. „Ostatnimi Mohikanami”, płynącymi na beczce, przyozdobionej banderą wojenną hitlerowskiej
marynarki wojennej (Kriegsmarine), są A. Hitler i H. Himmler. Ich ostatnie
dni nie upływały w tak zgodnej atmosferze – 30 kwietnia 1945 r. Adolf Hitler pozbawił Reichsführera SS członkostwa w Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP – Narodowosocjalistyczna Partia Robotników) i wszystkich godności, za próbę tajnych negocjacji z aliantami40.
Drugi cykl – Hitleriada Macabra obejmuje dziesięć rysunków. Jednak
tylko jeden z nich można uznać za karykaturę, odnosząc się do definicji tego
gatunku. Przedstawia ona H. Himmlera jako pełniącego nadzór nad obozami koncentracyjnymi przy pomocy jednostek SS-Totenkopfverbände (Od39
40

MGB, M. D r o ń, op. cit., [b.p.].
Ibidem.
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działy Trupiej Główki), kata z toporem w ręku i pieńkiem, na tle obozu z górą
ludzkich czaszek i wisielców. Przed nim umieszczono pętlę, w którą niebawem włożył własną głowę. Obok umieszczono pomnik z napisem „H. Himmler
oprawca“ oraz nazwami obozów koncentracyjnych41.
W kolejnych pracach S. Toegel porusza kwestie mordów, egzekucji i tortur, medycznych eksperymentów czy grabieży, których dopuszczali się nazistowscy oprawcy. Satyryczny charakter mają wyłącznie szydercze opisy,
scenę wymuszenia zeznań przez bijących gestapowców skomentował sloganem Kraft durch Freude (Siła przez radość) – nazwą nazistowskiej organizacji zajmującej się organizowaniem wolnego czasu i wypoczynku społeczeństwa niemieckiego. Karykaturalne rysy twarzy S. Toegel nadał ukraińskim
żołnierzom, przedstawionym pod murami getta w Warszawie, określając ich
„sprzymierzeńcami Niemców“. W likwidacji powstania w getcie warszawskim
w kwietniu i maju 1943 r., oprócz sił Wehrmachtu i formacji wojskowych SS,
brali udział również hiwisi (niem. Hilfswillige – ochotniczo pomagający) –
członkowie formacji pomocniczych SS, szkoleni w obozie w Trawnikach na
Lubelszczyźnie. Rekrutowano ich spośród jeńców Armii Czerwonej oraz ludności zamieszkującej tereny Związku Radzieckiego42. W przeciwieństwie do
wizji S. Toegla, który ukazuje ich z tarczami na rękawach, w barwach ukraińskich, nie nosili na mundurach żadnych oznak narodowych. Powodem, dla
którego Ukraińców obwiniano za wszystkie działania hiwisów w Warszawie,
były docierające z Wołynia informacje o zbrodniach ukraińskich na tamtejszych Polakach. Porusza również rysunek zatytułowany Oprawcy naukowi
z Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny (Frauenkonzentrationlager, FKL)
Ravensbrück stanowił jeden z ośmiu niemieckich obozów zagłady, w którym prowadzono eksperymenty medyczne. W eksperymentach w obozach koncentracyjnych uczestniczyło w latach II wojny światowej około 350 lekarzy, większość
z nich nie poniosła za ten proceder żadnej odpowiedzialności43.
Po wojnie polska inteligencja obozów dpisowskich podejmowała starania,
celem usystematyzowania działalności wydawniczej. 8 lipca 1947 r. w Osnabrück-Fernblick odbyło się spotkanie wydawców oraz przedstawicieli Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Zjednoczenia Polskiego, Centralnego Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, Wydziału Szkolenia Zawodowego,
Wydziału Prasy i Kultury przy Radzie Naczelnej Zjednoczenia Polskiego oraz
Stałego Sekretariatu Spraw Polskich Zjednoczenia Polskiego na terenie StreS. T o e g e l, Hitleriada Macabra, Celle 1947; A. F e u ß, Stanisław Toegel, [b.p.].
Por. Okkupation und Kollaboration. (1938–1945). Beiträge zu Konzepten und Praxis der
Kollaboration in der deutschen Okkupationspolitik, Bd 1, Europa unterm Hakenkreuz, Hrsg.
W. Röhr, Berlin 1994; T. P i o t r o w s k i, Poland’s Holocaust: ethnic strife, collaboration with
occupying forces and genocide in the Second Republic, 1918-1947, London 1998.
43
E. J. F i s c h e r, H. -D. F i s c h e r, op. cit., Berlin 2008. Por. E. K l e e, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005; A. M i t s c h e r l i c h, F. M i e l k e, Medizin ohne
Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, Frankfurt am Main 2003.
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fy Brytyjskiej. Dbano o zapewnienie powszechnej dostępności do publikacji –
cenę i kolportaż, ale przede wszystkim o jakość44. Ów stan rzeczy potwierdzał
również poziom przygotowania do druku, a następnie dystrybuowania tek
S. Toegla. Informacja ta była podawana w gazetach obozowych. W „Echu
Dnia” z 20 listopada 1946 r. odnotowano:
„W bibliotece obozowej i w redakcji «Echo Dnia» są do nabycia albumy karykatur znanego artysty Stanisława Toegla. Dwa kolorowe komplety: «Hitleriada
Furiosa» i «Hitleriada Macabra». Cena: 150 RM”45.

Swoistym uzupełnieniem obydwu cykli jest teka Polski Wojak na Obczyźnie, również wydana w wydawnictwie A. Markiewicza w Celle, w 1946 r. Poświęcona została żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (dalej: PSZ
na Zachodzie), wchodzącym w skład alianckich sił okupacyjnych w Niemczech.
Teka obejmuje zaledwie cztery, jednak niezwykle wymowne w treści, drukowane w kolorze karykatury:
• Szkoda mrugać… panie strzelec. W podpatrzonej przez rysownika scenie
ochotniczka Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet okazała się całkowicie
niewrażliwa na starania – przyznajmy – niezbyt urodziwego strzelca Samodzielnej Brygady Spadochronowej (dalej: SBS. Popularne „Pestki” pełniły
w obu korpusach PSZ na Zachodzie szereg bardzo ważnych funkcji. Były
pielęgniarkami w szpitalach polowych, sekretarkami w sztabach, świetliczankami i nauczycielkami w szkołach dla sierot wojennych.
• Sorry! Ja się nie fraternizuję. Elegancki, przystojny polski żołnierz SBS,
najprawdopodobniej weteran walk pod Arnhem, „podrywany” przez młodą
atrakcyjną Niemkę. Tuż po zakończeniu II wojny światowej społeczeństwo
niemieckie cierpiało na brak podstawowych artykułów spożywczych i codziennego użytku. Młode Niemki, by zdobyć środki potrzebne do życia, nierzadko oferowały swoje wdzięki żołnierzom alianckim. Dowództwo alianckie zakazywało tego typu praktyk, apelując, by się nie „fraternizować”, czyli
nie bratać z Niemcami.
• Chłopcy jak brzytwy. Rysunek przedstawia trzech podoficerów SBS: dwóch
kaprali i sierżanta w mundurach garnizonowych, z których jeden nosi Bojowy Znak Spadochronowy. Miny, zachowanie i ogólna postawa zdają się
mówić: „Jesteśmy najlepsi – i wygraliśmy wojnę”.
• Do nas należy cały świat... i wszystkie plantacje kawy. Do kogo należy ów
świat? Jak się wydaje – do trzech wiarusów-podoficerów z jednostek I Korpusu PSZ na Zachodzie, uczestniczących w okupacji Niemiec w 1945 r. Od
lewej: kapral lotnictwa, plutonowy 1 Dywizji Pancernej z baretką Orderu
Virtuti Militari i spadochroniarz SBS. Wszyscy trzej mają świadomość zwycięskiego zakończenia wojny: „Do nas należy cały świat”. Ale cały świat to
mało: również... wszystkie plantacje kawy46.
A. Ł a k o m y, op. cit., s. 39.
MGB/H, sygn. 3597, Czasopismo „Echo Dnia”, Osnabrück, 20 XI 1946 r., nr 197, [b.p.].
46
MGB, M. D r o ń, op. cit., [b.p.].
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Ostatni z cykli rysunków S. Toegla – Olymp of to day – został wydany
w 1947 r., w wydawnictwie „Strażnica”47. Teka ukazała się w postaci czarno-białych reprodukcji, o nie najwyższej jakości druku. Składało się na nią
15 prac. Na 14 z nich S. Toegel przedstawił prominentne postaci życia
politycznego powojennego świata, w kostiumach greckich i rzymskich bogów i herosów. Rysunki opatrzone zostały lakonicznymi podpisami, niezawierającymi jednak nazwisk aktorów tego swoistego przedstawienia. Czytelnik zatem
sam musiał domyślać się tożsamości skarykaturowanych. Zastosowanie klucza
mitologicznej hierarchii bóstw, wykorzystanych do przygotowania karykatur,
może budzić sprzeciw zarówno współczesnego artysty, jak i obecnego odbiorcy –
jako Zeus przedstawiony został Józef Stalin. Oprócz Ojca Narodu, „obóz pokoju
i postępu” reprezentuje minister spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, który pręży wątłe muskuły jako „Mars pokój miłujący”. Klucz mitologiczny
zawodzi zresztą w przypadku postaci pozostałych przywódców państw, bowiem
Winston Churchill przedstawiony został „tylko” jako Nike, Harry Truman płynie przez ocean jako Posejdon – z bombą atomową nabitą na trójząb, Francisco
Franco jest bożkiem Panem, Charles de Gaulle Apollem Belwederskim, przyodzianym jedynie w listek figowy i kepi. Premier Wielkiej Brytanii Clement
Attlee (w połowie 1945 r. zastąpił W. Churchilla na stanowisku premiera) jest
Minerwą, u stóp której leży W. Churchill jako lew z cygarem w pysku48.
Warto zwrócić również uwagę na przedstawione przez S. Toegla postacie
wojskowych. Najlepiej narysowaną karykaturą z całego cyklu jest gen. Bernard Law Montgomery, dowódca brytyjskiej 8. Armii, współautor – m.in. wraz
z gen. Dwightem Eisenhowerem – planu lądowania aliantów w Normandii.
Przyodziany w nieodzowny beret z dwiema odznakami i sweter, wystający
spod antycznego pancerza, jest Perseuszem trzymającym w ręku odciętą głowę Hitlera-Meduzy. Jego twarz jest identyczna z twarzą zapłakanego Hitlera
z grafiki Deutschland, Deutschland über Alles, z cyklu Hitleriada Furiosa. Generał D. Eisenhower, Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, późniejszy prezydent USA, przedstawiony został jako Herkules. Ubrany
w furażerkę i lwią skórę, z maczugą w dłoni, depcze hydrę lernejską o twarzy
A. Hitlera. Ukłonem w stronę polskiego odbiorcy jest niewątpliwie karykatura
gen. W. Andersa. Artysta przedstawił go jako „Prometeusza skowanego”. Przykuty grubymi łańcuchami do skały, w swoim charakterystycznym czarnym
berecie, atakowany jest przez sępa, który na głowie ma pięcioramienną, w oryginale niewątpliwie czerwoną, gwiazdę. Można to odczytać jako aluzję do wojennych przejść gen. W. Andersa w ZSRS, niemniej zastosowanie tytułowego
klucza of to day kazałoby raczej upatrywać tu odniesienia do haniebnej decyzji
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 1946 r., o pozbawieniu generała
polskiego obywatelstwa49.
S. T o e g e l, Olymp of to day, Celle 1947.
MGB, M. D r o ń, op. cit., [b.p.].
49
Ibidem.
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Jednak z punktu widzenia funkcjonowania obozów dla dipisów ważna wydaje się zupełnie inna karykatura. Przedstawia ona pokracznego karła w butach z ostrogami, wiozącego na ośle kulę ziemską. W ręku, na kiju, trzyma
przed osłem marchewkę, do której przyczepiona jest kartka z napisem „60.000”.
Rozwiązanie tej szarady umożliwia komentarz pod rysunkiem: „Arnu. Bożek
nie znany w mitologii. Głębokie studja w obozach „D. P.” wykazały, że jest to
nieślubny syn Janusa i Calorii”. Całość jest więc złośliwą aluzją do zachowania
władz alianckich, odpowiedzialnych za organizowanie obozów dla dipisów
w Niemczech i nieustannych problemów z zapewnieniem ich mieszkańcom posiłków, zaspokajających właściwą liczbę kalorii50.
Powrót do Polski – ostatnie lata życia
Po powrocie do kraju, co miało miejsce najprawdopodobniej w 1947 lub na
początku 1948 r., S. Toegel na krótko znalazł się we Wrocławiu. 28 czerwca
1948 r. w Świętej Katarzynie w kościele parafialnym wziął ślub z Zofią z Dębskich. Urodziła się 23 września 1923 r. w Stanisławowie, w rodzinie Modesta
i Emilii z Cywickich51. Reminiscencją tej ważnej dla S. Toegla daty ślubu jest zupełnie nietypowy dla jego twórczości, prawie niemal wyłącznie karykaturalno-portretowej, widoczek tamtejszego zrujnowanego gotyckiego kościoła parafialnego52.
W czerwcu tego samego roku Toeglowie osiedlili się w Bytomiu53, gdzie
zamieszkali przy ul. Józefa Lompy 4 (obecnie ul. Juliusza Ligonia 4). Oboje
utrzymywali się z pracy w charakterze plastyków. Zofia Toeglowa pracowała
w Spółdzielni Pracy Przemysłu Artystycznego „Estetyka” w Bytomiu, jako pracownik fizyczny – plastyk. Również S. Toegel utrzymywał się z zajęcia o podobnym charakterze, o czym świadczą zachowane w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu projekty materiałów reklamowych, przygotowywanych dla
branży handlowej. W akcie zgonu, w przeciwieństwie do żony, został jednak
zakwalifikowany jako pracownik umysłowy54.
Kontakty i relacje S. Toegla w pięcioletnim zaledwie okresie jego pobytu
w Bytomiu związane były przede wszystkim ze środowiskiem inteligencji przybyłej na Górny Śląsk ze Lwowa. Świadczą o tym zachowane karykatury, m.in.
kolegów plastyków Mariana Wyrożemskiego55 i Kazimierza Moździerza56,
Ibidem.
USC w Bytomiu, Akt zejścia nr 13/1953; Zofia Toegel z d. Dębska, Księga Meldunkowa Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
52
MGB/K, sygn. 1225, S. T o e g e l, Kościół parafialny w Świętej Katarzynie, rysunek ołówkiem (1948 r.).
53
USC w Bytomiu, Metryka urodzenia Jerzego Toegla, nr 930/53.
54
MGB/K, sygn. 1227, S. T o e g e l, Projekt dekoracji lub wystawy sklepowej złożony z dziesięciu scenek rodzajowych, rysunek ołówkiem na kalce technicznej (1950 r.); sygn. 1229, S. Toegel,
Projekt plakatu złożony z dziewięciu scenek rodzajowych (ok. 1950 r.); Zofia Toegel z d. Dębska,
Księga Meldunkowa Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
55
MGB/K, sygn. 1252, S. T o e g e l, Karykatura – Marian Wyrożemski (1952 r.).
56
Ibidem, sygn. 1232, S. T o e g e l, Karykatura – Kazimierz Moździerz (1951 r.).
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śpiewaka Opery Śląskiej Stanisława Rusockiego57 czy lekarza ginekologa Bronisława Zapolskiego58. O kontaktach z ówczesną władzą świadczy z kolei fakt,
że swój portret, oczywiście w konwencji karykatury, zamówił u S. Toegla ówczesny wiceprezydent miasta – Józef Kwietniewski59. Znaczna część, spośród
ok. 40 szkiców do karykatur, wykonanych w okresie bytomskim, przedstawia
osoby niezidentyfikowane.
Kolejnym polem powojennej aktywności twórczej bohatera artykułu było
publikowanie w prasie rysunków satyrycznych, pod pseudonimem „T.Gel”. Ich
tematyka ujmowana, co oczywiste, z punktu widzenia ówczesnej propagandy,
koncentrowała się wyłącznie wokół polityki międzynarodowej. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zachowało się sześć oryginalnych rysunków,
przeznaczonych do publikacji, z których pięć datowanych jest na rok 1948.
Wśród skarykaturowanych postaci znaleźli się m.in.: Charles de Gaulle60, Bernard Montgomery61, Wiaczesław Mołotow62 i Hjalmar Schacht63. Zachowały się
one również w formie wycinków prasowych, które S. Toegel gromadził, naklejając je na specjalnych kartonach64. Wycinki z rysunkami, których z kolei
oryginałów brak jest w zachowanym zbiorze przedstawiają m.in.: Francisco
Franco, Harry’ego Trumana i Roberta Schumana. One również datowane są
na rok 1948, z czego można wywnioskować, że powojenna kariera S. Toegla
jako rysownika prasowego zakończyła się w tym czasie.
7 listopada 1952 r. na świat przyszedł syn Stanisława Toegla – Jerzy65. Artysta zmarł niecałe dwa miesiące później – 3 stycznia 1953 r., na nowotwór
trzustki, w Szpitalu Miejskim przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu66. Został pochowany 5 stycznia 1953 r. na Cmentarzu „Mater Dolorosa” w Bytomiu (pole
VIII, grób nr 110). Grób został przekopany najpewniej w latach 90. XX w.67.

Ibidem, sygn. 1211, S. T o e g e l, Studium portretowe – Stanisław Rusocki (ok. 1950 r.).
Ibidem, sygn. 1281, S. T o e g e l, Karykatura – dr Stanisław Zapolski (ok. 1950 r.).
59
Szkic do portretu: ibidem, sygn. 1264, S. T o e g e l, Karykatura – Józef Kwietniewski
(ok. 1950 r.). Kolorowy oryginał pracy znajduje się w Izbie Pamięci Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Bytomiu.
60
Ibidem, sygn. 1197, S. T o e g e l, Karykatura – Charles de Gaulle, Robert Schumann i Léon
Blum jako trzej muszkieterowie (1948 r.).
61
Ibidem, sygn. 1243, S. T o e g e l, Rysunek satyryczny – marsz. Bernard L. Montgomery (1948 r.).
62
Ibidem, sygn. 1255, S. T o e g e l, Rysunek satyryczny – Wiaczesław Mołotow ujawnia porozumienie Adolfa Hitlera z Nevilem Chamberlainem (1948 r.).
63
Ibidem, sygn. 1256, S. T o e g e l, rysunek satyryczny – Hjalmar Schacht (1948 r.).
64
Ibidem sygn. 1286, Wycinki prasowe z rysunkami satyrycznymi S. Toegla (1948 r.); sygn.
1287, Wycinki prasowe z rysunkami satyrycznymi S. Toegla (1948–1953). Wycinki nie są opatrzone adnotacjami, sugerującymi tytuły gazet.
65
USC w Bytomiu, Metryka urodzenia Jerzego Toegla, nr 930/53.
66
Ibidem, Akt zejścia nr 13/1953.
67
Księga cmentarna Cmentarza Parafialnego „Mater Dolorosa” w Bytomiu, pole VIII, grób nr 110.
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WAR AND PEACE IN THE CARICATURES
OF STANISŁAW TOEGEL
(Summary)

Stanisław Emil Toegel was born in Jaworów near Lvov on 20 July 1905. He was the
son of a treasury clerk Emil Toegel and Olga of the Friedenbergs. He graduated in law
from Jan Kazimierz University. He was a self-taught draughtsman, cooperating with
the Lvov local press in the 1920s and the 1930s. He won popularity and recognition
as a caricaturist. In 1939 he fought in the Polish Defensive War. Having been taken
prisoner by Germans, he managed to escape from the POW camp. He was hiding out
in Warsaw, where he cooperated with the underground press as a draughtsman. He
took part in the Warsaw Uprising. In October 1944 he was sent to Göttingen, where
he worked as a forced labourer in the paper mill “Rube” in Weende until the end of the
War. After the War he came to Osnabrück as a Polish ex-POW. In that camp, he ran
an activity of the cultural and educational character and co-edited camp papers. It is
then when he prepared four portfolios of his artistic drawings for printing, the majority
of which were caricatures: “Hitleriada Furiosa”, “Hitleriada Macabra”, “Polski Wojak
na Obczyźnie” [Expatriate Polish soldier] and “Olymp of today”, which were published
in Celle in the years 1946–1947. Towards the end of 1948 or at the beginning of 1949,
he returned to Poland, married Zofia Dębska and settled in Bytom. He worked as an
artist. He died following a critical illness at the age of mere 48 years.

KRIEG UND FRIEDEN IN KARIKATUREN
VON STANISŁAW TOEGEL
(Zusammenfassung)

Stanisław Emil Toegel wurde am 20. Juli 1905 in Jaworiw bei Lwiw geboren.
Er war Sohn des Finanzbeamten Emil Toegel und Olga geb. Freidenberg. Er studierte Jura an der Jan-Kasimir-Universität in Lwiw. Der selbstgelernte Zeichner war in
den 1920er und 1930er Jahren für Lwiwer Zeitungen tätig und gelangte dabei als
Karikaturist zu Beliebtheit und Anerkennung. 1939 kämpfte er im Septemberfeldzug
mit. Von den Deutschen gefangengenommen, konnte er aus dem Gefangenenlager
fliehen. Er versteckte sich in Warschau, wo er als Zeichner für die Konspirationspresse arbeitete. Er nahm am Warschauer Aufstand teil. Im Oktober 1944 wurde er nach
Göttingen deportiert, wo er bis zum Kriegsende in der Papierfabrik „Rube” in Weende
Zwangsarbeit leistete. Nach dem Krieg gelangte er als ehemaliger polnischer Kriegsgefangener – „Ex Prisoner of War” – nach Osnabrück. Im Lager war er in der Kultur
und Bildung aktiv und redigierte Lagerzeitungen mit. Damals bereitete er auch vier
Sammelmappen mit Kunstzeichnungen, überwiegend Karikaturen, für den Druck
vor: „Hitleriada Furiosa”, Hitleriada Macabra”, „Polnischer Soldat in der Fremde” und
„Olymp of Today”, die 1946/47 in Celle veröffentlicht wurden. Ende 1948 oder Anfang
1949 kehrte er in die Heimat zurück. Er heiratete Zofia Dębska und ließ sich mit ihr
in Bytom nieder. Er war als bildender Künstler tätig. Nach schwerer Krankheit starb
er im Alter von nur 48 Jahren.
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Z Lamsdorf na Zachód.
Jeńcy brytyjscy o marszu śmierci 1945 r.
Ewakuacja Stalagu 344 Lamsdorf, rozpoczęta w styczniu 1945 r. w Lamsdorf (Łambinowice), a zakończona w kwietniu i maju tego roku kilkaset kilometrów dalej w kierunku zachodnim, w głębi kapitulującej III Rzeszy, była
wydarzeniem bardzo charakterystycznym dla końca wojny i terenu, gdzie
następował jej finał. Z dzienników, relacji i wspomnień jej uczestników wyłania się przejmujący obraz przemieszczanych pod niemiecką strażą kolumn
wycieńczonych więźniów, jeńców wojennych i robotników przymusowych,
przemieszanych z cofającym się niemieckim wojskiem i uciekającą przed niewiadomym niemiecką ludnością cywilną. Zapełniali oni drogi, znaczone pozostawianym dobytkiem oraz zwłokami tych spośród siebie, którzy nie podołali
trudom marszu albo zostali zabici przez eskortujących bądź też zginęli w trakcie alianckich nalotów lotniczych.
„Marsz śmierci” (lub też „czarny marsz”, „marsz chlebowy”, jak jeńcy brytyjscy nazywali marsz ewakuacyjny z Lamsdorf) to określenie wielu dni wyniszczającej, w dużej mierze zimowej wędrówki rzesz zniewolonych, osłabionych
ludzi, nędznie ubranych, wygłodzonych, brudnych i brutalnie traktowanych.
To czas ich dramatycznej walki o przetrwanie ostatnich miesięcy II wojny
światowej i o ocalenie. To też wydarzenie, jakie głęboko zapadło w pamięć tych,
którzy mieli szczęście je przeżyć, i było przez nich opisywane zarówno w trakcie, jak i później, po latach, już w publikacjach wspomnieniowych, wywiadach,
przedstawiane w filmowych dokumentach. Te zapiski i relacje rekonstruują
wstrząsający obraz: walkę z zimnem, głodem, wszami, szybko postępującą fizyczną słabością, a wraz z nią narastającą apatię. W przypadku jeńców brytyjskich ukazują bierną konstatację własnej sytuacji i świadomość dużo gorszego
położenia czy to jeńców radzieckich, czy więźniów obozów koncentracyjnych.
Odtworzony w zapiskach obraz marszu ujawnia również pragnienie zemsty
na eskortujących i usprawiedliwianie się wojną za rabunek niemieckiej ludności zaraz po odzyskaniu wolności. Materiał wart jest przywołania, choćby
we fragmentach rozmaitych dokumentów, co niniejszym czynimy, dopełniając
całości krótkim komentarzem historycznym. Zdecydowaliśmy się zaprezento-
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wać fragmenty 20 publikowanych i niepublikowanych źródeł. Dają one obraz
przygotowań do wymarszu i jego przebiegu. Ich autorami są brytyjscy jeńcy
Lamsdorf, różnych narodowości i różnych sił zbrojnych, także różnej szarży.
Dlaczego zatem doszło do ewakuacji jeńców Stalagu 344 Lamsdorf i także
innych obozów jenieckich? Historycy wypowiadali się na ten temat wielokrotnie. Najprawdopodobniej Niemcom w pierwszej kolejności chodziło o możliwość
dalszego dysponowania siłą roboczą, jaką stanowili jeńcy, również o niedopuszczenie do ich przejęcia przez ich własne lub sojusznicze armie i ewentualne włączenie w szeregi walczących. Możliwe, że chodziło też o argument w negocjacjach kapitulacyjnych wymiany jeńców na własnych żołnierzy. Na uwagę
zasługuje jednak fakt, że ewakuacja jeńców w sytuacji szybkiego zbliżania się
Armii Czerwonej odbywała się zasadniczo zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Zabraniało ono bowiem w artykule 9 konwencji genewskiej z 1929 r. o traktowaniu jeńców wojennych przetrzymywania
ich w strefie działań frontowych. Zatem gdyby nie warunki, w jakich odbywała się ewakuacja, można by stwierdzić, że przemieszczenie jeńców służyło ich
ochronie. Wojskowym władzom III Rzeszy raczej jednak nie chodziło o względy
humanitarne, a militarne i ekonomiczne1.
Przemysłowy Śląsk był regionem bardzo istotnym dla wojennej produkcji
zbrojeniowej, ta zaś wymagała siły roboczej. Z tego też powodu z rozkazami
rozpoczęcia ewakuacji jeńców Niemcy zwlekali. Przygotowywali się do niej
jednak już od września 1944 r. Gauleiter Górnego Śląska i nadprezydent Prowincji Górnośląskiej Fritz Bracht wydał wtedy dyrektywy o przewidywanej
ewakuacji. Jej plan, zawierający m.in. wytyczone trasy marszruty, dotarł do
dowództwa Stalagu 344 Lamsdorf jeszcze w grudniu 1944 r. Jeńcy wojenni
byli w nim wytypowani do przemieszczenia jako jedna z grup (ok. 127 tys.
osób), obok zagranicznych robotników przymusowych (ok. 165 tys.) i więźniów
kompleksu KL Auschwitz-Birkenau (ponad 100 tys.). Plan ewakuacji jeńców,
który przewidywał, że do Stalagu 344 Lamsdorf zostaną przemieszczeni jeńcy
Stalagu VIII B Teschen (Czeski Cieszyn), czyli ok. 26 tys. jeńców i konwojujące
ich dwa niemieckie bataliony, spotkał się jednak ze sprzeciwem komendantury
obozu Lamsdorf. Zapadła więc decyzja o uprzedniej ewakuacji jeńców Stalagu
344 Lamsdorf do Stalagu VIII A Görlitz (Zgorzelec). Założenia te ostatecznie
nie zostały w planowanym kształcie zrealizowane, choć od 17 stycznia 1945 r.
istotnie z Teschen Niemcy zaczęli już wysyłać do Lamsdorf pierwsze jenieckie
transporty2.
1
„Dz. U. RP” 1932, nr 103, poz. 866; J. S a w c z u k, S. S e n f t, Obozy jenieckie w Lamsdorf
w latach II wojny światowej. W: Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), red. E. Nowak,
Opole 2006, s. 251; P. S t a n e k, Ewakuacja jeńców wojennych ze Stalagu 344 Lamsdorf, s. 3 (artykuł złożony do druku w pracy zbiorowej pod roboczym tytułem „Śląsk w 1945 r.”, red. K. Jasiak,
K. Kawalec i P. Stanek, przewidzianej do opublikowania w 2017 r.).
2
J. S a w c z u k, S. S e n f t, op. cit., s. 251–252; P. S t a n e k, op. cit., s. 5 oraz J. L u s e k,
Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej, Český Těšin 2015, s. 3–32.
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Na przełomie 1944 i 1945 r. Stalag 344 Lamsdorf należał (mimo przeprowadzonych w końcu 1943 r. poważnych zmian organizacyjnych, które spowodowały, że nie był już największym pod względem liczebności przetrzymywanych jeńców niemieckim kompleksem obozowym w Europie) do ciągle bardzo
dużych miejsc ich izolacji. Był też dalej tym, w którym internowano największą
łącznie liczbę jeńców brytyjskich (co trzeci jeniec brytyjski trafił do Lamsdorf)
oraz jednym z głównych miejsc ich koncentracji w końcowym etapie konfliktu3.
Podczas II wojny światowej jeńcy brytyjscy stanowili w Lamsdorf trzecią
pod względem liczebności – po żołnierzach Armii Czerwonej i Wojska Polskiego – grupę armijną, w sumie ok. 48-tysięczną, z której kilkuset jeńców zmarło.
Przywożono ich tu od połowy czerwca 1940 r. z wielu frontów: spod Calais,
Dunkierki, Narwiku, z Bałkanów, Afryki Północnej, Krety, spod Dieppe, i lokowano w pierwszym z dwóch stałych obozów, jakie Wehrmacht zorganizował
w Lamsdorf – w Stalagu VIII B (to w nim byli wpierw internowani żołnierze
Września 1939 r. Obóz ten w końcu 1943 r. został przemianowany na Stalag
344. W skład nowego organizmu wchodziło również drugie w Lamsdorf miejsce
przetrzymywania – Stalag 318/VIII F lub tzw. Russenlager). W niemieckich
dokumentach potocznie nazywany był właśnie Britenlager. W różnych latach
wojny liczba jeńców brytyjskich, przypisanych obozowi, wahała się od ponad
8 tys. w lipcu 1940 r. do ponad 31 tys. w październiku 1943 r. W momencie ewakuacji wynosiła ok. 22 tys. (z zastrzeżeniem, że pewna część była rozproszona w oddziałach roboczych stalagu). Jeńcy brytyjscy w Lamsdorf byli przede
wszystkim szeregowymi i podoficerami – żołnierzami wojsk lądowych, ale także sił specjalnych, morskich oraz lotnictwa. Trafili do niewoli wraz z licznym
personelem medycznym oraz duchownymi. Stanowili bardzo specyficzną społeczność, wyróżniającą się m.in. za sprawą imponującego zróżnicowania pod
względem narodowościowym i etnicznym oraz wyznaniowym. Oprócz tzw. wyspiarzy byli wśród nich np. Hindusi, Żydzi, muzułmanie, sikhowie, łącznie
29 narodowości. Odróżniali się od innych grup armijnych jeszcze czymś bardzo
istotnym w niewoli: relatywnie najbardziej uprzywilejowaną pozycją. Mimo że
oni sami uznawali Lamsdorf za najgorszy wśród niemieckich obozów ze względu na warunki, jakie w nim panowały, byli grupą traktowaną tu w porównaniu
z innymi stosunkowo najłagodniej. Sytuacja ta nie stanowiła wcale wyjątku.
W niemieckim systemie jenieckim była regułą, potwierdzoną rozporządzeniem
Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht) z 2 lipca
1940 r. Jeńców brytyjskich kwaterowano zatem w lepszych barakach, cieszyli
się oni większą swobodą, mieli zapewnioną opiekę medyczną i większe racje
3
Szerzej: J. B a n i k, R. C i a s n o c h a, Jeńcy wojenni różnych narodowości w obozach jenieckich w Lamsdorf w latach II wojny światowej. Przyczynek, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”
(dalej: „ŁRM”) 2005, t. 28, s. 71–87; A. W i c k i e w i c z, Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag
VIII B (344) Lamsdorf, s. 23–28 (tekst pracy przygotowywanej do druku przez Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w 2016 r.).
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1. Wyjście jeńców brytyjskich ze Stalagu 344 Lamsdorf w marszu ewakuacyjnym
Źródło: Imperial War Museum, Photographs, sygn. HU 47247

żywnościowe, które dodatkowo były wzbogacane, oprócz paczek organizacji
charytatywnych, także przesyłkami od rodzin, z dużo bardziej wartościową
zawartością niż paczki dla żołnierzy z krajów okupowanych. Nie ulega wątpliwości, że w styczniu 1945 r. jeńcy brytyjscy byli grupą najlepiej przystosowaną
do marszu ewakuacyjnego4.
Odgłosy zbliżającego się frontu docierały wtedy do Stalagu 344 Lamsdorf
coraz wyraźniej. Potęgowały wśród jeńców atmosferę niecierpliwego wyczekiwania na szybki koniec wojny oraz nadzieję na powrót do domu. Ofensywa
Armii Czerwonej, rozpoczęta 12 stycznia 1945 r. znad Wisły, przesuwała front
wschodni w błyskawicznym tempie w kierunku zachodnim, m.in. ku niemieckiemu kompleksowi obozowemu Lamsdorf. W ciągu kilku następnych dni
znaczna część prawobrzeżnego Górnego Śląska została zajęta przez żołnierzy I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marsz. Iwana Koniewa. W Britenlager w tym czasie specjalna komisja medyczna dokonała przeglądu jeńców
brytyjskich pod względem stanu zdrowia. W samym obozie było ich wtedy ponad 13,7 tys. osób. Tak wyłonionych 700 chorych 15 stycznia 1945 r. wyjechało
z Lamsdorf. Liczba niezdolnych do marszu była – jak uznali lekarze – jednak dużo większa i wynosiła jeszcze ok. 2 tys. osób5.
Szerzej m.in.: J. S a w c z u k, S. S e n f t, op. cit., s. 138–260; A. W i c k i e w i c z, op. cit.
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu), Kopie akt z archiwów polskich i zagranicznych: The National Archive, FO 916/1150,
s. 1; D. T o m c z y k, Zdobycie Stalagu 344 Lamsdorf – aspekty militarne (na tle działań w ramach
operacji wiślańsko-odrzańskiej i opolskiej, „ŁRM” 1993, t. 16, s. 39–55; P. S t a n e k, op. cit., s. 3;
A. W i c k i e w i c z, op. cit., s. 122.
4
5
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Ewakuacja Stalagu 344 Lamsdorf rozpoczęła się 22 stycznia 1945 r. w godzinach przedpołudniowych od Britenlager. Jej bezpośrednim powodem były
informacje o rozpoczęciu forsowania Odry przez oddziały Armii Czerwonej.
Przyglądał się jej delegat Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
w Genewie. Jeńcy formowani w kolumny po ok. tysiąc osób, opuszczali obóz
pod niemiecką eskortą w ciągu kilku kolejnych dni, w łącznej liczbie ok. 10 tys.
jeńców. Wraz z nimi w pieszy marsz na Zachód ruszyło niebawem jeszcze ponad 12 tys. brytyjskich jeńców Lamsdorf z podległych temu obozowi oddziałów
roboczych oraz jeńcy z innych armii, z drugiej części Stalagu 344 Lamsdorf
– Russenlager, do ewakuacji którego Niemcy przystąpili dwa dni później, 24 stycznia. Wtedy też stalag opuściła jego komendantura i eskortujące jeńców bataliony strzelców krajowych (pilnowaniem pozostałych w obu częściach obozu
zajęły się oddziały miejscowego Volkssturmu).
Marszruta większości, w tym jeńców brytyjskich, wiodła przez Stalag VIII A
Görlitz (Zgorzelec), do którego ewakuowani dotarli 2–5 lutego 1945 r., pokonując
240 km. Stamtąd od 10 lutego ruszyli przez Meissen (Miśnia) do niemieckich
obozów, z tym, że nastąpił podział całego kontyngentu na dwie części. Jeńcy
brytyjscy rozdzieleni dodatkowo na trzy grupy, zostali skierowani do jenieckich
obozów, znajdujących się głównie w IX Okręgu Wojskowym (Hesja i Turyngia).
Łącznie trasa ich ewakuacji liczyła ok. 800 km. Przebiegała różnymi drogami,
których dokładne ustalenie dla wszystkich jeńców, jest bardzo trudne. Jej pokonanie zajęło jeńcom prawie trzy miesiące. Zdecydowana większość niezdolnych do marszu chorych, którzy pozostali w Lamsdorf pod opieką jenieckiego
personelu medycznego, wyjechała z Britenlager w transportach kolejowych
między 23 lutego a 3 marca 1945 r. i odzyskała wolność głównie na terenach
Austrii. Natomiast Armia Czerwona dotarła do obu części Stalagu 344 Lamsdorf
17 i 18 marca6.
Joseph Fusniak, podoficer Royal Air Force – RAF (Królewskie Siły
Powietrzne), jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„W Stalagu 344 panowało napięcie. Krążyły plotki, że Rosjanie zbliżają się;
doradzono nam, aby zacząć regularnie chodzić po obozie i przyzwyczaić się do
chodzenia w przypadku, gdyby ewakuacja była planowana [pieszo – przyp. S.M.
i V.R.W.]. Kilka dni później usłyszeliśmy odległy huk artylerii, co powodowało
wiele niepokoju i trwogi wśród nas”7.

Norman A. Leonard
„Piątek 12 stycznia 1945
Rosyjska ofensywa ruszyła i w naszym obozie wrzało jak w ulu od nadziei. Ro6
J. S a w c z u k, S. S e n f t, op. cit., s. 252–256; P. S t a n e k, op. cit., s. 3; A. W i c k i e w i c z,
op. cit., s. 122.
7
J. F u s n i a k, Lamsdorf Death March 1945. RAF Warrant Officer Joseph Fusniak, BEM,
http://www.buckdenpike.co.uk/lamsdorfmarch.html (dostęp: 30 VIII 2016).

SEBASTIAN MIKULEC, VIOLETTA REZLER-WASIELEWSKA

100

syjskie lotnictwo ukazywało się we dnie i w nocy. Dochodziły odgłosy bombardowań. Na szczęście w pobliżu obozu nie padły żadne bomby, ale powiedziano
nam, że obóz zostanie prawdopodobnie ewakuowany, i że powinniśmy poczynić
odpowiednie przygotowania. Ci, którzy nie mieli plecaków, szyli je ze zbędnej
odzieży. Każdy otrzymał 1,5 paczki czerwonokrzyskiej – Niemcy opróżniali swoje magazyny. Podobno Rosjanie znajdowali się w odległości 20 km, a więc mogliśmy być wolni za kilka dni. Przez cały styczeń pogoda była okropna. Bardzo
zimno, duże opady śniegu i przenikliwe wiatry. Rosyjska ofensywa zatrzymała
się na tym odcinku. Niemcy ewakuowali niektórych «repatriantów» wojskowymi samochodami i ciężarówkami. Mieliśmy nadzieję, że i nas wywiozą ciężarówkami. Nadziej nasze rozwiały się na apelu. Powiadomiono nas, że ewakuacja
nastąpi piechotą”8.

Jim Holliday, żołnierz australijski
„Nasz optymizm rósł wraz z wiadomościami na BBC [British Broadcasting
Company – Brytyjska Korporacja Nadawcza – przyp. S.M. i V.R.W.] o postępach
na frontach rosyjskim i zachodnim […]. Wszystkie rozmowy były o tym, kiedy
będziemy wyzwoleni i kto będzie pierwszy: Jankesi czy Ruscy. Wyobrażaliśmy
sobie, jak nasi niemieccy strażnicy znikają w ciągu nocy i jak samochody opancerzone naszych wyzwolicieli otaczają obóz, otwierają bramy i powalają drut
kolczasty. Że będzie wolność, jedzenie i szybki transport na Zachód, szczęśliwie
samolotem. Te radosne przewidywania okrutnie się nie spełniły […]. Przypuszczenia gwałtownie zostały przerwane w przedpołudniowy poniedziałek, 22 stycznia. Obozowe głośniki z hukiem ogłosiły, że Obóz ma być natychmiast ewakuowany marszem na zachód. Sektor lotników miał wyruszyć pierwszy – w CIĄGU
DWÓCH GODZIN!
[…] Niektórzy lotnicy «wystrzelili» do sektorów wojskowych, które nie były
w planie ewakuacji tego dnia. Mieli nadzieję, że Rosjanie wykonają nagły
ruch i ocalą ich. W ciągu następnego dnia lub dwóch, już maszerowali”9.

Vern Richardson, szeregowy, kanadyjski czołgista, jeniec Lamsdorf
od 1943 r.
„W poniedziałek 22 stycznia jakiś oficer przyszedł o 9-tej rano. Dał rozkaz do
bycia gotowym do wymarszu ewakuacyjnego w ciągu trzech godzin […]. Cały
pozostawiony sprzęt miał zostać spalony. Mundury, płaszcze, buty, nowy sprzęt
sportowy, instrumenty muzyczne i inne skarby, które chłopaki nie mogli zabrać
ze sobą. Ja też wyrzuciłem większość swoich rzeczy. Serce ściskało mi się, jak
rozstawałem się z moją mandoliną. […] Byliśmy podekscytowani i niezbyt głodni. Moje serce płakało, kiedy pojawił się rozkaz ewakuacji. Słyszeliśmy teraz
bliżej i bliżej grzmoty wielkich dział. Kiedy opuszczaliśmy obóz o 13.30 słyszeliN. A. L e o n a r d, Druty i kajdany, „ŁRM” 1997, t. 20, s. 160–161.
J. H o l l i d a y, The Trauma of Liberation. W: The RAAF POWS of Lamsdorf Including
Chronicles of Their 500 Mile Trek, red. J. E. Holliday, D. A. Radke, Darlinghurst 2010, s. 193–194.
8
9
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śmy także dźwięk broni maszynowej. Rosjanie byli naprawdę blisko. Chcieliśmy
zostać i panował [wśród nas – przyp. S.M. i V.R.W.] pewnie strach. Nie byliśmy
[niczego – przyp. S.M. i V.R.W.] pewni…”10.

Kapitan Peter Tattersall, oficer medyczny z lazaretu Lamsdorf
„Poniedziałek 22-go stycznia 1945. Obóz 344 Lamsdorf
Cały obóz kipi od plotek i oczekiwań. Zostaje ogłoszone przez głośnik o 12.30,
że bloki 1, 2, 3, 4 i 5 mają przygotować się do wymarszu o 15.00. Pierwsze mają
być ewakuowane: Blok 5 RAF i Blok 3 podoficerów”11.

Joseph Fusniak, podoficer RAF, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Musieliśmy czekać na paczki czerwonokrzyskie, które miały być najpierw
wyładowane na pobliskiej stacji kolejowej, zanim mogły zostać rozdysponowane po obozie. Mnie wydano kompletną paczkę kanadyjskiego Czerwonego
Krzyża i zabrałem to, co mogłem unieść: po dwa zestawy wszystkiego, bielizny
i wełnianych skarpet. Miałem ciągle moją nieużywaną grubą kurtkę RAF, ale
wyrzuciłem znoszoną parę butów RAF-owskich, ponieważ udało mi się nabyć
buty amerykańskiej armii za 200 papierosów w obozowym sklepie jenieckim.
Zabrałem też gumowy materac «Lilo», który przysłała mi moja narzeczona,
a który uratował mi życie. Wziąłem także cienki, zniszczony koc, wpakowałem
garść papierosów i kilka innych drobnych przedmiotów do kieszeni płaszcza.
Wszystko inne pozostało, bo nie było możliwe włożyć do małego plecaka więcej
niż kilka istotnych elementów”12.

Jack Poolton, Kanadyjczyk, szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Pospiesznie wykopałem zestaw łańcuchów [ukryty – przyp. M.S. i V.R.W.]
w miejscu pracy13. Byłem zdeterminowany by zabrać je ze sobą, aby wszystkim
pokazać, przez co przechodziliśmy przez te wszystkie miesiące. Oprócz łańcuchów, wziąłem kilka rzeczy jak: brytyjskie wojskowe buty, jeden grubo szydełkowany koc zrobiony z szalików i swetrów przez Harry’ego Smith’a z Królewskich,
V. R i c h a r d s o n, A Wartime Log, http://www.lamsdorf.com/uploads/6/4/2/7/6427590/
vern_richardson_diary_1.pdf (dostęp: 30 VIII 2016), s. 37.
11
CMJW w Łambinowicach-Opolu, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 1037 (Peter Tattersall-Diary, 22 January 1945 – 18 April), s. 4.
12
J. F u s n i a k, op. cit.
13
Kajdany, o których pisze autor wspomnień, były brytyjskim jeńcom Lamsdorf zakładane
w ramach represaliów za zabicie niemieckich żołnierzy, wziętych do niewoli w trakcie desantu pod
Dieppe oraz na wyspę Sark. Z łącznej liczby ok. 1,9 tys. Kanadyjczyków, którzy trafili do niemieckiej niewoli pod Dieppe, większość, bo aż ponad 1,5 tys. żołnierzy była internowana w Stalagu
VIII B Lamsdorf. Jeńcy ci, jako uczestnicy walk, w trakcie których doszło do złamania zasad międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, zostali pociągnięci przez Niemców do odpowiedzialności zbiorowej. Przez ponad rok: od października 1942 r. do listopada 1943 r., również wbrew
wojennemu prawu humanitarnemu, krępowano im na dzień ręce sznurem lub zakuwano ich
w kajdany. W Lamsdorf represaliom tym poddano większą liczbę jeńców brytyjskich – łącznie ponad 2,3 tys. żołnierzy, wśród których było jeszcze 800 członków RAF-u. Szerzej: P. S t a n e k, Jeńcy
w kajdanach: casus uczestników rajdu na Dieppe, „Przegląd Historyczny” 2014, z. 4, s. 633–643.
10
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włoski plecak, w którym było tysiąc papierosów Buckingham, a które, jakimś
cudem, otrzymałem od kuzynki Sylwii Floyd z Toronto, ćwierć funta herbaty
Salada, które moja matka przesłała mi w ostatniej paczce, i oczywiście, jedną z bożonarodzeniowych angielskich paczek czerwonokrzyskich, które późno
przybyły i, jedna na osobę, były rozdawane przy bramie, kiedy wychodziliśmy”14.

Andrew Carswell, sierżant, pilot Królewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Nie miałem za wiele, więc była to kwestia przyszycia kilku pasków do mojej
torby, aby ją wrzucić na plecy. Nie żałowałem niektórych oszustów, którzy mieli
tak dużo łupów, że nie mogli ich wszystkich unieść. Większość moich towarzyszy, tak jak ja, podzieliła jedzenie i papierosy i zdecydowała co zabrać, a co zostawić. Każdy dostał kompletną paczkę Czerwonego Krzyża, co wyczyściło zapasy
czerwonokrzyskie15.
[…] zaszyłem także spory kawał niemieckiego czarnego chleba, pół tuzina ziemniaków, łącznie ze zrobionymi domowym sposobem czajnikiem z cynowej puszki
i kubkiem. Łyżka i ostatnio nabyty nóż kieszonkowy uzupełniały mój pakunek”16.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Kiedy odeszliśmy [drugiego dnia po wyjściu z obozu – przyp. S.M. i V.R.W.]
mieszkańcy wioski musieli pomyśleć, że to Boże Narodzenie. Większość jeńców zorientowała się, że są przeciążeni i wyrzuciła wszystko, co wydawało się
im niepotrzebne. Książki poszły na pierwszy ogień, później ręcznie spisywane
dzienniki własnych i innych doświadczeń. Wielu początkujących artystów miało
całe księgi scen ze Stalagu oraz kreskówki, które także pozostały, tak samo jak
zapasowe ubrania. Oczywiście na tym etapie, wciąż jeszcze wierzyliśmy, że nasz
nowy obóz jest o dzień drogi marszu […]. Później ludzie żałowali, że tego dania
porzucili coś, co mogło stać się użyteczne później, a szli tygodniami, niosąc coś co
było obciążeniem, które nigdy już nie miało być przydatnym”17.

Murray May, żołnierz australijski, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Po przejściu pierwszych dziesięciu mil po wyjściu z Lamsdorf wyrzuciłem
około 50% moich rzeczy z plecaka”18.

Kapitan Peter Tattersall, oficer medyczny z lazaretu Lamsdorf
„Wtorek 23-go stycznia 1945. 1-wszy dzień
Zestaw [rzeczy, które zabrałem – przyp. S.M. i V.R.W.] spakowałem na sanie
14
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n-T u r v e y, Destined to Survive. A Dieppe Veteran’s Story,
Toronto1998, s. 103.
15
A. C a r s w e l l, Over the wire. A Canadian Pilot’s Memoir of War and Survival as a POW,
Ontario 2011, s. 242.
16
Ibidem, s. 244.
17
J. H a r d i e, From Timaru to Stalag VIII B. A Kiwi Pilot’s Wartime Story, Aotearoa 2009, s. 118.
18
M. M a y, Some Recollections. W: The RAAF POWS…, s. 260.
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zrobione z resztek drewna. Plecak (wykonany z torby na przybory). Chlebak.
Zestaw: w paczkach jedna koszula, bielizna, kamizelka, ręcznik, chusteczki (5),
skarpety (5), przybory toaletowe, nóź, widelec, łyżka, ocynkowany kubek (z pudełka na masło), śpiwór, koc (1).
Ubrany w koszulę, bieliznę, kamizelkę, spodnie od piżamy, sweter, uniform,
szynel, rękawice, szalik, kominiarkę […]. Wielu doszło do wniosku, że perspektywa
marszu nie jest niczym miłym i zgłosili, że są chorzy [i] zostali zawróceni do bramy”19.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Kiedy wymaszerowaliśmy przez bramę i otrzymaliśmy naszą czerwonokrzyską paczkę, pogoda była dobra, ale głęboki śnieg sięgał kostek. Maszerowaliśmy może z jakąś milę na południe, kiedy nas zatrzymano. Przybył [wówczas – przyp. S.M. i V.R.W.] niemiecki kapitan i powiedział po angielsku, że
komu wydaje się, że nie może maszerować, powinien wystąpić i wrócić do obozu.
Niewielu to uczyniło […]. Moja decyzja, aby iść, była najprawdopodobniej najgorszym błędem, jaki uczyniłem […]. Było już ciemno, kiedy maszerowaliśmy
wzdłuż mało uczęszczanej wiejskiej drogi, pod bezchmurnym niebem i w temperaturze powietrza znacznie poniżej zera […]. Nikt z nas nie ćwiczył zbyt wiele
przez kilka miesięcy i po kilku godzinach, wszystko czego pragnęliśmy, to położyć się […]. W naszej kolumnie było nas około 10 tysięcy i ubity w czasie naszego
marszu śnieg, był jak szklanka […]. Strażnicy próbowali starej śpiewki: «tylko
jeszcze jeden kilometr», ale nawet oni słabli”20.

Jack Poolton, Kanadyjczyk, szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Kiedy wychodziliśmy ze Stalagu VIII B, nawet się nie odwróciłem, aby spojrzeć ostatni raz. Temperatura była poniżej zera, a zaspy śniegu wzdłuż drogi
wysokie na cztery stopy. Na poboczu drogi, minęliśmy wielu ludzi, którzy zamarzli na śmierć dzień wcześniej. Patrząc na te zamrożone ciała, przypomniały
mi się kłody, długie na cztery stopy, które spadły z ciężarówek na oblodzone
drogi w moim rodzinnym mieście […]21
Po piętnastu milach, niosąc więcej niż mogłem, zacząłem odczuwać zmęczenie. Ostatecznie oparłem się o zaspę śniegu na poboczu drogi i zsunąłem się do
siedzącej pozycji. Jakiś niemiecki oficer podszedł do mnie, przyłożył mi pistolet
do skroni i powiedział: «Wstawaj i maszeruj świnio, albo zostaniesz zastrzelony».
Przypominając sobie zamarznięte na śmierć ciała z poprzedniego dnia, zdałem
sobie sprawę, że mówił to całkiem poważnie. Wstałem więc i powoli zacząłem
toczyć się do przodu”22.
CMJW w Łambinowicach-Opolu, RiW, sygn. 1037, s. 4.
J. H a r d i e, op. cit., s. 116.
21
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 104–105.
22
Ibidem, s. 104.
19
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Joseph Fusniak, podoficer RAF, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Minąwszy bramę Stalagu, wyzywająco oznaczoną pokaźną nazistowską flagą obok wieży, zdałem sobie sprawę z chrzęszczącego pod stopami śniegu, kiedy
mróz zaczął być już trzaskający i gdy temperatura spadła gdzieś między
-10 a -20 stopni Celsjusza. Po kilku milach szybko opanowało mnie zmęczenie.
Jeden nieszczęsny jeniec nie miał wyjścia, jak tylko wyrzucić worek pełen papierosów, który nierozważnie zabrał ze sobą. Tu i tam zatrzymywaliśmy się na
kilka minut, aby po 9 lub więcej godzinach – dobrze po północy – ostatecznie
dotrzeć do wioski ze stodołą, gdzie padłem na siano i zapadłem w głęboki sen
wśród setek innych. Brak żywności, światła czy zezwolenia na ogniska sprawiły, że po przejściu 18–25 mil w temperaturach poniżej zera, byłem wyczerpany
fizycznie i psychicznie”23.

Andrew Carswell, sierżant, pilot Królewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Było nas z tysiąc na drodze w linii, która się rozciągała tak, że przede
mną i za mną, nie mogłem zobaczyć początku ani końca. Co sto stóp, po obydwu
stronach drogi, znajdowali się uzbrojeni strażnicy, wyglądający na niezadowolonych, tak samo jak my […]
Było niesamowicie zimno, około minus dwudziestu stopni Fahrenheita.
Śnieg padał z wolna […] Miałem na sobie brytyjski wojskowy szynel, pod
spodem mundur polowy […] niebieską koszulę lotniczą, dwie pary wełnianych
skarpet i solidne buty wojskowe. Miałem także wełniany sweter, który przysłała
mi moja matka. Byłem sprawny fizycznie i całkiem dobrze przystosowany do
długiej wędrówki.
Pierwsze godziny były niemal zabawne. Maszerowaliśmy w kierunku zachodnim po ubitym śniegu, rozmawiając z przyjaciółmi i znajomymi, żartując o zbliżającym się końcu wojny, co nawet, jak się wydawało, zaakceptowali strażnicy […].
Przed zapadnięciem nocy ta świeżość zaczęła się kończyć, większość z nas czuła
zmęczenie, pomimo regularnych dziesięciominutowych przerw co około godziny […]
Plotka przebiegła przez kolumnę, że będziemy zakwaterowani w innym obozie jenieckim na noc. Jak większość plotek okazała się fałszywą […] było wiele narzekania i wszelkiego rodzaju krążących pogłosek. Nikt nic nie wiedział,
najmniej [sami – przyp. S.M. i V.R.W.] strażnicy, którzy do tego momentu już
zdążyli zamienić się w żałosnych starych ludzi”24.

Kapitan Peter Tattersall, brytyjski oficer medyczny z lazaretu Lamsdorf
„Wtorek 23-go stycznia 1945. 1-wszy dzień
Medyczne rzeczy: morfina, sulfaguanidyna, plaster, […] czopki, aspiryna,
sulfonamid [spakowane do wymarszu z Lamsdorf – przyp. S.M. i V.R.W.]. Ze23
24

J. F u s n i a k, op. cit.
A. C a r s w e l l, op. cit., s. 242–243.
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spół medyczny z Bloku 6 nie pojawił się przy bramie tak, jak było wcześniej
ustalone, więc wyszliśmy bez niezbędnych sanitariuszy. Z tego powodu brakowało medykamentów […]25.
Środa 24-go stycznia 1945. 2-gi dzień
[…] Kapitan Davidson «odpadł» ze względu na poważne odmrożenie palców
u nóg. Ulokowanych w budzie na słomie 40 ludzi z jego grupy jest chorych. Wielu narzeka na zimno, wyczerpanie i biegunkę. Nasi chorzy i ci z grup 1 i 2,
którzy uważają, że nie są w stanie dalej iść, mają doradzone, aby zostać na miejscu. 150 zostaje dodanych do grupy [chorych – przyp. S.M. i V. R.W.] Kapitana
Davidsona26.
Czwartek 25-go stycznia 1945. 3-ci dzień
[…] Chorzy. Biegunka, Pęcherze, Drgawki. […] Wielu padło z zimna i wyczerpania”27.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Po [opuszczeniu – przyp. S.M. i V.R.W.] Schweidnitz [Świdnica], przez kolejne dziesięć dni wolnego pochodu do Görlitz [Zgorzelec], marsz stał się prawdziwym sprawdzianem indywidualnego przetrwania. Nie mogę sobie przypomnieć
nazw wiosek i miasteczek, przez które przechodziliśmy lub gdzie zatrzymywaliśmy się na noc […]. Byliśmy jak stado bydła, gnane przez poganiacza, tylko
nigdzie nie było pastwisk, ani sieczki w stajniach czy stodołach, w których zatrzymywaliśmy się na noc”28.

Kapitan Wes Clare, brytyjski oficer medyczny z lazaretu Lamsdorf
„«Marsz – od stycznia do marca 1945 roku» zwany Czarnym, Chlebowym
Marszem lub Marszem Śmierci. Dzienne notatki kapitana W. Clare od 23 stycznia do 21 lutego 1945 r.
Wtorek, 23 stycznia 1945 r. Odległość: przebyte 23 km
Do 5-tej rano; Jim i ja załadowaliśmy sanie, przed 8.30 opuściliśmy bramy
obozu, wydano nam – 1 paczkę czerwonokrzyską, bochenka chleba, jedną puszkę kakao w proszku i mleka, trochę cukru i dwie małe paczuszki rodzynek.
12-ta w południe, odpoczynek na lunch. Wcześniejsze grupy już porzucają
rzeczy po drodze.
Drogi dobre oprócz ostatnich kilometrów, gdzie mieliśmy głęboki śnieg.
O 5.30 dochodzimy do rejonu Friedewalde [Skoroszyce k. Grodkowa].
Zmrok, zatłoczona stara stodoła na warzywa […]
Czwartek, 25 stycznia. Dystans 30 km
Pobudka 7-a rano, wymarsz 9-ta. Wydany chleb (bochenek cywilny) 1/5 dla
każdego [...] trudny marsz przez cały poranek; boli noga – 5-ta po południu zupa
CMJW w Łambinowicach-Opolu, RiW, sygn. 1037, s. 4–5.
Ibidem, s. 5.
27
Ibidem, s. 6
28
D. R a d k e, The 500 mile marathon and freedom. W: The RAAF POWS…, s. 206.
25
26
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warzywna w fabryce w Munsterbergu [Münsterberg – Ziębice]. Długi marsz na
wzgórza, później przez śnieg. Przejście 1 kilometra zajmuje jedną godzinę.
Godzina 10-ta wieczór, przybycie do stodoły […] całkowicie wykończony; kolacja – herbata, chleb i mięso.
Wtorek, 30 stycznia. Dzień odpoczynku
Ogoliliśmy się i wymyli na dworze, był apel chorych przez 2 ½ godziny rano
i 2 ½ godziny po południu, bąble na stopach i odmrożenia. Noc głośna i tłoczna,
jedzenie słabe, zakaz palenia ognia pod gotowanie. Wydany 1 bochenek chleba
na czterech ludzi, zupa, owsianka”29.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Weszliśmy do Stalagu VIII A Görlitz przed samym zmrokiem. Ponownie spotkaliśmy się z niektórymi z naszych kolegów z pierwszej głównej kolumny lotników, która wymaszerowała z Lamsdorf 22 stycznia 1945 r. Przybyli oni tutaj pięć
dni przed nami. Znajdowały się tu również setki lub tysiące żołnierzy z naszego
starego obozu, którzy wyszli za nami, w różnych kolumnach 23 i 24 stycznia […]30.
Po kilku dniach, odgłosy ciężkich dział znów były słyszalne, i każdego dnia
wzrastała ich siła i intensywność. Faktycznie wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten «totalny marsz» był tylko wstępem do tego, co nas niebawem czekało”31.

Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Po kilku dniach weszliśmy do obozu jenieckiego w Görlitz (Stalag VIII A).
Było to jak prawdziwy koszmar. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, kiedy przeszliśmy przez bramę, to członek mojego regimentu, który był zamknięty w drucianej klatce, najprawdopodobniej za karę za ucieczkę. Ludzie stali po kostki
w błocie i kiedy tam się znajdowaliśmy, nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek jedzenia. Jakiś czarny amerykański żołnierz w kółko śpiewał «Paper Doll». Od
tego czasu żywe wspomnienie Görlitz zaszczepiło we mnie głęboko zakorzenioną
nienawiść do tej piosenki”32.

Snow Campbell, żołnierz australijski
„Pozostajemy w Görlitz przez siedem dni. Wyruszamy jutro do nieznanego
celu. Pozostała część gangu z 344 opuszcza obóz jutro, ponieważ Rosjanie zbliżają się coraz bardziej. «Dalej Rosjanie» oto nasz okrzyk. […]
Wychodzimy o 9.00. Wydane racje – pół bochenka chleba, jedna dziesiąta
mięsa z puszki. Jemy o 8.00 zupę i kilka ziemniaków. Trzy godziny zajmuje
nam przejście przez miasto. Obrana została zła droga, więc idziemy po własnych
śladach. Bardzo wolne tempo, bo na czele idą jacyś radzieccy jeńcy (oni nie mają
powodu, aby się spieszyć). Imiona i numery pobrano od nas jak wychodziliśmy.
W. C l a r e, The March – January to March 1945, http://www.lamsdorf.com/the-long-march.html
D. R a d k e, op. cit., s. 208.
31
Ibidem, s. 209.
32
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 105.
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2. Jeńcy Stalagu 344 Lamsdorf podczas marszu ewakuacyjnego
Źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,
Kopie akt z polskich i zagranicznych archiwów, zbiory Paula Wilkinsona

Jest nas 3 tysiące. Wysokie wzgórze z zamkiem panuje nad miastem. Niedokończona, jak się wydaje, liczba bloków mieszkalnych, zarówno starych jak i nowych.
Kilka elektrycznych tramwajów. Żadnej żywności w witrynach sklepowych.
Niewiele osób na ulicy, ale sporo w oknach swoich domów. Wydaje się, że jest tutaj więcej dzieci niż w innych miastach, przez które przeszliśmy. Na tym etapie
naszymi strażnikami są bardzo starzy ludzie. Niektórzy mają od 60 do 70 lat.
Są miejscowymi gospodarzami i pracownikami […]. Mają ze sobą stare francuskie karabiny i bagnety, są nieszczęśliwi, dźwigając pakunki na plecach. Dzieci
ubrane w różne mundury z odznakami i swastykami na czapkach. Zarówno
dzieci, jak i kobiety nie uśmiechają się i są bardzo poważni […]”33.

Milton Whiting, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1942 r.
„Chociaż odpoczynek w Görlitz był pozytywną zmianą w porównaniu do codziennego marszu w śniegu, brei i po kamienistych drogach, to tu także było
wiele problemów. Brak żywności był codzienną udręką, ale pewnego razu zauważyłem wóz pełen ziemniaków jadący do kuchni. Pilnował go tylko jeden
mały, słaby strażnik krzyczący na dziesiątki jeńców, którzy krążyli koło wozu.
Próbował powstrzymać ich od wykradania ziemniaków, które wpychali w swoje
ubrania. Kiedy dołączyłem do grupy i zabrałem kilka surowych ziemniaków,
zauważyłem że większość z tych koło mnie, to upośledzeni fizycznie rosyjscy
żołnierze, znacznie bardziej wygłodniali niż ja […]”34.
33
34

S. C a m p b e l l, From ,,Snow”... W: The RAAF POWS…, s. 256.
M. W h i t i n g, From Görlitz to Fallingbostel by train. W: The RAAF POWS..., s. 236.
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B. Hutchinson, żołnierz australijskich sił powietrznych
„Pamiętam, że Görliz było okropnym miejscem i, że byłem zadowolony, wychodząc stamtąd z nadzieją na lepszą przyszłość”35.

Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Po kilku dniach w Görlitz, ruszyliśmy w naszą drogę, przebywając od dwudziestu pięciu do trzydziestu kilometrów w ciągu dnia. Po kilku tygodniach marszu ludzie zaczęli porzucać rzeczy na poboczach. Instrumenty muzyczne, koce
i inne rzeczy. Widziałem gościa, który naprawdę potrafił grać na akordeonie, a rozbił
go o słupek płotu. To musiało być naprawdę okropne dla muzyka, by zniszczyć
swój instrument. Jeśli chodzi o mnie, to niosłem swoje okowy przez mile, aż zdałem sobie sprawę, że właściwie mogę już nie dotrzeć do rodzinnego domu. Nie było
więc sensu, aby dłużej nieść ze sobą te łańcuchy. Wyrzuciłem je w pole36.
[…] Wyprzedziliśmy więźniów obozu koncentracyjnego, gnanych drogą,
ubranych w swoje pasiaste stroje, niektórzy z nich mieli gołe stopy. Niemcy
przymusili ich do ciągnięcia wozu załadowanego niemieckim sprzętem, do czego mieli strzępy sznura lub drutu. Inni więźniowie w tym czasie pchali wóz.
Widzieć tych ludzi to był koszmar. Nie byliśmy w stanie spojrzeć im w oczy. To
byli najprawdopodobniej więźniowie z Auschwitz. Można poczuć się pokornym
wiedząc, że gdyby nie mundur, który mieliśmy na sobie, moglibyśmy być w tej
samej sytuacji37.
[…] W połowie lutego spotkaliśmy Amerykanów, którzy zostali wzięci do niewoli w czasie ofensywy w Ardenach. Widząc, w jakim strasznym są stanie, moje
serce było z nimi. Dostali się do niewoli w zimie, sześć miesięcy wcześniej i byli
cywilami w U.S. [United States – Stany Zjednoczone – przyp. S.M. i V.R.W.] My
byliśmy przyzwyczajeni do niewoli, mieliśmy za sobą lata wojskowego treningu.
Mieliśmy także szczęście, że zostaliśmy wzięci do niewoli podczas ciepłej pogody. Ale ci Amerykanie przyszli ze swojego komfortowego życia w domach i znaleźli się w tym wyczerpującym marszu, bez żadnego przygotowania, które mogło
ich zahartować. Było wśród nich dwóch Amerykanów, którzy ciągnęli swojego
kolegę kilometrami, odmawiając zostawienia go, pomimo że już nie żył. Ostatecznie przekonaliśmy ich, żeby go porzucili, bo w przeciwnym razie, znajdą się
w takiej samej sytuacji, jak on”38.

Andrew Carswell, sierżant, pilot Królewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Jedna grupa około pięćdziesięciu kobiet, w różnym wieku, nędznie ubrana
i wyraźnie wyglądająca jak jakieś więźniarki, była eskortowana przez dwóch
strażników. Kiedy przechodziliśmy, siedziały one na skraju drogi, patrząc nieB. H u t c h i n s o n, Der Deutschland Kriegie Spiel. W: The RAAF POWS..., s. 256.
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 105. Por. przyp. 13.
37
Ibidem, s. 105–106.
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Ibidem, s. 107.
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widzącym wzrokiem. Jedna młoda kobieta wyglądająca na mój wiek, spojrzała bez wyrazu w moje oczy. Przyjrzałem się jej twarzy, która kiedyś musiała
być bardzo piękna. Nasze oczy się spotkały na chwilę i obydwoje odwróciliśmy
wzrok. Poczułem winę tak, jakbym był odpowiedzialny za jej nieszczęście, jak
ktoś, kto powinien coś zrobić, aby jej pomóc. Ale szedłem dalej. Ciągle widzę, jak
na mnie patrzy”39.

Curly Buford, żołnierz australijski
„Styczeń 31-ego. Dołącza do nas grupa tysiąca lotników z obozu Luft 7 [Stalag Luft 7 Bankau – przyp. S.M. i V.R.W.] w Polsce. Są jeńcami tylko od kilku
miesięcy, ale w są w złym stanie, nie mogą maszerować dalej ze względu na
odmrożenia”40.

J. H. Brooker, brytyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1940 r.
„5-go lutego
Konwój z Breslau [Wrocławia] i Brieg [Brzegu] przejechał tędy. Żadnego jedzenia dla nikogo tutaj nie ma, i dwa [kolejne] konwoje Francuzów, Polaków,
Rosjan i Ukraińców”41.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Podczas marszu tego dnia minęliśmy dwie kolumny niemieckich uciekinierów, taką samą grupę starców, kobiet i dzieci, które widzieliśmy wcześniej
rano. Ich zakryte wozy, były załadowane majątkiem ruchomym, kiedy «uciekali» przed postępującymi Rosjanami […] Czasami popadaliśmy w zadumę,
że zasługują na to […], ale widok bladych, małych dzieci, czasami idących za
wozami, momentami trafiał do nas i wzbudzał uczucia sympatii – jednak tylko
na krótko!42.
[…] Byliśmy zaskoczeni typem niemieckiego żołnierza, który zmierzał na
Wschód – naprawdę starych mężczyzn i młodzików 15–17-letnich, z których
każdy nie miał nic oprócz karabinu”43.
Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Przez następne kilka miesięcy każdy był zdany na siebie. Musiałeś maszerować albo zginąć zastrzelonym. Przez kilkanaście dni byliśmy pomiędzy linią
rosyjskiego frontu i drugą linią obrony niemieckiego. Cały niemiecki sprzęt [wojA. C a r s w e l l, op. cit., s. 242.
C. B u f o r d, The Luckenwalde... W: The RAAF POWS…, s. 250. Piotr Stanek ustalił,
że 30 I 1945 r., kiedy jeńcy obozu Luft 7 Bankau dotarli do Poterwitz, zostali połączeni z 30-osobową grupą jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Patrz: P. S t a n e k, Stalag Luft 7 Bankau i jego
ewakuacja na Zachód w styczniu 1945 r., „ŁRM” 2015, t. 38, s. 58.
41
CMJW w Łambinowicach-Opolu, RiW, sygn. 972 (J. H. Brooker. Pamiętnik – dziennik
z lat 1940–1945).
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D. R a d k e, op. cit., s. 205–206.
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Ibidem, s. 206.
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skowy – przyp. S.M. i V.R.W.] był wymalowany na biało, a oficerowie dosiadali
białych koni. Drogi były zapchane ewakuującymi się cywilami. Niemieckie czołgi
przejeżdżały po koniach i wozach. Ci, po których przejeżdżali, byli ich ludźmi!”44.

Andrew Carswell, sierżant, pilot kanadyjskich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Dniem i nocą bombowce i myśliwce Aliantów latały w górze i wstrząsy dalekich eksplozji były cały czas słyszalne i odczuwalne. Zaczęliśmy widzieć krótkodystansowe samoloty, które lecąc i wracając z ostrzeliwania, dotykały korony
drzew. Niemcy stawali się zdesperowani”45.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„[…] widzieliśmy tysiące niemieckich uchodźców uciekających pieszo. Niektórzy ciągle mieli ze sobą swoich polskich służących i traktowali ich jak niewolników. Większość widziała w nas współuchodzców, ale inni widząc mundury
RAF-u, okazywali nam swoją nienawiść […]”46.

Snow Campbell, żołnierz australijski
„Drogi są pełne wycofujących się żołnierzy i cywilów. To, co było kiedyś dumną armią, teraz jest w nieładzie i w pełnym odwrocie, który ma ocalić jej istnienie. Co za widok! Siedzę koło słupa niedaleko przepustu, całkowicie wyczerpany
i patrzę na tę przechodzącą procesję. Dobry sen dzisiaj”47.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Nastąpiła niewielka zmiana w drodze z Görlitz na Zachód, gdy nasi starzy
Volkssturmowcy zostali zastąpieni przez młodszych, w tym kilku z Hitlerjugend, których początkowa ignorancja i ego, malały w miarę trwania marszu.
Niestety nadal mieliśmy ze sobą naszego nieznośnego Feldfebla i kilku jego
«zaufanych», włączając w to Kaprala «Szramę», który w swoim okrucieństwie
prześcigał nawet sierżanta, jeśli chodziło o wpychanie ludzi do przepełnionych
pomieszczeń [na nocleg – przyp. S.M. i V.R.W.]”48.

Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Jednego dnia chwyciłem bańkę mleka, która zostawiona była na poboczu
drogi do odebrania przez samochody. Szczęśliwie miałem swój kubek przywiązany drutem do paska i nabrałem mleka. Wycofałem się, aby napić się go haustem, i kiedy inni jeńcy zaczęli się gramolić do bańki, niemiecki strażnik szybko
wkroczył i uderzył jednego z nich tak mocno w plecy, że jego karabin złamał się
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 105.
A. C a r s w e l l, op. cit., s. 258.
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J. H a r d i e, op. cit., s. 129.
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S. C a m p b e l l, op. cit., s. 229.
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w pół. Nigdy nie zapomnę jego twarzy, jak stał mając w rękach po jednej części
karabinu. Przypuszczam, że zastanawiał się, jak wyjaśni to swojemu oficerowi”49.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Nasi strażnicy, przynajmniej trzech szeregowców, próbowało być ludzkimi.
Kiedy słyszeliśmy odgłosy rosyjskiego frontu, bardzo się trzęśli i wyraźnie wyglądali na szczęśliwszych, że poruszają się na zachód. Pomagaliśmy im w przemianie serc, mówiąc, że wkrótce będą jeńcami aliantów i napominając, że sami
możemy być ich strażnikami”50.

Arthur Wallis, brytyjski artylerzysta, żołnierz 8. Armii, 4. Dywizji
Indyjskiej, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„[po zbudowaniu prostego wózka – przyp. S.M. i V.R.W.], na którym umieściliśmy obydwa nasze pakunki, na zmianę ciągnęliśmy lub pchaliśmy go. Pamiętam strażnika, który szedł obok nas, i uśmiechał się, jak domyślam się, z naszej
pomysłowości. Co za szalony świat!”51.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Kiedy podczas przemierzania ciasnych ulic wiosek nadarzyła się okazja, prosiliśmy po cichu napotkanych cywili o ,,brot” [niem. chleb – przyp. S.M. i V.R.W.].
Nieodmiennie nasze błagania spotykały się z obojętnymi spojrzeniami. Niemniej jednak w jednym przypadku, kiedy starsza pani pojawiła się w swoim
oknie i wyciągnęła przez nie spory kawałek chleba, spotkała się z uderzaniem
kolby karabinu w szyję, którym zamachnął się strażnik z Hitlerjugend, najwidoczniej obserwujący i przewidujący jej reakcję”52.

Milton Whiting, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1942 r.
„Tracąc całą chęć na miłe spacery terenami [niemieckiej] prowincji i wierząc, że wyzwolenie z rąk czerwonoarmistów nie może być gorsze, Col Darky
i ja zdecydowaliśmy się pozostać w Görlitz. Wymagało to naszego codziennego uczestnictwa w apelach chorych, gdzie przeprowadzał inspekcje Niemiecki
Oficer Medyczny. Jego zadanie sprowadzało się do chodzenia wzdłuż szeregu
jeńców i mówienia: «Idzie, idzie, zostaje…», etc.
Cztery dni później, kiedy liczba [jeńców – przyp. S.M. i V.R.W.] w obozie
dramatycznie spadła, oficjalnie ogłoszono, że wszyscy, którzy są w stanie iść do
stacji kolejowej, będą zabrani pociągiem”53.
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 105.
J. H a r d i e, op. cit., s. 123.
51
A. J. Ch. W a l l i s, Nothing Better to Do. Personal Memories of World War II, Switzerland
1997, s. 98.
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Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„W czasie jednego postoju, niemiecki oficer zapytał czy ktoś życzy sobie widzieć się z niemieckim doktorem. Wystąpiłem, gdyż moja pięta była zdarta
i kulałem. Niemiecki lekarz zadecydował, że będę jednym z dwunastu, z grupy
ośmiuset. Zostaliśmy zaprowadzeni przez strażnika do niemieckiego szpitala
wojskowego […] i wprowadzeni do jakiegoś pokoju. Ponieważ jako jedyny znałem wystarczająco niemiecki, aby porozumieć się, błagałem strażnika, by przynajmniej dał nam nieco zupy, co w końcu uczynił. Żaden lekarz ani nikt inny
z personelu medycznego, nie podszedł do nas. Następnego ranka przyjechał
niemiecki sierżant, mówiąc, że natychmiast musimy iść w stronę następnego
miasta, które było dwadzieścia pięć kilometrów dalej. To było moje jedyne doświadczenie z niemieckim szpitalem.
[…] Wydawało się, że im bliżej końca wojny, traktowanie stawało się coraz
gorsze. [Strażnicy – przyp. S.M. i V.R.W.] ciągle byli nieugięci w przekonaniu, że
wygrywają wojnę. Słyszeliśmy o rakietach V1 i V2, chociaż nie mieliśmy żadnego pojęcia, jak dokładne one były. Byliśmy zszokowani, słysząc o V3, która była
rakietą mogącą dolecieć do Ameryki Północnej. Niemcy w kółko mówili nam, że
ta broń może zadecydować o zwycięstwie w wojnie”54.

Andrew Carswell, pilot kanadyjskich sił lotniczych w randze sierżanta, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Następnego dnia około sześciu bardzo chorych jeńców, z których większość
była w ostatnim stadium czerwonki, zostało wziętych na wózkach dla chorych do
«szpitala» w mieście o nazwie Stadtroda (Turyngia), gdzie położono ich na podłodze i nakarmiono niczym więcej, jak tylko standardową, niemiecką porcją zupy
z brukwi. Nie, że była to wina Niemców – było bardzo mało jedzenia dla wszystkich […]. Sanitariusze niewiele mogli zrobić oprócz regularnych inspekcji i zabierania zmarłych. Oprócz zupy z brukwi [chorzy – przyp. S.M. i V.R.W.] dostawali
trochę tabletek na powstrzymanie biegunki, które nie dawały dużego skutku”55.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„[…] Zanim kolumna wyruszyła, jakiś brytyjski doktor szybko spojrzał na
tych z nas, co pozostali i rzekł do mnie: «Tylko odpoczynek może pomóc i wydaje
mi się, że będziecie go mieli». Miał rację. Natychmiast, kiedy zakończył się odpoczynek, niemiecki sierżant powiedział, że stu z «grupy chorych» będzie odprowadzonych do następnej wioski, gdzie znajduje się wojskowy szpital. […] Sierżant
starał się nas ponaglać, mówiąc, że jak się nie pospieszymy, to nie dojdziemy
do szpitala przed zmrokiem. Jednak kiedy był poza zasięgiem słuchu, strażnik
powiedział nam, że tam nie ma żadnego szpitala – kolejna niemiecka obietnica
54
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[…]. Zamiast tego musieliśmy maszerować co najmniej 15 mil w strasznych warunkach i po raz kolejny zostaliśmy zagnani na noc do stodoły […]56.
[…] Jeden ze strażników mówił co nieco po angielsku, tak samo jak ja mówiłem trochę po niemiecku, ponieważ był on jeńcem w Szkocji w czasie i zaraz
po Wielkiej Wojnie. Był mały, niemal karłowaty, lecz miał strasznie wredny
stosunek do Rosjan [maszerujących z nami – przyp. S.M. i V.R.W.]. Często
mówił o «Szkockiej Whiskey» z czasów, kiedy jako jeniec pracował w gorzelni
oraz o tym, jak potrafili się spić, kiedy mieli czas wolny. Próbował być przyjazny
w stosunku do mnie i Boba, pokazywał zdjęcia swojej żony i rodziny57.
[…] Jeden Rosjanin, który ledwo powłóczył nogami, miał widoczną, zawansowaną gruźlicę. W trakcie naszego odpoczynku w środku dnia, wypluł krew,
której kropla padła na but Karła [strażnika, eskortującego jeńców – przyp. S.M.
i V.R.W.]. Ten wpadł w furię i przewrócił Rosjanina na ziemię uderzeniem kolby
karabinu. Rosjanin wolno wstał i plunął jeszcze więcej krwi w twarz Karła. Karłowi i drugiemu strażnikowi zajęło około minuty, aby zatłuc Rosjanina na śmierć.
Ta dwójka zabiła później innego Rosjanina, ale nie widziałem, jak to się stało”58.

Vern Richardson, szeregowy, kanadyjski czołgista, jeniec Lamsdorf
od 1943 r.
„[…] Każdy rolnik w Niemczech ma kuchenkę. To tutaj zawsze robiliśmy
naszą zupę i gotowaliśmy wodę na herbatę […]. Muszę powiedzieć, że ci Niemcy
[farmerzy – przyp. S.M. i V.R.W.] robili co mogli, aby ułatwić nam życie, jeśli
tylko nie kradliśmy i nie niszczyliśmy ich miejsca. Niektórzy nawet pomijali te
nasze niedoskonałości. Myślę, że rozumieli naszą trudną sytuację. Niektórzy
wydawali się probrytyjscy. Myślę, że większość była zmęczona wojną i czekała
na dzień, kiedy nastąpi pokój. Niektórzy mówili nam, że byli żołnierzami w czasie I wojny światowej lub, że ich synowie są jeńcami”59.

Andrew Carswell, pilot kanadyjskich sił lotniczych w randze sierżanta, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Współpraca między nami była niesamowita, biorąc pod uwagę, że znajdowaliśmy się na pierwszym etapie wygłodzenia; nikt nie walczył o racje żywnościowe, które zazwyczaj były uczciwie dzielone”60.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Podczas jednego z pierwszych poranków z Rosjanami [po połączeniu się
z kolumną jeńców radzieckich – przyp. S.M. i V.R.W.] celowo zostawiłem mój
J. H a r d i e, op. cit., s. 121–122.
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obozowy koc i zabrałem tylko ręcznie zrobiony koc. Oznaczało to, że miałem
o dwa funty mniej do niesienia, a noce stawały się cieplejsze i być może jakiś
Rosjanin mógł zrobić z niego dobry użytek. Kiedy kładliśmy się do snu tej nocy,
mój koc został mi w ciemności oddany. Jakiś Rosjanin miał go na sobie cały
dzień, a później zwrócił mi go, chociaż prawdopodobnie sam nie miał własnego61.
Jednego dnia jakiś Rosjanin ściągnął z mojego ramienia mój tobołek, a ja
nawet nie spojrzałem na niego, gdyż byłem tak chory. Było w nim 200 sztuk papierosów, mój koc, zapasowe ubrania: majątek, jak na ich standardy. Ponieważ
bez niego było łatwiej maszerować, pomyślałem, że nie była to strata. Tej nocy
zostaliśmy umieszczeni w stodole i zwaliłem się na ziemię, nawet nie myśląc,
jak zimno będzie mi bez koca, kiedy usłyszałem kilkukrotnie słowo «pilot», i mój
tobołek wylądował na mnie. Nic nie zostało zabrane. Codziennie przez następne
dziwne 30 dni, jeden z dwóch Rosjan niósł na przemian moją torbę przez cały
dzień. Najwięcej co dostali [ode mnie – przyp. S.M. i V.R.W.] to podziękowanie i po papierosie. Papierosy te dzielili ze swoimi kolegami”62.

Arthur Wallis, brytyjski artylerzysta, żołnierz 8. Armii, 4. Dywizji
Indyjskiej, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Szczęśliwie, Mike i ja nawzajem motywowaliśmy się do dalszego marszu
– jednego dnia ja potrzebowałem jego pomocy [by mieć – przyp. S.M. i V.R.W.]
siłę, innego on mojej”63.

Murray May, żołnierz australijski, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Kilkuset niekarmionych przez cały dzień, podobnie jak my, jeńców rosyjskich było w obozie. Niemnie jednak byli oni w gorszym stanie niż my, więc
kiedy dostaliśmy zupę, powiedzieliśmy Niemcom, żeby dali ją w pierwszej kolejności im. Później dowiedzieliśmy się, że byli oni zawszawieni oraz o wybuchu
epidemii tyfusu w rosyjskim obozie, położonym 40 km dalej”64.

Gordon Leslie Hines, brytyjski żołnierz piechoty, jeniec obozu Lamsdorf
od 1943 r.
„Niedziela, 4 lutego. Dystans 25 km
Jeden człowiek zasłabł, pomagałem mu przez ostatnie 4 kilometry. Zawsze
jestem na końcu kolumny, aby chronić i pomagać tym, co nie nadążają. Wysłano
ciężarówkami 33 [ludzi] z powrotem do Görlitz”65.

Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Żyliśmy w strachu przed chorobami tyfusu i grypy. W czasie Pierwszej
Wojny Światowej, grypa zabiła miliony – więcej ludzi zmarło z powodu grypy
J. H a r d i e, op. cit., s. 128.
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niż w wyniku akcji wojskowych. [Teraz istniało – przyp. S.M. i V.R.W.] także
ciągłe niebezpieczeństwo bycia zaatakowanym przez własne lotnictwo. Chociaż
samoloty kilka razy latały nad nami, tylko raz staliśmy się celem. Kilku jeńców
zginęło w czasie tego nalotu. Niemcy byli pierwsi, którzy zwiali do rowów”66.

Andrew Carswell, sierżant, pilot kanadyjskich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Wielu jeńców zmarło podczas marszu na zapalnie płuc, zapalenia opłucnej
lub z powodu zwyczajnego odwodnienia, będącego wynikiem czerwonki […]”67.

Snow Campbell, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Wychodzimy o 9.00 i maszerujemy przez Meuselwitz [Turyngia] do Wurkwitz [Saksonia]. Zatrzymujemy się kilka mil przed miastem i obserwujemy jak
Jankesi je bombardują podczas niskiego zachmurzenia. Jesteśmy w gorącym
miejscu i przypadkowe bomby oraz łuski z działek przeciwlotniczych spadają
koło nas, szczęśliwie nikt nie jest ranny. Dowiadujemy się później, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Niektóre osoby w wagonach bydlęcych zostały trafione:
13 zabitych i około 40 rannych. Jest to problem, z którym musimy się zmierzyć
podczas naszego przemieszczania się w kierunku terenu wyższej aktywności
wojskowej.
Poniedziałek, 19 lutego
Przestój cały ranek. W grupie karnej jest jakiś Amerykanin skazany na
30 lat więzienia. Dałem mu chleb i papierosy. Informacje o walkach w okolicy
Görlitz. Na stacji, oprócz naszego pociągu jest pociąg Luftwaffe z wagonem działek przeciwlotniczych. Około 13.00 policja przychodzi do mnie i Tony’ego, twierdząc, że nasi ludzie ukradli jedzenie lotników i że dają nam jedną godzinę na
oddanie jedzenia i wskazanie winnych, w przeciwnym razie rozstrzelają dziesięciu naszych ludzi. Zanim minęła wyznaczona godzina dwa Mustangi RAF-u
pojawiają się i zostają ostrzelane przez działka przeciwlotnicze Luftwaffe, co
kończy się dwukrotnym ostrzelaniem pociągu przez samoloty. Nasi ludzie byli
głównie poza wagonami pociągu, więc mamy 11 zabitych i 26 rannych w ciągu
kilku minut. Incydent z jedzeniem zapomniany. 10 zabitych i 20 rannych zostało w Halberstadt. Wyruszyliśmy [dalej – S.M. i V. R.W.] w ciągu nocy”68.

Joseph Fusniak, podoficer RAF, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„[…] weszliśmy do wioski, gdzie czekały czołgi SS na beczki z paliwem, które
rozładowywano z wozu na jakim jechałem. Nagle zdałem sobie sprawę z niepokojących implikacji, wynikających z mojej jazdy. Górnośląscy strażnicy wiedzieli, że istnieje niebezpieczeństwo, że myśliwce mogą zaatakować zapasy paliwa
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s. 107–108.
A. C a r s w e l l, op cit., s. 248.
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przeznaczone dla czołgów wroga, więc używali jeńców jako żywych tarcz. Kilka
minut później, po przejściu drogą około pół mili, doszło do strasznej eksplozji
po zaskakującym ataku myśliwców bombardujących Typhoon, które trafiły do
celu. Spojrzałem do tyłu i zobaczyłem unoszącą się chmurę ognia i dymu. Uciekliśmy na kilka minut przed tym nalotem”69.

Kapitan Peter Tattersall, brytyjski oficer medyczny z lazaretu Lamsdorf
„Piątek 16-go lutego 1945. Dzień 2
[…] Jeden człowiek ma zapalenie opłucnej. Inni – osłabienie, stopy [odmrożone – przyp. S.M. i V.R.W.], biegunka i wymioty. Chorzy wolno pomaszerowali
do sąsiedniej wioski Mausewitz [najprawdopodobniej: Meuselwitz w Turyngii]
– niektórzy, poinstruowani przez Niemców, powrócili do grupy”70.
„Sobota 24-tego lutego 1945. Dzień 10
[…] Niemiecki dr [lekarz – przyp. S.M. i V.R.W.] zauważył kilka przypadków
czerwonki i odesłał niektórych do Reviery [punktu medycznego – przyp. S.M.
i V.R.W.]. Wezwany o 24.00 do Randolpha – gorączka i duszności. Zapalenie
płuc – odesłany zostaje do pokoju obok”71.
„Niedziela 4-ty marca 1945. Dzień 18
[…] Raport, że 40 chorych Amerykanów z wcześniejszej kolumny leży na farmie w Stendnitz [Stendnitz k. Bad Sulza w Turyngii], wielu kona. 3 już nie żyje
– 2 innych umiera – głównie z zapalanie płuc, czerwonki i głodu […] Ostatecznie
5 zmarło w czasie ich trzydniowego pobytu w wiosce.
Poniedziałek 5-ty marca 1945. Dzień 19
Opuściliśmy Stendnitz o 9.00. 50 przypadków poważnie chorych, włączając
w to 5 na zapalenie płuc, [którzy – przyp. S.M. i V.R.W.] zostają zabrani wozami
do 9 C w Bad Sulza [Stalag IX C Bad Sulza]. Zostawiłem wóz z rzeczami medycznymi podczas przejścia przez góry […]. Pełno chorych Anglików i Amerykanów – 960 przypadków […]. Dwóch nie żyje. Żałosne jedzenie i kwaterunek.
Zawszone miejsce. Biegunka […]. Po protestach skierowanych do niemieckiego
kapitana przez MacLardy’ego, przyjechali niemieccy lekarze, aby sprawdzić poważnie chorych – 120 już zostało przeniesionych do szpitala”72.
„Niedziela 11-tego marca 1945. Dzień 25
Próba zostawienia 62 chorych w Siebleken [ Siebleken k. Gotha w Turyngii]
w niemieckim rewirze – nieudana. Kłótnia z dwoma niemieckimi sierżantami
o wozy. Chorzy ostatecznie załadowani na trzy wozy z [naszej – przyp. S.M.
i V.R.W.] kolumny […] W czasie drogi do Lanensalza [Bad Langensalza w Turyngii] – próba odwiedzenia lokalnego niemieckiego lazaretu celem zdobycia
sprzętu [medycznego – przyp. S.M. i V.R.W.]. Wynik – zapytany zostaję o mój
J. F u s n i a k, op. cit.
CMJW w Łambinowicach-Opolu, RiW, sygn. 1037.
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dokument tożsamości! 3 zapalenia płuc, 2 zapalenia opłucnej. Inni – czyste wykończenie – długie marsze i złe jedzenie – Czerwonka”73.
„Piątek 23-go marca 1945. Dzień 37
Cały ranek spędziłem na nadzorowaniu wysyłki chorych transportem kolejowym. 580 wysłanych – w 20 wagonach bydlęcych. Przeciętnie 30 [chorych]
i 1 sanitariusz w każdym74. […]
Sobota 24-tego marca 1945. Dzień 38
Wizyta w lazarecie urszulanek. 40 chorych na poddaszu na słomianych materacach. 2 francuskich i 2 angielskich sanitariuszy. Jedzenie dobre i odpowiednie. Warunki ludzi beznadziejne – odwodnienie, niedożywienie”75.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„We wtorek, około 8 wieczorem zatrzymaliśmy się na głównej ulicy sporego
miasta Prieborn [najprawdopodobniej Przeworno w woj. dolnośląskim]. Staliśmy tam przez niemal godzinę, w czasie kiedy niemiecki dowódca starał się dla
nas znaleźć zakwaterowanie. Byłem strasznie zmęczony i niemal nie zasnąłem,
leżąc w śniegu, chociaż było mi bardzo ciepło z wysiłku. Zimno wkrótce przemroziło mnie do szpiku kości i to mnie zmusiło do powstania. Ostatecznie, przy
akompaniamencie jęków zawodu, wyruszyliśmy z miasta. Przez następne dwie
godziny znużeni ciągnęliśmy się, asystując wraz z Larym Frankowi, który powiedział nam, że nie ma czucia w kolanach. Niemal nieśliśmy go przez ostatnie
dwa kilometry i w rezultacie znaleźliśmy się na końcu kolumny. Był to błąd,
którego z pewnością powinniśmy uniknąć w przyszłości, przy ostatnich etapach
marszu. Naszym schronieniem tej nocy był jakiś młyn i kiedy weszliśmy do
środka, każde dostępne miejsce było już zajęte. Musieliśmy wspiąć się na stos
węgla, gdzie już niektórzy z nas leżeli, bo jedyną alternatywą było spanie na
zewnątrz w śniegu. Najmniejszy ruch mógł spowodować zsunięcie się węgla
i dym pyłu. Nie było możliwości snu i spędziłem noc, masując moje stopy, które
wyglądały, jakby znajdowały się od wielu godzin w wodzie76.
[...] Na zachód od Saksonii, nasz nocny kwaterunek zmieniał się, częściej
spaliśmy w dużych stodołach, na zimnych betonowych podłogach wojskowych
koszar lub na wilgotnej ziemi pod namiotami”77.

Andrew Carswell, pilot kanadyjskich sił lotniczych w randze sierżanta, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Temperatura pozostawała łagodna podczas dnia, ale spadała w nocy znacznie poniżej temperatury zamarzania. Nasze ubrania były przemoknięte i zaIbidem, s. 23.
Ibidem, s. 28.
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błocone. Nasze buty były całkowicie mokre i nie było możliwe, aby ściągnąć je
na noc i być w stanie założyć je, zamrożone, rankiem. Byliśmy ogromną masą
brudnych, rozczochranych, śmierdzących, chorych i zdemoralizowanych istot
ludzkich, stawiających krok za krokiem, jeden za drugim, bez widocznego celu.
Strażnicy wydawali się całkowicie zdemoralizowani i kuśtykali obok nas, niechętni więźniowie swoich własnych okoliczności”78.

Snow Campbell, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„[…] Zatrzymujemy się w stodole, bez większości dachówek, która nie została trafiona bombą [podczas ostatniego nalotu – przyp. S.M. i V.R.W.]. Farmę,
gdzie mieliśmy się zatrzymać, zajęło 330 niemieckich lotników, których niedalekie koszary zostały zbombardowane. Obserwujemy, że miejscowi nie wykazują
żadnej wrogości w stosunku do nas. Mówi się nam, że nasz «upragniony odpoczynek» w Eisenburgu [Szwabia] osiągnięty będzie w niedzielę, ale przychylam
się do myśli, że będziemy przerzucani ze stodoły do stodoły do samego końca.
Niemcy są w trudnej sytuacji. Tysiące jeńców, takich jak my, [niemieccy –
przyp. S.M. i V.R.W.] uciekinierzy, nie wspominając milinów rosyjskich jeńców.
Nie jesteśmy sami, mały to jednak komfort!”79.

Douglas Butterworth, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1942 r.
„Warunki były przerażające – śnieg, lód, śnieg z deszczem… Moim głównym
wspomnieniem jest wszechobecne zimno i koncentrowanie się na przekładaniu
nogi za nogą. Maszerowaliśmy cały dzień i na noc wciskani byliśmy do jakiejś
starej stodoły lub fabryki. Po trzech dniach znaleźliśmy się w obozie przeznaczonym dla 300 jeńców. Było nas 3000!”80.

Murray May, żołnierz australijski, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„Pamiętam spanie na dworze w śniegu prze kilka nocy. Ludzie wyciągali koce,
które były jedynymi rzeczami, jakie mieliśmy z sobą na tym etapie, i ciągnięcie
losów. Ci, którzy wyciągnęli numer 1 i 6 [spali z boku – przyp. S.M. i V.R.W.]
– prawdziwie zimne miejsca, gdzie ciało ludzkie osłonięte było [tylko – przyp. S.M.
i V.R.W.] z jednej strony”81.

Jack Poolton, kanadyjski szeregowy, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„W miarę trwania marszu, zataczając się, wlepialiśmy wzrok w tył głowy osoby, idącej z przodu […] Każdy był zawszawiony. Upadek na poboczu drogi oznaczał bycie zastrzelonym. Ponieważ od niemal trzech miesięcy miałem cały czas
ubranie na sobie i nie myłem się, było coraz gorzej. Jedyny sposób, w jaki mogliA. C a r s w e l l, op. cit., s. 248.
S. C a m p b e l l, op. cit., s. 228.
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śmy zaspokoić pragnienie, to picie wody z rowu przy drodze. To, co trzymało nas
przy życiu, to wspomnienia o naszych ukochanych, będących tak daleko stąd”82.

Jack Hardie, sierżant, pilot nowozelandzkich sił lotniczych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Każdego dnia zastanawiałem się, czy będziemy w stanie kontynuować
marsz i [w końcu – przyp. S.M. i V.R.W.] przyzwyczaiłem się do liczenia moich
kroków, dzięki czemu nie musiałem myśleć o bólu. Jak doszedłem do 1000, mówiłem sobie, że jest jeszcze jeden kilometr”83.

Arthur Wallis, brytyjski artylerzysta, żołnierz 8. Armii, 4. Dywizji Indyjskiej, jeniec Lamsdorf od 1943 r.
„Pewnego kwietniowego poranka roku 1945, po przebudzeniu się, znalazłem
notkę przypiętą do mojego tobołka na wózku [zostawioną przez towarzysza wędrówki – przyp. S.M. i V.R.W.], która mówiła: «Arturze, ostatniej nocy szukałem
ziemniaków. Nie znalazłem żadnych, ale usłyszałem odgłos broni, jak uznałem
amerykańskiej, więc wykorzystałem sposobność». Wcześniej zgodziliśmy się, że
jeśli pojawi się sposobność ucieczki, wykorzystamy ją pojedynczo, aby zwiększyć
swoje szanse […]”84.

Dave Radke, podoficer australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1942 r.
„Dyskutowaliśmy o pomyśle ucieczki kilku z nas […] oderwania się od grupy,
kiedy pojawi się taka możliwość, i ukrycia się […]. Wobec naszej niepewności co
do postawy Rosjan wobec nas, oraz biorąc pod uwagę nasze szanse uniknięcia
rzekomych przeszukiwań, dokonywanych przez SS w ich miastach, które otrzymały rozkaz ewakuacji, zdecydowaliśmy się pozostać z tłumem”85.

Snow Campbell, sierżant australijskich sił powietrznych, jeniec
Lamsdorf od 1943 r.
„Sobota, 31 marca
[…] Wielu ludzi opuszcza miasto, ponieważ Jankesi nadchodzą w tym kierunku. Jest wczesny ranek, przed wschodem słońca, strażnicy nie zauważają
nas, więc idziemy razem z ewakuującą się ludnością, spodziewając w każdej
chwili bycia zatrzymanymi przez strażników, ale mamy szczęście. Idziemy stałym tempem przez kilkaset jardów i na niedużym skręcie drogi, wślizgujemy się
w drzewa, gdzie czekamy kilka minut. Jesteśmy teraz wolni i zdani sami na siebie. Decydujemy się leżeć w drzewach, które dają nam schronienie i w których
okolicy znaleźliśmy źródełko wody. Mamy pożywienia na trzy dni i decydujemy
się pozostać tutaj. Mój pierwszy dzień wolności od czterech lat […]”86.
J. A. P o o l t o n, J. P o l l t o n - T u r v e y, op. cit., s.109.
J. H a r d i e, op. cit., s.128.
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Curly Buford, żołnierz australijski
„[…] Nie mieliśmy żadnych nadziei na ucieczkę, nie przetrwalibyśmy dłużej
w śniegu i mrozie niż kilka godzin”87.

Tom Comins, porucznik australijskich sił lotniczych, jeniec Lamsdorf
od 1941 r.
„Jeden z Lamsdorfszczyków […] z komunistycznymi skłonnościami uciekł do
Rosjan. Został rozebrany, przeszukany i wrzucony do więzienia pomimo swych
protestów – uciekł na powrót do Niemców trzy dni później – wyleczony [z komunizmu – przyp. S.M. i V.R.W.]!”88.

Vern Richardson, szeregowy, kanadyjski czołgista, jeniec Lamsdorf
od 1943 r.
„14 kwietnia otrzymaliśmy rozkaz do wymarszu, więc w niedzielę 15 ruszyliśmy. Mieliśmy dużo chleba i po paczce czerwonokrzyskiej. Ośmiu ludzi schowało się w stodole, aby doczekać Jankesów. Bałem się marszu, który nas czekał.
[…] zdecydowaliśmy się podjąć próbę ucieczki ku wolności. Nie mogłem znieść
horroru kolejnego koszmarnego marszu. Tego dnia przebyliśmy 7 kilometrów
do miejsca zwanego Treluslau [najprawdopodobniej: Treluslau – Vohenstruß]
[…] Sześciu z nas szukało sposobności ucieczki. Nie byłaby ona łatwa, ale słyszeliśmy działa Jankesów. I samoloty latały nad głowami, odstrzeliwując hunowskie kolumny [jeńcy nazywali Niemców Hunami – przyp. S.M. i V.R.W.] [...].
O dziewiątej było już ciemno, więc przykucnęliśmy w szopie przy wozie. Hunowie musieli coś podejrzewać tej nocy, gdyż potroili straże. Jeden ze strażników
zajął stanowisko obok nas. Mogliśmy słyszeć jego oddech. Musieliśmy być bardzo cicho. Napięcie było straszne i zaczęło robić się nam zimno. […] Ostatecznie
przed 12-tą, w akcie desperacji zdecydowaliśmy się na próbę. Dwa posterunki
odeszły i było bardzo cicho. Uznałem, że następuje zmiana strażników i mamy
szanse […]. Wyszedłem. Latarka zaświeciła na nas. Moje serce zatrzymało się
[…] Światło zagasło. Rozbrzmiewał strzał za strzałem […] Prosiliśmy, że się
poddajemy, ale Hunowie ciągle strzelali. Byli oszalałymi zabójcami […].
Byliśmy wszyscy oprócz George`a. Słyszeliśmy, jak Hunowie nas szukają.
Wyszli ze stodoły i usłyszeliśmy więcej strzałów. George nie wrócił. Trząsłem się
jak osika. John wyszedł, aby dowiedzieć się co stało się z George’m. Dowiedział
się od strażnika, że ciężko rannego zabrano do szpitala. Nie mogłem prawie spać
[…]. Następnego ranka dowiedzieliśmy się, że George został zastrzelony. Nadal
leżał pod wozem. Ja straciłem torbę i moją paczkę czerwonokrzyską, która leżała także pod wozem. Hunowie mieli ją, żeby dowiedzieć, się jakie jest moje imię
i numer. Potrzebowałem jedzenia i rzeczy, które były w mojej torbie. [Strażnik
– przyp. S.M. i V.R.W.] zgodził się oddać mi moje rzeczy w zamian za moje imię
C. B u f o r d, op. cit., s. 249.
T. C o m i n s, Our escape from the march and its consequences. W: The RAAF POWS…,
s. 261.
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i numer. Powiedział, że mam szczęście, że nie zostałem zastrzelony. Myślał, że
było nas tylko dwóch, którzy próbowali uciec. Torba George’a też tam była, ale
nie dali mi jej […] Hunowie zabrali jego papierosy. Został trafiony pięć razy
w serce z bliskiej odległości. Dowiedzieliśmy się od Teda Weltona, który patrzył
[na przebieg – przyp. S.M. i V.R.W.] przez szparę w stodole, że po pierwszej
strzelaninie Hunowie wrócili i znaleźli George`a ukrywającego się w słomie,
zastrzelili go, po czym zaciągnęli go pod wóz, aby wyglądało to na ucieczkę. Nazwaliśmy Huna sierżanta [który to zrobił – przyp. S.M. i V.R.W.] – Kilerem
i poprzysięgliśmy, że dopadniemy go, jak nadarzy się okazja. Zastrzelił George`a
nie w czasie ucieczki, ale zamordował go. Często chwalił się, że zastrzelił 28 Rosjan”89.

Errol Royston, żołnierz australijski
„[…] Niemcy opuścili obóz w środę szesnastego kwietnia. Obóz pozostał
w naszych rękach zanim przybyli nasi chłopcy. Dopóki te świnie [niemieccy
strażnicy – przyp. S.M. i V.R.W.] były tutaj, niebezpieczeństwo dalszego marszu
wisiało nad naszymi głowami.
20/4/45. Dzisiaj jest ten dzień. Opuszczamy obóz w samochodach ciężarowych o 2–3 po południu i jedziemy 60 mil do Solingen, gdzie spędzamy pierwszą
noc. Jutro wylatujemy do Anglii”90.

Curly Buford, żołnierz australijski
„Kwiecień 18-go. Czuliśmy, że coś dużego może się zdarzyć […] alianckie
samoloty i rosyjskie samoloty zrzucały bomby na cele niedaleko nas, co było niezłym widokiem. Myślałem, że to już niedługo – odgłosy strzelaniny wydawały
się być coraz bliżej.
Kwiecień 21-go. Ostatniej nocy i rankiem dźwięki strzelaniny wydawały się
być coraz bliżej. Nasz obóz był blisko głównej drogi. Niemieccy strażnicy zaczęli
panikować. Przed 1.00 zniknęli. RAF przejęło kontrolę. Nasze barwy znalazły się
na głównej bramie. Spodziewaliśmy się Rosjan i Jankesów w każdej chwili […].
Kwiecień 22-ego. Rosyjski samochód pancerny podjechał pod główną bramę.
Wyglądali na twardych, ale przyjaznych […]. Nie mogłem uwierzyć, że jesteśmy wolni. O 10.00 rano, rosyjskie czołgi zwaliły główną bramę obozu i część
ogrodzenia. Samochód pancerny podjechał pod główną bramę. […]. Nie mogłem
uwierzyć, że jesteśmy wolni”91.

Joseph Fusniak, podoficer RAF, jeniec Lamsdorf od 1942 r.
„[…] dotarliśmy do tawerny w wiosce Ditfurt [najprawdopodbniej k. Halberstadt] i zatrzymaliśmy się na odpoczynek w stodole na zapleczu. Pogoda nie była
już tak okropna i nadchodziła wiosna. Pociski padały niedaleko brzegu rzeki […]
Nieco później strzelający Typhoon zaczął pikować w dół i usłyszeliśmy, że koń
V. R i c h a r d s o n, op. cit., s. 50–52.
E. R o y s t o n, E. Royston’s Diary. W: The RAAF POWS…, s. 246.
91
C. B u f o r d, op. cit., s. 253.
89
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i cywil jugosłowiański zostali zastrzeleni na rynku wioski. Nagle alarmujący
dźwięk karabinów maszynowych na zewnątrz karczmy i ktoś szybki podekscytowany krzyknął ,,Jankesi są tu!”. [Wszyscy – przyp. S.M. i V.R.W.] ruszyliśmy
w kierunku wrót stodoły, aby przywitać jeepa załadowanego żołnierzami, oprócz
jednego emocjonalnie wyczerpanego kolegi z RAF-u. Zmarł on w wyniku szoku
na wiadomość o wydarzeniach […]”92.

Vern Richardson, szeregowy, kanadyjski czołgista, jeniec Lamsdorf
od 1943 r.
„1 maja. Hunowie mówią dzisiaj, że to nasz ostatni dzień marszu i że idziemy do jakiegoś Stalagu […] Słyszeliśmy przez cały dzień odgłosy dział i karabinów maszynowych […] Spodziewaliśmy się rozkazu wymarszu. Zobaczyliśmy
mały oddział szybkich czołgów jadących drogą. Hunowie powiedzieli, że są to
niemieckie czołgi. Ale jakoś napięcie wisiało w powietrzu [..] Około 6.30 piękna
kolumna pancerna pojawiła się na drodze. Za daleko, aby rozpoznać kto. Były
tam czołgi, ciężarówki i coś co wyglądało jak jeepy. Hunowie patrzyli na nią
z podejrzeniem i zainteresowaniem. Chcieliśmy, żeby byli do Jankesi, ale 3 lata
rozczarowań bycia jeńcem sprawia, że powątpiewasz […] Niektórzy mówili, że
to Jankesi. Farmer i francuscy robotnicy również, ale nic nie robiliśmy, dopóki
nie byliśmy pewni. Napięcie i podekscytowanie wisiało w powietrzu przez pół
godziny. Nagle sześć czołgów odłączyło się od kolumny i ruszyło w dół wzgórza
w naszą stronę. To wystarczyło, to byli naprawdę Jankesi. Nasi chłopcy ruszyli
do przodu z białymi chustkami […]. Co za radość. Hunowie wyjechali na małym
wozie, ale wrócili. Po kilku chwilach młody amerykański czołgista wszedł na
wzgórze z jednym z naszych chłopców. Podbiegliśmy do niego, kręcąc się wokół, aby porozmawiać i dotknąć go. Powiedział mało, ale dosadnie: Gdzie jest
Fryc? Powiedzieliśmy Jankesowi o Kilerze. Dał jednemu chłopakowi swoją broń
i powiedział, żeby użył ją według własnego uznania. Tak też zrobiliśmy. Dawno zaprzysiężona zemsta dopełniła się i pogrzebaliśmy Kilera pod lampą […].
Tej nocy, po północnej godzinie, wymaszerowaliśmy pod amerykańską eskortą
do Bruckback [najprawdopodobniej: Brückbach k. Kassel]. Byliśmy ogromnie
szczęśliwi. Amerykanie powiedzieli nam, że możemy korzystać z domów [Niemców – przyp. S.M. i V.R.W.] jak ze swoich, ale żeby nie być zbyt szorstkimi […]
Amerykanie trzymali nas tutaj dwa dni. Obrabowaliśmy każdy dom w mieście,
zabierając wszelkie jedzenie, które wpadło w nasze ręce, jak także każdą rzecz,
która miała jakąkolwiek wartość. Stąd Jankesi zabrali nas do wyswobodzonego
Stalagu, gdzie pozostaliśmy do 10 maja. Jedenastego odlecieliśmy do Anglii”93.
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J. F u s n i a k, op. cit.
V. R i c h a r d s o n, op. cit., s. 56.
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FROM LAMSDORF TO THE WEST.
BRITISH POWS ABOUT THE DEATH MARCH OF 1945
(Summary)

The evacuation of Stalag 344 Lamsdorf (Łambinowice) – the largest POW camp
complex for British prisoners-of-war, which was run by the Wehrmacht in Europe –
began on 22 January 1945 in the forenoon. The British POWs were the first to leave
the camp. They were also one of the largest group of soldiers of one single army detained in the stalag. Formed into columns of one thousand POWs each, they marched
out of the camp, being supervised by the German escort, and headed westward. During the successive few days, there were altogether over 10 thousand of them. There
were still over 12 thousand British POWs of Lamsdorf from the labour units subordinated to the camp, who also set out on the march to the West and who were followed by
POWs of other armies soon afterwards. They all enlarged the huge mass of people who
were forcefully being displaced in connection with the progressing offensive of the Red
Army. The route of the march designed for the British POWs ran through Stalag VIII
A Görlitz (Zgorzelec) to the German camps which were located mainly in the Military
District IX (Hesse and Thuringia). It was about 800 km long and it took the POWs
about three months to cover it. Due to the hard conditions and victims of the evacuation it was called “death march”. Diaries and notes, as well as memoires and accounts
provided by British POWs offer a rich source of information about the preparations for
the evacuation and the dramatic course of the march from the perspective of its forced
participants. The article contains a selection of the most significant fragments of these
documents accompanied by the authors’ commentaries.

VON LAMSDORF GEN WESTEN. BRITISCHE
KRIEGSGEFANGENE ÜBER IHREN TODESMARSCH 1945
(Zusammenfassung)

Die Räumung des Stalags 344 Lamsdorf (Łambinowice), des europaweit größten
Lagerkomplexes der Wehrmacht für britische Kriegsgefangene, begann am 22. Januar 1945 in den Vormittagsstunden. Britische Gefangene waren die Ersten, die es
verließen. Sie waren auch eine der zahlreichsten Armeegruppen im Stalag. Formiert
zu Kolonnen aus je eintausend Personen, marschierten sie aus dem Lager unter deutscher Eskorte innerhalb einiger aufeinanderfolgender Tage in einer Gesamtzahl von
ca. 10.000. Zusammen mit ihnen brachen zu dem Fußmarsch gen Westen noch über
12.000 britische Lamsdorf-Gefangene aus den unterstellten Arbeitskommandos und
anschließend auch Gefangene anderer Armeen auf. Sie alle vergrößerten die Schar
der Menschen, die im Zusammenhang mit der fortschreitenden Offensive der Roten
Armee zwangsweise verschoben wurden. Die Marschroute der britischen Lamsdorf-Gefangenen führte über das Stalag VIII A Görlitz (Zgorzelec) in deutsche Lager,
die sich vorwiegend im Wehrkreis IX (Hessen und Thüringen) befanden. Sie war ca.
800 km lang und es dauerte etwa drei Monate, bis die Gefangenen sie zurücklegten.
Aufgrund der Bedingungen und der Opfer der Evakuierung erhielt sie die Bezeich-
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nung „Todesmarsch”. Tagebücher und Notizen sowie Memoiren und Erinnerungsberichte britischer Gefangener sind eine reichhaltige Quelle von Informationen über die
Vorbereitungen auf die Evakuierung und den dramatischen Verlauf des Fußmarsches
aus der Perspektive der Zwangsteilnehmer. Der Beitrag enthält eine Auswahl der
wesentlichen Fragmente dieser Dokumente sowie einen Kommentar der Autoren des
Textes.
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W drodze do kraju.
Polski obóz repatriacyjny nr 4 w Cervinara
w świetle książki rozkazów dziennych
25 listopada 1945 r. pierwszy transport ok. tysiąca żołnierzy 2. Korpusu Polskiego wyruszył z Włoch, by poprzez Austrię i Czechosłowację
dotrzeć 2 grudnia do południowej granicy Polski. We Włoszech repatriantów
żegnali ambasador Polski w Rzymie Stanisław Kot i płk Kazimierz Sidor –
szef Polskiej Misji Wojskowej we Włoszech. W Koźlu witały ich oficjalne delegacje na czele w wiceministrem obrony narodowej gen. dyw. Wsiewołodem
Strażewskim. Wcześniej na stacjach granicznych w Międzylesiu i Zebrzydowicach żołnierzom odczytano specjalny rozkaz powitalny, który skierował do
nich Naczelny Dowódca Wojska Polskiego i minister obrony narodowej marsz.
Michał Rola-Żymierski. Ostatni w 1945 r. transport tego typu przybył do kraju
26 grudnia1. Łącznie w 13 transportach wróciło do Polski z Włoch 12,305 tys.
żołnierzy, w tym tylko 32 oficerów2. Na ogólną liczbę ok. 100 tys. żołnierzy
2. Korpusu Polskiego, którzy wówczas stacjonowali we Włoszech, nie był to
imponujący wynik3.
Należy podkreślić, że repatriacja Polaków po II wojnie światowej, w tym
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (dalej: PSZ) jest tematem badawczym, który
w ostatnich latach doczekał się wielu opracowań. Jednak przez długi czas, na
co uwagę zwrócił Stefan Artymowski, okres między decyzją o powrocie a przy1
Wiosną 1946 r. repatriacja z Włoch nadal trwała, lecz odbywała się drogą morską. Ostatecznie jednak władze brytyjskie podjęły decyzję o przeniesieniu 2. Korpusu na teren Wielkiej Brytanii, co było równoznaczne z likwidacją obozów repatriacyjnych. Obóz w Cervinara został oficjalnie
zamknięty 22 VI 1946 r. Zob. M. N u r e k, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Gdańsk 2009, s. 565.
2
S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej do
Polski w latach 1945–1948, Poznań 2012, s. 220; i d e m, Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie do Polski w latach 1945–1948, „Studia Podlaskie”
2009/2010, t. 18, s. 211.
3
Plebiscyt, dotyczący powrotu do Polski, przeprowadzony przez władze brytyjskie wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 21 IX 1945 r., przyniósł wynik, który nie był dla nikogo zaskoczeniem. Za powrotem do Polski optowało wówczas 23 tys. żołnierzy znajdujących się w Wielkiej Brytanii i ok. 10 tys. we Włoszech. Zob. K. F i l i p o w, Ł. R a d u l s k i, Żołnierze polscy we Włoszech po
zakończeniu II wojny światowej. W: II Korpus Polski w kampanii włoskiej i losy jego żołnierzy
po wojnie, red. J. Smoliński, K. Piwowarska, Warszawa 2008, s. 99.
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jazdem do kraju nie był przedmiotem zainteresowania naukowców. O ile bowiem polityczne aspekty repatriacji zostały przez takich historyków, jak: Jan
Linowski, Marek K. Kamiński czy Tadeusz Wolsza, dość dobrze opracowane, o tyle organizacja procesu repatriacji i jej przebieg już nie4. Publikacje
ww. S. Artymowskiego, Janusza Wróbla czy Jerzego A. Radomskiego wypełniły w dużym stopniu tę lukę5. W każdym z tych opracowań pojawia się wątek żołnierzy PSZ w obozach dla repatriantów. Ich organizację w zależności od
miejsca lokalizacji przeanalizował S. Artymowski. Opisał przy tym też realia
panujące w obozach we Włoszech, podobnie zresztą jak J. Wróbel. Obaj posiłkowali się dokumentami zgromadzonymi w Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie, w tym sprawozdaniem ambasadora Polski we
Włoszech S. Kota z wizyty w obozie w Cervinara 30 października 1945 r.6.
Warunki życia w obozach, relacje między brytyjskimi władzami a wspierającym je polskimi dowódcami, dowództwem a żołnierzami, obozem a jego
otoczeniem, a także nastroje żołnierzy oczekujących na powrót, pomogłyby
znacznie przybliżyć materiały wytworzone bezpośrednio w tych miejscach.
Takim dokumentem jest tytułowa książka rozkazów dziennych, pochodząca
z obozu repatriacyjnego w Cervinara, oznaczonego numerem 4 (inaczej zwanego skrzydłem nr 4), z batalionu C. Pierwszy odnotowany w niej rozkaz nosi
datę 30 sierpnia 1945 r., ostatni zaś 15 listopada 1945 r., co oznacza, iż nie jest
ona kompletna. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dokument trafił do Polski i kto
go przywiózł7.
Obóz, z którego książka rozkazów pochodzi, był jednym z siedmiu, zlokalizowanych w pobliżu Neapolu, na przestrzeni ok. 15 km pomiędzy Casertą a Benevento. Ich dowództwo znajdowało się w miejscowości Cervinara. W najbliższym
sąsiedztwie dowództwa mieściły się obozy (zwane również skrzydłami) nr 1,
4 i 5, pozostałe zaś ulokowane były nieco dalej: nr 6 w Rotunda, nr 7 w Arpada,
nr 8 w Arenzo i nr X w odległości ok. 30 km od Cervinary. Każdy z nich mógł
pomieścić ok. 2,2 tys. osób, poza obozem X, którego pojemność szacowano na
ok. tysiąc osób. Wszystkie obozy pozostawały pod kontrolą Brytyjczyków, komendantem był płk R. C. Charnock, a w sprawach wewnętrznych wspierał go
polski komendant mjr Stanisław Paszkiewicz8. Pierwsi polscy żołnierze trafili
do Cervinary na początku sierpnia 1945 r. Do końca września było ich tam
ok. 7 tys. Później dołączyli kolejni, m.in. w październiku grupa ok. 500 Polaków z Egiptu. Wśród oczekujących na repatriację przeważali rolnicy i robotnicy
(w tym znaczna grupa górników ze Śląska), reprezentantów inteligencji było
S. A r t y m o w s k i, Od tęsknoty do werbunku…, s. 197.
I d e m, Repatriacja żołnierzy Polskich …; J. W r ó b e l, Na rozdrożu historii. Repatriacja
obywateli polskich z Zachodu w latach 1945–1949, Łódź 2009; A. A. R a d o m s k i, Demobilizacja
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951, Kraków 2009.
6
S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich …, s. 218–223; J. W r ó b e l, op. cit., s. 284–285.
7
Za udostępnienie dokumentu dziękuję Pani Romanie Dolińskiej.
8
J. W r ó b e l, op.cit., s. 284.
4
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niewielu. Największą grupę, bo aż ok. 4,5 tys. stanowili byli żołnierze Wehrmachtu, z czego ok. 2,5 tys. zdołało wziąć udział w walkach z Niemcami9. Za
przeprowadzenie repatriacji odpowiadały głównie władze brytyjskie, a ze strony Warszawy – udział w niej miała mieć Polska Misja Wojskowa we Włoszech,
kierowana przez płk. K. Sidora. Do obozu oddelegowani zostali oficerowie łącznikowi Wojska Polskiego (dalej: WP), którzy mieli pozostawać w stałym kontakcie z władzami w Warszawie10. Generalnie przebieg przygotowań do repatriacji wyglądał następująco: żołnierz deklarujący swojemu przełożonemu chęć
powrotu do ojczyzny był kierowany do obozu, gdzie po załatwieniu formalności
dostawał należne pieniądze, tj. żołd taki sam jak w 2. Korpusie oraz przydziały
z Instytutu Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Lotnictwa (Navy, Army
and Air Force Institutes, dalej: NAAFI)11. Do czasu repatriacji przebywał
w obozie. Na kilka dni przed odjazdem do Polski otrzymywał racje żywnościowe, koce i broń, jednak nie tę, którą walczył, lecz starszego typu.
Zdaniem S. Artymowskiego, obóz w Cervinara był szczególny, a to dlatego
że nie mieścił się w żadnej z przyjętych kategorii miejsc przetrzymywania – nie
był typowym obozem repatriacyjnym ani też przejściowym jak np. te powstałe
w Wielkiej Brytanii. Żołnierze z 2. Korpusu Polskiego trafili do niego przed plebiscytem z 21 września 1945 r., a więc wcześniej nim Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej przestał uważać PSZ za część WP. Umowę pomiędzy dowództwem brytyjskim a przedstawicielstwem polskim o szczegółach dotyczących
organizacji powrotu do ojczyzny, zawarto najprawdopodobniej w listopadzie
1945 r. Ponadto ewenementem związanym z obozami w Cervinara, było bardzo sprawne i szybkie przygotowanie repatriacji zgromadzonych w nich żołnierzy w grudniu 1945 r. W tym wypadku znacznie wcześniej ustalono wszystkie
S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich …, s. 219–220.
Jednym z nich był Edmund Z. Szaniawski, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania
Warszawskiego, po wojnie zatrudniony w Wydziale Zagranicznym Wojska Polskiego i Ministerstwie
Spraw Zagranicznych. Z racji znajomości języków obcych trafił do Włoch, gdzie miał pomagać
w organizacji repatriacji: „Jedyna rzecz, to żeśmy przygotowywali kolejne wyjazdy, przejęliśmy pieczę nad tymi obozami. Działy się tam rzeczy nieprawdopodobne, masę Ślązaków z niemieckiej armii
z [wytatuowaną] literą S i kategorią, grupą krwi, podawali się za Polaków. Dochodziło do morderstw
na tle rabunkowym w tych obozach. Po cichu załatwiali, jak ktoś miał masę pieniędzy lub tak zwane kasztany. Kasztany to były złote monety egipskie. Szczególnie te wojska, które szły z Bliskiego
Wschodu, oficerowie byli zaopatrzeni w te monety. [Bandyci] zabijali, grzebali nocą w obozie. Tak
że trzeba było jak najszybciej te obozy likwidować i wysyłać do Polski tych żołnierzy”. Zob. Muzeum
Powstania Warszawskiego, Archiwum Historii Mówionej, Relacja Edmunda Z. Szaniawskiego.
Inaczej sytuację oceniały władze brytyjskie, których pozytywną opinię o dyscyplinie panującej
w obozie w Cervinara przywoływał w raporcie ambasador S. Kot. Zob. S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich…, s. 219.
11
Organizacja powołana przez rząd brytyjski w 1921 r. w celu prowadzenia placówek wypoczynkowych, podlegających Brytyjskim Siłom Zbrojnym oraz sprzedaży żołnierzom i ich rodzinom
rozmaitych towarów. Prowadziła kluby, bary, sklepy, supermarkety, restauracje, kawiarnie i inne
tego rodzaju placówki w większości brytyjskich baz wojskowych. Jej najaktywniejsza działalność
przypadła na okres II wojny światowej.
9
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sprawy techniczne, kwestię wyposażenia i zaopatrzenia, trasę, ochronę pociągów itp.12. Podobnego sukcesu nie udało się powtórzyć ani we Włoszech, ani też
w Wielkiej Brytanii.
Organizacja obozu, jak już zostało wspomniane, w głównej mierze zależała
od władz brytyjskich, co potwierdza zachowana dokumentacja. Na co dzień
jednak żołnierze mieli kontakt głównie ze swoimi polskimi zwierzchnikami13.
Poza mjr. S. Paszkiewiczem, który był głównym polskim komendantem, na
czele każdego z obozów (skrzydeł) stali komendanci. Mniejszą jednostką organizacyjną w każdym ze skrzydeł były bataliony (baony), w skład których wchodziły kompanie. W obozie nr 4 żołnierze podzieleni byli na pięć batalionów,
oznaczonych literami A–E. Komendantami w obozie nr 4 byli w omawianym
okresie Józef Majnusz oraz ppor. Jefimow. Ponadto w obozie funkcjonowały:
służba wartownicza, policja przeciwpożarowa, żandarmeria obozowa, pilnująca porządku oraz areszt. Szpital znajdował się w dowództwie obozu w Cervinara, natomiast oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, zajmujący się m.in.
poszukiwaniem rodzin, w obozie nr 5. Zdaniem ambasadora Polski we Włoszech, S. Kota, warunki życia w obozie Cervinara były dobre, żołnierze chodzili porządnie ubrani i otrzymywali odpowiednie wyżywienie. Dysponowali też
sporą ilością wolnego czasu i mogli korzystać z oferty kulturalnej w obozie14.
Książka rozkazów zdaje się potwierdzać tę opinię15. Dość obszernie zostały w niej
poruszone kwestie, związane z życiem kulturalnym. Należy podkreślić, że
początkowo program artystyczny był dość skromny. Poza rozgrywanymi meczami piłki nożnej, działało kino, w którym wyświetlano filmy amerykańskie i polskie. Polskie władze obozowe zabiegały jednak o to, by sytuacja się
poprawiła. Przede wszystkim otwarta została świetlica, w której odbywały się
rozmaite spotkania, pogadanki i występy, i gdzie słuchano radia. Zaczęto też
stopniowo tworzyć i rozbudowywać zespół muzyczny16, pojawiła się grupa teatralna i tzw. pluton sportowy. Żołnierze wydawali tygodnik „Na Szlaku do Polski”.
W obozie uroczyście obchodzono święta państwowe, a konkretnie w tym czasie
święto 11 Listopada, którego główne uroczystości (jak zapisano w rozkazie
nr 79) miały miejsce przy pomniku, a ich celem było uczczenie poległych w obu
wojnach: „światowej i ostatniej”. Z kolei 12 listopada obchody święta przeniosły
się do poszczególnych obozów i mieli w nich uczestniczyć wszyscy żołnierze.
W celu usystematyzowania działań kulturalnych starano się nadać im ramy
organizacyjne. Taką próbą było powołanie w październiku 1945 r. organizacji
S. A r t y m o w s k i, Repatriacja żołnierzy Polskich …., s. 220–221.
W rozkazach pojawia się informacja o jednej wizytacji obozu nr 4, konkretnie 5 IX 1945 r.
14
J. W r ó b e l, op. cit., s. 285.
15
W rozkazach zwracają uwagę problemy z dostępem do wody pitnej.
16
Podobnie przedstawiała się sytuacja także w innych obozach w Cervinara. Według wspomnień
J. Koszutskiego w obozie, do którego trafił, funkcjonowała orkiestra typu kameralnego, której trzon
stanowili Ślązacy spod Rybnika, na czele ze skrzypkiem Pawłem Świętym. Zob. J. K o s z u t s k i,
Droga do ojczyzny, „Wojskowy Przegląd Historyczny” (dalej: „WPH”) 1976, nr 4 (78), s. 102.
12
13
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pod nazwą Komitet Dobrobytu Żołnierza. W jego skład weszły osoby pełniące
w obozie ważne funkcje społeczne (osoba prowadząca sklepik) i w dziedzinie kultury (członkowie orkiestry i grupy teatralnej). Nie wiadomo, czy komitet dobrobytu był tożsamy z inną instytucją obozową, tj. komisją kulturalno-oświatową, wymienianą w rozkazach. Jednym z zadań tej komisji było urządzanie
codziennych pogadanek, których program miała przedkładać komendzie obozu. Osoby aktywnie działałające na polu kulturalnym, mogły liczyć na pewne
przywileje i zwolnienia z obowiązków. Oczywiście, poszerzanie oferty kulturalnej wymagało środków finansowych, które starano się pozyskać różnymi
drogami – pochodziły one głównie ze składek żołnierzy, z działalności sklepiku,
w mniejszym stopniu od Brytyjczyków. I tak w rozkazie nr 58 z 21 października
pojawiła się informacja, że zebranych zostało 164,197 tys. lirów, co pozwoliło
na zakup saksofonu i innych instrumentów muzycznych. Pieniądze pochodziły
w ponad 60% z datków żołnierzy, w 28% z dochodu sklepiku, a resztę dodali
Brytyjczycy i NAAFI.
Jak wynika z zachowanego dokumentu, w obozie dbano także o zapewnienie posługi duszpasterskiej i możliwość prowadzenia życia religijnego. Z literatury przedmiotu wiadomo, iż kapelanem obozu w Cervinara był ks. Franciszek
Tyczkowski17. Katolicy z obozu nr 4 uczęszczali na nabożeństwa do pobliskiego
kościoła w miasteczku San Martino. W obozie organizowano też spotkania,
pogadanki i nabożeństwa dla protestantów.
Warto poświęcić uwagę zagadnieniu, skąd pochodzili żołnierze, którzy trafili do obozu w Cervinara i jakie były ich wcześniejsze losy. Większość, jak już
zostało podkreślone, stanowili byli żołnierze Wehrmachtu; pozostali to osoby,
które przeszły cały szlak bojowy korpusu, a także uczestnicy walk w Afryce
w składzie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich18. Pomniejsze grupy
to byli jeńcy obozów Wehrmachtu. Owa różnorodność powodowała rozmaite
problemy. Ich sygnałem może być rozkaz nr 50 z 14 października 1945 r.,
wprowadzający sposób salutowania dwoma palcami. Żołnierzy, jak podkreślono w tym rozkazie, należało nauczyć tego sposobu przed powrotem do kraju.
O pochodzeniu osób, przebywających w obozie sporo mówią też inne zapisy
w książce. I tak rozkaz nr 26 z 19 września 1945 r. zawiera zakaz śpiewania i prowadzenia rozmów w języku niemieckim, jak również noszenia oznak
hitlerowskich (konkretnie swastyki przy pasie). Również informacja zawarta w rozkazie dziennym nr 62 na 25 października 1945 r. jest wskazówką,
dotyczącą składu narodowościowego obozu. Informowano w nim, że podania
szeregowych w sprawie przywrócenia właściwych nazwisk nie będą mogły być
pozytywnie rozpatrzone na obczyźnie, lecz dopiero po powrocie do kraju.
T. K r a h e l, Doświadczeni zniewoleniem: duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani
w latach okupacji sowieckiej (1939–1941), Białystok 2005, s. 124.
18
J. W r ó b e l, op.cit., s. 285.
17
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Zwięzła formuła zapisów, charakterystyczna dla tego typu dokumentu,
nie pozwalała na dogłębną analizę problemu narodowości byłych żołnierzy
Wehrmachtu. Z innych źródeł wiadomo, że niektórzy z nich obawiali się jak
władze w kraju potraktują ich służbę w niemieckim wojsku czy wpis na Niemiecką Listę Narodowościową19. Pisała o tym polska prasa emigracyjna, cytując teksty, ukazujące się w krajowych czasopismach, w których oskarżano
gen. W. Andersa o przyjmowanie w szeregi 2. Korpusu Polskiego hitlerowców,
własowców, ukraińskich nacjonalistów i generalnie „[…] zbrodniczy element z całego świata”20. Przykładem tekstu, stawiającego w złym świetle dowództwo
2. Korpusu i jego żołnierzy, był artykuł publikowany w gazecie „Głos Narodu”,
w którym napisano:
„Oto leżą przed nami zeznania Niemców, którzy byli w niewoli alianckiej
we Włoszech i którzy za namową oficerów łącznikowych II Korpusu wstąpili
do armii Andersa. Zostali oni zdemaskowani w obozie repatriacyjnym w Cervinara. Wszyscy oni cynicznie i otwarcie przyznali, że są obywatelami byłej
Rzeszy i wstąpili do Korpusu po kapitulacji Niemiec”21.

Dalej następowały zeznania tychże Niemców, którzy opowiadali z dumą
o swojej „brunatnej przeszłości”.
O ile tożsamość narodowa zgłaszających się do powrotu żołnierzy mogła
być podawana w wątpliwość, o tyle struktura społeczna i zawodowa nie budziły zastrzeżeń komunistycznych władz. We władzach w Cervinara – na
stanowiskach komendantów poszczególnych skrzydeł znajdowali się oficerowie niższych stopni, na czele rozmaitych obozowych instytucji stali żołnierze
szeregowi, co najwyżej podoficerowie. Wśród powracających niewielu było reprezentantów inteligencji. Uspokajało to ówczesne władze, co pokazuje opinia
marsz. M. Roli-Żymierskiego, który przyznawał, że repatrianci nie są zwolennikami nowej władzy, lecz to w większości „masa robotnicza”, która wraca do
rodzin22. 		
Zachowany dokument dość dobrze oddaje problemy dnia codziennego,
z którymi borykali się żołnierze w obozach oraz ich dowództwo. Przede
J. W r ó b e l, op.cit., s. 285
R. K o b y l a r z - B u ł a, „Element podejrzany”. Ślązacy – żołnierze Wehrmachtu i Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W: „Politycznie
obcy”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak i P. Skubisz, Szczecin 2011, s. 179–180.
21
Co mówią Niemcy z armii Andersa, „Głos Narodu” 1945, nr 165 z 16 VII, s. 2. Faktem jest, iż
selekcja osób zgłaszających się do 2. Korpusu Polskiego z Wehrmachtu przybrała po zakończeniu
wojny niepokojący kształt. O ile przed majem 1945 r. dość wnikliwie sprawdzano kandydatów pod
względem ich narodowości i przynależności do organizacji hitlerowskich, to po tej dacie zaniedbano wiele tego typu działań. Skutki były takie, iż do 2. Korpusu przedostały się osoby niepożądane.
Zob. więcej J. Ż a k, Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego, Warszawa
2014, s. 80–81.
22
M. N u r e k, op. cit. s. 604.
19
20
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wszystkim sporym problemem pozostawały kwestie dyscyplinarne. Widocznym tego przejawem są często powtarzające się w książce rozkazów informacje
o takich przewinieniach jak: samowolne wyjścia z obozu, nieporządek, awantury, nadużywanie alkoholu, kradzieże na terenie obozu, sprzedawanie elementów wojskowego wyposażenia i żywności cywilom, odmowa wykonywania rozkazów, niechlujny wygląd, nieoddawanie honorów oficerom zarówno obozów
repatriacyjnych, jak i innym wchodzącym w skład koalicji antyhitlerowskiej
itp. Przedłużający się pobyt w obozach i niepewna sytuacja żołnierzy, którzy
byli już poza polskimi jednostkami wojskowymi na Zachodzie, a jeszcze nie
w gestii władz krajowych, skutkował postępującą demoralizacją. Z tego powodu żołnierzy przebywających w obozie starano się przekonać, iż ich naganne
zachowanie w obozie i wykroczenia przeciwko dyscyplinie zostaną przekazane
władzom w Polsce, które wyciągną konsekwencje karne wobec winowajców,
np. za próby wzbogacenia się kosztem wojskowej własności i sprzedawanie
rzeczy wojskowych Włochom (rozkaz nr 54 z 16 października 1945 r.). Wiele
problemów miało swoje źródło w nadużywaniu alkoholu. Pod jego wpływem
dochodziło do awantur, bójek, napadów i morderstw. Próbowano temu zaradzić, stosując ograniczenia wyjścia z obozu i zakaz odwiedzania restauracji,
które też kontrolowano (rozkaz nr 36 z 29 września 1945 r.). Za mniejsze przewinienia: odmowę wykonania rozkazu, uchylanie się od pracy, awantury, niedbały strój, daleki od standardów wojskowych i wygląd, kary orzekały sądy
koleżeńskie. Brak konkretnego zajęcia z pewnością nie sprzyjał utrzymaniu
dyscypliny, dlatego władze obozowe podejmowały działania, mające na celu
zapełnienie czasu oczekującym na repatriację żołnierzom.
Treść rozkazów pochodzących z obozu nr 4 jest też zaprzeczeniem informacji podawanych przez polskie przedstawicielstwo w Rzymie o izolowaniu
żołnierzy od miejscowego otoczenia. W dokumencie przewijają się nazwy pobliskich miasteczek takich jak: San Martino, Comme de Mignano, Altaville
Irpina (Altavilla Irpina), Pratola (Pratola Serra), chętnie odwiedzanych przez
żołnierzy z obozu w Cervinara. Wizyty te często były źródłem rozmaitych problemów, dlatego niektóre z rozkazów wskazują na próby ograniczenia kontaktów, zwłaszcza w sytuacji groźby wybuchu epidemii chorób zakaźnych (tyfusu,
ospy) (rozkazy nr 16 z 8 września, nr 23 z 16 września) czy też stałego problemu chorób wenerycznych, przed którymi żołnierzy ostrzegano, starając się
zakazami i groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności wymusić dyscyplinę (rozkaz nr 26 z 19 września). Posuwano się też do wydawania środków medycznych (antywenerycznych) miejscowej ludności (rozkaz nr 39 z 2 października).
Niezadowolenie władz obozowych budził także handel z miejscowymi, którego
przedmiotem stawały się zapasy z wojskowych magazynów (rozkaz nr 68
z 21 października). Chwalono się natomiast chętnie oficjalnymi kontaktami,
których przejawem były rozgrywki sportowe, głównie mecze między drużyna-
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mi włoskimi a polskimi. Rozkazy potwierdzają zatem, że kontakty z włoskim
otoczeniem były częste, a relacje zażyłe. Niedostrzegalny jest w nich natomiast
ambiwalentny stosunek władz włoskich wobec żołnierzy 2. Korpusu, który z czasem – z uwagi na przyjętą strategię polityczną – coraz bardziej się pogarszał23.
Problemy dyscyplinarne i niezadowolenie żołnierzy wskutek przedłużania
się ich pobytu w obozach wykorzystywały władze komunistyczne w Polsce i ich przedstawicielstwa we Włoszech do realizacji własnych celów politycznych. Kolejne noty wysyłane do Brytyjczyków zawierały informacje o zniechęcaniu żołnierzy do powrotu do Polski przez dowództwo 2. Korpusu Polskiego,
a także o ich złym traktowaniu w Cervinara, w tym o pozbawianiu kontaktu
z przedstawicielstwem polskim w Rzymie24, a nawet z rodzinami w kraju25.
Pewne praktyki stosowane przez polskie dowództwo korpusu mogły świadczyć
o szykanowaniu osób, zgłaszających chęć powrotu do Polski. Żołnierz chcący
się repatriować podpisywał deklarację, iż będąc poinformowanym o sytuacji
politycznej w Polsce, zamierza wrócić, a jego deklarację sygnowało aż sześciu
świadków. Do października 1945 r. dowództwo 2. Korpusu przyjmowało też
z powrotem w swoje szeregi uciekinierów z obozów w Cervinara26. Z drugiej
strony należy jednak zauważyć, że działania propagandowe przeciwko powrotom do Polski nie były kierowane z jednakowym natężeniem do wszystkich.
Najsłabiej agitowano byłych żołnierzy Wehrmachtu, którzy do PSZ trafili
z niewoli lub też byli uciekinierami z armii niemieckiej. Bez większych oporów trafiali oni do bazy 2. Korpusu w San Basilo, a stąd do Cervinary27. Tu
natomiast mieli spokojnie oczekiwać na powrót do kraju z dala od politycznych
rozgrywek. Takie przynajmniej nastawienie prezentowały oficjalnie władze
obozowe: brytyjskie i polskie. W omawianej książce rozkazów pod datą 4 września
1945 r. wyraźnie zapisano: „Zabrania się prowadzenia polityki na terenie obozu
i poza obozem. Agentów natychmiast meldować do dowództwa komendy”. Oczywiście, można zadać pytanie, o jakich agentów chodziło. Z pozycji brytyjskiej
zapewne o tych, którzy byli w służbie zarówno 2. Korpusu Polskiego i władz emigracyjnych, jak również władz krajowych. Jedne i drugie o posiadanie własnej
agentury w Cervinara z pewnością zabiegały. Władze komunistyczne, jak
23
Zob. M. P a s z t o r, 2 Korpus Polski a stosunki polsko-włoskie w latach 1945–1946, „WPH”
2015, t.3, s. 85–106.
24
A. M a r c i n k i e w i c z - K a c z m a r c z y k, Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie po powrocie do kraju (1945–1948). W: „Politycznie obcy”. Żołnierze …, s. 160–161.
25
W piśmie skierowanym na początku 1946 r. przez ambasadora S. Kota do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie pojawiła się ostra krytyka oddziału PCK
w Rzymie, kierowanego przez mjr. Stefana Tyszkiewicza: „Taka organizacja musi wykonywać
ślepo rozkazy Dowództwa, a unika wszystkiego co by zbliżało żołnierzy do kraju. Unikają np.
starań o przesyłanie listów do rodzin w kraju, nie mamy też żadnych gwarancji, czy listy przekazywane przez nas doręczają adresatom”. Zob. Archiwum Akt Nowych, Polski Czerwony Krzyż.
Zarząd Główny w Warszawie 1945–1959, sygn. 279, k. 5.
26
J. Ż a k, op.cit., s. 95–96.
27
K. F i l i p o w, Ł. R a d u l s k i, op. cit., s. 99.
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wynika z dokumentów wywiadu wojskowego28, a pośrednio także z niektórych
wspomnień29, miały w obozach ludzi lojalnych. Tworzenie takich grup „aktywistów” wśród zdemobilizowanych żołnierzy 2. Korpusu z czasem przybrało
zorganizowaną formę. Zadanie to powierzono oficerom WP, oddelegowanym do
obserwacji obozów. O ile jednak wyszukiwanie i gromadzenie osób o poglądach
odpowiadających komunistycznym władzom, a zarazem popularnych wśród
ogółu żołnierzy było działaniem jawnym, o tyle budowanie sieci agentów w tych
obozach już nie30.
Zadaniem władz obozowych było zapewnienie dostępu do informacji z kraju, co w obliczu sprzecznych wiadomości i plotek, mogło mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o powrocie. Dużą wagę, jak wynika z książki
rozkazów, przywiązywano zwłaszcza do dzienników, których słuchać można
było w świetlicy. Wielokrotnie powtarzały się zakazy zakłócania odbioru wiadomości. W obozach odbywały się też codzienne pogadanki o sytuacji w Polsce. Rolę informacyjną miał odgrywać wspomniany już tygodnik wydawany na
miejscu pt. „Na Szlaku do Polski”. Widoczne było także dążenie, by ci, którzy
zdecydowali się na repatriację, nie zrezygnowali z niej w czasie pobytu w obozach. Starano się zatem załatwić palące kwestie, dotyczące służby wojskowej,
w rozkazie nr 69 z 1 listopada 1945 r. podano informację, że zgodnie z decyzją
Rady Jedności Narodowej powracającym miał zostać zaliczony do służby wojskowej czas pobytu w obozie repatriacyjnym. Z kolei w rozkazie dziennym
nr 65 na 28 października zawarta została informacja, dotycząca weryfikacji
stopni wojskowych, którą przeprowadzić miały polskie władze wojskowe po
powrocie do kraju. Żołnierze, oczekujący w obozach na repatriację, mogli
uczestniczyć też w ważnych sprawach krajowych. W rozkazie dziennym nr 58
z 21 października pojawiła się informacja o zbiórce w Cervinara środków finansowych na akcję odbudowy Warszawy. Na ten cel zebrano łącznie 96,645 tys.
lirów datków. Z pieniędzy zakupiono rozmaite urządzenia, instrumenty muzyczne
i inne przedmioty, które później repatriujący się przywieźli w darze dla Polski.
Dla odtworzenia sytuacji i nastrojów polskich żołnierzy w obozach repatriacyjnych ciekawe byłoby też ustalenie, jak na co dzień wyglądały relacje z polskim przedstawicielstwem w Rzymie, w tym z ambasadą. Generalnie między
władzami brytyjskimi a polskimi dochodziło do wielu tarć, których zarzewiem
były poczynania ambasady Polski w Rzymie i Polskiej Misji Wojskowej. Am28
Najwięcej tego typu informacji znaleźć można w dokumentach Attachatu Polskiego w Rzymie, które stanowią część zespołu Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przechowywanego w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Zob. m.in. IPN BU 345/85.
29
Ze wspomnień J. Koszutskiego wynika, że w obozie występowała agitacja polityczna za
„nową Polską”. Autor relacji z pewnością chciał uwypuklić własne zasługi, stąd w tekście zamieścił obszerny fragment o organizacji przez niego akademii z okazji rocznicy rewolucji październikowej i wygłoszeniu „na wskroś politycznego” przemówienia. Zob. J. K o s z u t s k i, op. cit.,
s. 102–109.
30
IPN BU 345/85, k. 22–23. Instrukcja dla szefa Misji Wojskowej Likwidacyjnej w Rzymie.
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basada z kolei pozostawała w konflikcie z misją wojskową, co także nie wpływało dobrze na to, co działo się wokół repatriacji31. W rozkazach nie można, co
zrozumiałe, doszukać się śladu tych konfliktów. Są natomiast sformułowane
zalecenia, by repatriujący się żołnierze nie obciążali ambasady dodatkowymi
wizytami, a także wyraźne zakazy wyjazdu do Rzymu w celu samodzielnego
załatwiania spraw w polskim przedstawicielstwie.
O tym, jak przebiegała repatriacja z książki rozkazów nie można się dowiedzieć32. Zapiski urywają się na dacie 15 listopada 1945 r. Warto jednak
zauważyć, że większość żołnierzy niecierpliwie na nią czekała. Świadczą o tym
opisane już w literaturze przypadki indywidualnych ucieczek do Polski czy też
próba buntu w postaci zbiorowej ucieczki polskich żołnierzy, będąca reakcją
na odwołanie październikowego terminu repatriacji33. W tej sytuacji nie dziwi
treść rozkazu skierowanego przez polskiego komendanta obozu mjr. S. Paszkiewicza 11 listopada 1945 r. do żołnierzy. Wezwał ich w nim do wytrwania
i niedezerterowania z obozu, argumentując:
„[…] Aczkolwiek żołnierze uciekający do kraju nie są traktowani jako dezerterzy, jednakowoż wielokrotnie byli ostrzegani o trudnościach i o tym, że w drodze
mogą zaginąć bez śladu, i przez to uniemożliwiają Rządowi i Dowództwu opiekę nad
nimi. Masowe ucieczki pozatem zaostrzają i tak naszą ograniczoną wolność poruszania, ze strony Władz Brytyjskich […] Apeluję do wszystkich żołnierzy, aby słabnącym na duchu kolegom pomogli przetrwać te ciężkie chwile, jakie przeżywamy”.

Bunt miał wybuchnąć w Cervinara także z powodu odmowy wizytacji obozów przez attaché wojskowego ambasady polskiej w Rzymie, wydanej przez
Anglików34. Jednak zarówno płk K. Sidor, jak i ambasador S. Kot otrzymali
w końcu zgodę na odwiedzenie obozów. W tekście opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 25 października 1945 r. zamieszczono fragment wystąpienia płk.
K. Sidora w Cervinara i jego przemówienie wygłoszone do żołnierzy, kończące
się wezwaniem do powrotu „Polska czeka na Was”35. O tym, jakie powitanie
czekało powracających żołnierzy można się dowiedzieć wiele wertując dokumenty wytworzone przez komunistyczne organy bezpieczeństwa. Pierwsze
chwile na ojczystej ziemi mogły jeszcze dawać nadzieję na normalność. Dość
szybko jednak bardzo wielu repatriantów przekonało się, że było to złudne.
Za fasadą uroczystych powitań i podziękowań za wypełnianie żołnierskiego
obowiązku, kryły się rozmaite działania tajnych służb, podejmowane wobec
byłych żołnierzy PSZ. Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego i Urząd
J. Ż a k, op. cit., s. 260–264.
Na temat przygotowań do repatriacji pojawia się jedna informacja i dotyczy rejestracji do
30 VIII 1945 r. żołnierzy deklarujących się jako obywatele radzieccy na wyjazd do ZSRR.
33
J. W r ó b e l, op.cit., s. 285
34
J. K o s z u t s k i, op cit., s. 96.
35
Delegat z Warszawy w polskich obozach repatriacyjnych we Włoszech, „Rzeczpospolita”
1945, nr 290 z 25 X, s. 1.
31
32
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Bezpieczeństwa Publicznego poszukiwały wśród nich osób powiązanych z kontrwywiadem brytyjskim i amerykańskim, pracowników tajnych służb 2. Korpusu i władz na emigracji, byłych żołnierzy SS, SA, pracowników gestapo, członków armii Andrieja Własowa i ogółem osób, które zajmowały wrogą postawę
wobec komunistycznego państwa polskiego. Represje i szykany dotykały tych,
którzy mieli coś na sumieniu i całe rzesze zwykłych żołnierzy, którzy wrócili
z różnych pobudek, najczęściej ponieważ mieli w kraju rodziny i nie wyobrażali
sobie życia poza ojczyzną.

ON THE WAY TO THE MOTHER COUNTRY.
THE POLISH REPATRIATION CAMP NO. 4 IN CERVINARA
IN THE LIGHT OF THE BOOK OF ORDERS OF THE DAY
(Summary)

During the period of four years following the end of World War 2 there were
120 thousand soldiers of the Polish Military Forces who returned to Poland. To many
the decision concerning their repatriation was not easy to take and it was influenced
by a variety of reasons: the war experience they had, the length of their service in the
Polish Army, the army rank, political views and the Weltanschaaung they held, or
family matters. The soldiers of the Second Polish Corps were especially largely distrustful of the communist authorities in Poland. Consequently, there were only
14.5 thousand of them who decided to return home in 1945. The time between filing
the access to return to the mother country and the very leaving for Poland itself was
devoted to dealing with various formalities. In Italy, it was the Polish Military Mission
which was responsible for the procedures and the soldiers of the Second Corps willing
to come back home were placed in repatriation camps in the environs of Cervinara
near Naples. The present elaboration is devoted to one of such camps (No. 4) functioning between August and November 1945. The document – the book of orders of the day
– which has been preserved, allows recreating the organization of the camp, the problems which its authorities encountered, the vicissitudes of the Poles staying there and
their relations with the local environment, as well as – in a broader context – gives an
insight into the general situation in which Polish soldiers found themselves in while in
Italy after the end of World War 2.

AUF DEM WEG IN DIE HEIMAT. DAS POLNISCHE HEIMKEHRLAGER NR. 4 IN CERVINARA LAUT TAGESBEFEHLSBUCH
(Zusammenfassung)

Innerhalb von vier Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten rund
120.000 Soldaten der Polnischen Streitkräfte wieder nach Polen zurück. Für viele von
ihnen war die Heimkehr keine leichte Entscheidung. Verschiedene Gründe hatten
darauf einen Einfluss: erlebte Kriegserfahrungen, Dauer der Dienstzeit in der polnischen Armee, militärischer Dienstgrad, politische und weltanschauliche Überzeu-
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gungen oder auch familiäre Belange. Von tiefem Misstrauen gegenüber der kommunistischen Führung in Polen waren insbesondere die Soldaten des 2. Polnischen Korps
geprägt, von denen sich im Jahr 1945 lediglich 14.500 ins Heimatland repatriieren
ließen. Die Zeit zwischen der Anmeldung des Wunsches zur Rückkehr in die Heimat
und der Abreise war der Erledigung diverser Formalitäten gewidmet. In Italien befasste sich damit die Polnische Militärmission, wobei die rückkehrwilligen Soldaten des
2. Polnischen Korps in Heimkehrlagern in der Umgebung von Cervinara bei Neapel
untergebracht wurden. Der vorliegende Text widmet sich einem dieser Lager (Nr. 4) im
Zeitraum von August bis November 1945. Ein überliefertes Dokument – ein Tagesbefehlsbuch – erlaubt es, die Organisation des Lagers und die Probleme, mit denen
die Lagerverantwortlichen ringen mussten, das Schicksal der dort befindlichen Polen und deren Beziehungen zur Außenwelt und in einem breiteren Kontext auch die
allgemeine Situation der polnischen Soldaten in Italien nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs zu rekonstruieren.
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Marek Frydrychowski

„ŁRM” 2015 t. 38
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Wspomnienie o Ojcu Janie Frydrychowskim,
jeńcu oflagów II B Arnswalde i II D Gross Born
Kiedy 15 sierpnia 2016 r. w Święto Wojska Polskiego słuchałem przemówienia prezydenta RP Andrzeja Dudy, który mówił o żołnierzach idących
w bój z bolszewikami na wojnę 1920 r.*, pomyślałem, że to dobrze, iż mój Ojciec
w tamtym czasie miał dopiero 17 lat i nie musiał brać udziału w tej wojnie.
Jego ojciec, a mój dziadek, Dominik Frydrychowski, rocznik 1879, organista
i dyrygent chórów z Nowego nad Wisłą na Pomorzu, był przymusowym uczestnikiem I wojny światowej, z której jednak szczęśliwie wrócił do żony, syna
i córki.
Mój Ojciec Jan Frydrychowski (ur. 29 sierpnia
1903 r.) w sierpniu 1939 r. miał 36 lat i już znacznie mniej szczęścia. Musiał zostawić swoją żonę Ludwikę, a moją Matkę, będącą wówczas w zaawansowanej ciąży, mieszkanie oraz dobrą pracę w Gdyni. Jego obowiązkiem była obrona kraju. Wojny nie
chciał, ale to Niemcy usilnie do niej parli. W końcowym rozrachunku przysporzyła ona także i im
wielu nieszczęść. Dla naszej rodziny wybuch wojny
był początkiem dramatu. Już nigdy później nasza
trójosobowa rodzina nie znalazła się w Gdyni. Ojciec trafił do niemieckiej niewoli na kilka tygodni
przed moim urodzeniem, a Matka, jak tysiące innych gdynian, musiała opuścić miasto. Jej miesz- 1. Portret Jana Frydrychowskiekanie przy ul. Kasztelańskiej 6 (dzisiejsze Wzgórze go wykonany w Oflagu II D Gross
Św. Maksymiliana) zajął niemiecki oficer.
Born, 1942 r.
Tak jak wyżej wspomniałem, Ojciec już pod Zbiory własne Marka Frydrychowskiego
koniec sierpnia 1939 r. jako przedwojenny podporucznik rezerwy, został zmobilizowany do wojska, do swej jednostki w Modlinie lub Legionowie. W okolicach Lublina dostał się do niewoli, na „szczęście”
do niemieckiej, a nie sowieckiej. Wojnę przeżył w oflagach II B Arnswalde
(Choszczno) (1939–1942) i II D Gross Born (Borne Sulinowo) (1942–1945).
*

tj. wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919–1921 [od red.].
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W końcowym etapie wojny, ewakuowany wraz z innymi jeńcami na Zachód, znalazł się ostatecznie w okolicach Lubeki (Oflag X C Lübeck). Po
wyzwoleniu jeszcze przez pięć lat służył w Kompaniach Wartowniczych Armii Amerykańskiej, głównie jako tłumacz. Tym ostatecznie przekreślił
możliwość powrotu do Polski, gdzie
z pewnością w najlepszym przypadku
trafiłby do więzienia. Jego zamiarem
było sprowadzenie Mamy i mnie na
Zachód, a następnie wyemigrowanie
do Ameryki lub Australii, co wtedy
uczyniły tysiące polskich żołnierzy.
Natomiast moja Mama po opuszczeniu Gdyni 20 listopada 1939 r.,
urodziła mnie w małej wiosce Płochocin, niedaleko Warlubia, pow. świec2. Jan Frydrychowski w Kompaniach
ki, ok. 100 km na południe od Gdyni.
Wartowniczych Armii Amerykańskiej, 1947 r.
Kilkanaście dni po tym fakcie dotarł
Zbiory własne Marka Frydrychowskiego
do mojej Matki list od Ojca, wówczas
jeńca Oflagu II B Arnswalde. Adresowany był na „Pfarrhof Gr. Plochotschin“, czyli probostwo Płochocin. Mimo
wysiedlenia z Gdyni Matka moja miała jednak bowiem wiele szczęścia. Od
1937 r. w Płochocinie proboszczem był Jej najstarszy brat ks. dr Jan Stryczek – późniejszy powojenny profesor Wyższego Seminarium Duchownego
w Pelplinie. Razem z nim mieszkała jego matka, a moja babcia Pelagia, a także rodzeństwo Matki: siostra Jadwiga i najmłodszy brat Alojzy Norbert, od
1942 r. więzień obozu koncentracyjnego Stutthof.
Brat Matki, płochociński proboszcz, był niezwykle wykształconym człowiekiem. Poza ukończeniem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
w 1928 r., studiował także do 1931 r. na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzując się jednocześnie. Prócz wybitnej znajomości Pisma Świętego, był cenionym wykładowcą języka greckiego, hebrajskiego i łaciny. Doskonale, nawet
lepiej niż niektórzy Niemcy, znał też język niemiecki, co w czasie wojny miało
duże znaczenie. Wspominam ks. J. Stryczka obszernie, ponieważ zawdzięczam
mu bardzo wiele, w tym przeżycie wojny. W pewnym sensie fakt, iż przetrwałem wojnę, zawdzięczam także partyzantom Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej (dalej: AK) „Świerki”, dowodzonego przez kpt. Alojzego Bruskiego, pseud. „Grab”, operującego w pobliskich lasach wokół Płochocina, Lipinek,
Warlubia, Nowego i Osieka. Mój wuj od 1942 r. pełnił funkcję kapelana tegoż
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3. List Jana Frydrychowskiego do żony Ludwiki wysłany z Oflagu II B Arnswalde 26 listopada 1939 r.
Zbiory własne Marka Frydrychowskiego
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4. Oficerowie polscy w Oflagu II B Arnswalde, 15 grudnia 1940 r.
Jan Frydrychowski, stoi drugi od lewej strony
Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

zgrupowania, a swe obowiązki wykonywał w czasie przejazdów furmanką
z Płochocina do sąsiedniej parafii Lipinki, bowiem proboszcz tej parafii
ks. Wiktor Brząkała na początku wojny został aresztowany i trafił do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie wkrótce zmarł. Około dziesięciokilometrowa trasa do Lipinek prowadziła przez las. Ksiądz J. Stryczek po drodze
słuchał spowiedzi, odprawiał msze święte, przekazywał partyzantom przeróżne informacje i żywność, a konfesjonałem – jak napisano w pewnym opracowaniu – był pieniek po ściętym drzewie. Okoliczni Niemcy – cywile, urzędnicy,
wojskowi – dobrze wiedzieli, co czeka ich z rąk partyzantów, gdyby ks. J. Stryczkowi lub członkom jego rodziny stała się jakaś krzywda. Niemniej nieżyjący już
partyzant z Lipinek, Roman Weiner w przemówieniu wygłoszonym w czerwcu
1989 r. podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci partyzantów w kościele w Lipinkach powiedział: „Ksiądz doktor Jan Stryczek był jednym z nas
partyzantów i codziennie nosił wyrok śmierci w kieszeni”.
Na początku wspomniałem jeszcze mojego dziadka Dominika Frydrychowskiego. Otóż po nim (zmarł w 1976 r., mając ponad 97 lat) pozostała pewna
fotografia, jedyna z czasu wojny. Na niej wśród innych jeńców Oflagu II B
Arnswalde widnieje mój Ojciec. Zdjęcie zostało wykonane zapewne na tle bloku, w którym mieszkali jeńcy. Przez wiele lat marzyłem, aby stanąć w miejscu,
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gdzie Ojciec został sfotografowany. Po prawie 75 latach, dokładnie 17 września
2015 r. w pewnym sensie zawiązałem symboliczną pętlę i stanąłem w tym
samym miejscu. Wrażenie niesamowite – z tyłu tak samo wyglądające okna,
rynna i żywopłot, dzisiaj o wiele wyższy. Brakowało tylko ławeczki, na której
siedzą starsi stopniem oficerowie. To, że mogłem być w tym miejscu, jak również zwiedzić dzisiejsze koszary Wojska Polskiego w Choszcznie zawdzięczam
niezwykle życzliwym organizatorom spotkania rodzin polskich i francuskich
jeńców oflagów II D Gross Born, II B Arnswalde, XXI Schubin, Dariuszowi
Czerniawskiemu i Etienne'owi Jacheetowi. Odbyło się ono 16–20 września
2015 r.
Kilka lat wcześniej w Bornem Sulinowie dokonałem jeszcze ważniejszego
dla mnie odkrycia, związanego z terenem Oflagu II D Gross Born, zlokalizowanym w pobliżu Kłomina, kilkanaście kilometrów na południe od Bornego Sulinowa. Moja Mama Ludwika, jak wspomniałem, w czasie wojny korespondowała ze swoim mężem, przetrzymywanym w niewoli. Listy pisane były na specjalnych formularzach i poddawane cenzurze przez Niemców. Jednak w kwietniu
1944 r. (miałem wówczas już ponad cztery lata) niespodziewanie przyszedł list
nieocenzurowany. Napisał go do Mamy niemiecki żołnierz, Kaszub z okolic
Gdyni przymusowo wcielony do Wehrmachtu i zarazem pielęgniarz ze szpitala
znajdującego się w pobliżu Oflagu II D Gross Born. Ojca podano w nim operacji
wyrostka robaczkowego. Wspomniany niemiecki żołnierz na Jego prośbę, napisał do Matki i zapewnił, że jeśli tylko zdecyduje się na przyjazd z dzieckiem,
umożliwi Jej wejście do szpitala. Tak też się stało. Oczywiście podróży pociągiem nie pamiętam – było to ok. 150–200 km koleją z Warlubia do Bornego Sulinowa. Tymczasem przez długi czas myślałem, że naszą stacja końcową było
Sypniewo (Zippnow), gdzie mogliśmy dotrzeć od strony Jastrowia. W związku
z tym nie umiałem sobie wytłumaczyć jak to możliwe, że mając wówczas cztery
lata przeszedłem tak długi, kilkukilometrowy odcinek drogi dzielący Sypniewo
i Borne Sulinowo. Informację tę kilka lat temu pomógł mi zweryfikować Tomasz Skowronek z Bornego Sulinowa, były nadleśniczy i pasjonat historii, za
co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Gdy spotkaliśmy się w pobliżu terenu byłego obozu, wyjaśnił, że pociąg, którym w 1944 r. jechaliśmy na spotkanie
z ojcem, minął Sypniewo i dotarł do nieistniejącej dzisiaj stacji, położonej
w odległości 800–1000 m od oflagu.
Tak jak wcześniej stwierdziłem, nie pamiętam podróży pociągiem. Za to doskonale pamiętam wejście do baraku szpitalnego – Ojciec leżał na łóżku pod oknem,
był mglisty, deszczowy dzień, liści na drzewach jeszcze nie było. 27 kwietnia
1944 r. przez ok. dwie godziny byliśmy razem – cała rodzina: ojciec, mama i ja. Po
raz pierwszy w życiu. Jak się potem okazało: po raz pierwszy i zarazem ostatni.
Dziesięć miesięcy później w lutym 1945 r. Mama zginęła. W dniu wkraczania Armii Czerwonej do Warlubia i Płochocina (18/19 II 1945 r.) została postrzelona przez żołnierzy sowieckich. Nie był to jednak celowy strzał, wynikał
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z głupoty i braku ostrożności. Nasza rodzina wraz z połową wioski była
stłoczona w piwnicy probostwa w Płochocinie. Plebania miała silne stropy.
Trwał jeszcze ostrzał artyleryjski z okolic Grudziądza i Górnej Grupy. Trafiona
została kościelna wieża, organy kościelne i róg plebanii, która na szczęście się
nie zawaliła. Spałem wtedy na prowizorycznym łóżku w piwnicy pod ścianą od
wschodniej strony. Do dzisiaj pamiętam, że kiedy obudziłem się, pewnie w wyniku wstrząsu, na mojej piersi leżał kawałek tynku, a ja myślałem, że to mały
cukierek, jakie wtedy przygotowywano na patelni. Rosyjscy żołnierze, którzy
weszli do piwnicy, zostali przyjaźnie przywitani, choć już wiadomo było, jak potrafią się zachowywać. Jeden z nich nie zabezpieczył pistoletu, który upadł na
kamienną podłogę, akurat gdy moja Mama przechodziła obok niego. Nastąpił
wystrzał i kula rykoszetem trafiła Mamę w pachwinę. Jeszcze tej nocy „na pierzynach”, konnym wozem została zawieziona do pobliskiego rosyjskiego szpitala polowego znajdującego się w majątku w Rulewie – 6 km od Płochocina,
niedaleko Warlubia. Tam została zoperowana przez rosyjskich lekarzy, jednak
obrażenia były poważne. Cóż oni mogli zrobić, znając ich „staranność” i ówczesne warunki sanitarne.
Po trzech dniach, 22 lutego 1945 r. Mama zmarła w szpitalu w Rulewie
i została pochowana, jak się później okazało, w parku tego majątku, razem
z wieloma rosyjskimi żołnierzami. Zachował się Jej ostatni list, zapisany dość
niewyraźnie szminką na kawałku kartki. Około 15 marca, jak tylko sytuacja
się uspokoiła, jeden z braci mojej Mamy, jego szwagier i siostra Matki zabrali
trumnę i pojechali wozem z Płochocina do Rulewa. Miejscowi ludzie powiedzieli im, że Rosjanie chowali zmarłych w zbiorowym grobie w parku. Szpitala
polowego w tym czasie już tam nie było, został przeniesiony. Istotnie – Mamę
znaleziono w tym grobie, leżała na górze, a obok niej małe dziecko i żołnierze
sowieccy. Do dzisiaj w tym parku w Rulewie istnieje zapadlina między drzewami, ale mało kto wie, co się tam wydarzyło.
Jeszcze tego samego dnia moi krewni przewieźli ciało Mamy do Płochocina. Wujek ks. J. Stryczek pochował Ją na miejscowym cmentarzu 17 marca
1945 r. Miała wówczas 33 lata. Mój ojciec o tym wszystkim dowiedział się rok
po śmierci Mamy, z listu jednej z Jej sióstr, Waleski Zielińskiej. Późną jesienią
1945 r. z wujkiem ks. J. Stryczkiem, jego matką, a moją babcią Pelagią i siostrą
Matki Jadwigą, przeprowadziłem się do Pelplina. Tak jak wcześniej wspomniałem wuj został profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym, ważną
osobą w kurii biskupiej, a w 1948 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Pelplinie. Przez cały okres szkoły podstawowej do 1953 r. mieszkałem zatem w kanonii przy ul. Kanonickiej 5. Dom ten zamykał ulicę położoną
jakby w cieniu katedry, cysterskiej budowli, a zarazem jednego z największych
i najpiękniejszych kościołów w Polsce. Do kanonii należał duży ogród ciągnący się od budynku poprzez łąkę do rzeki Wierzycy. Wujek ks. Jan pięknie go
zagospodarował, a ja jako mały chłopiec budowałem sobie w nim moje małe
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5. Kartka wysłana przez Jana Frydrychowskiego do ojca z Oflagu II D Gross Born 11 kwietnia 1943 r.
Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

„partyzanckie bunkry”. Ciotka Jadwiga w 1947 r. wyszła za mąż za miejscowego lekarza dr. Jana Wieckiego. Byli bezdzietnym małżeństwem. Po 1953 r.
wzięli mnie do siebie i traktowali jak własnego syna. Okazali się szlachetnymi
i wspaniałymi ludźmi, te cechy przejawiali nie tylko wobec członków bliższej
i dalszej rodziny, ale również wobec obcych.
Nie oznacza to, iż okres powojenny przyniósł naszej rodzinie upragniony
spokój i wyłącznie dobre chwile. Przed Niemcami wuj ksiądz J. Stryczek uchował się, ale niewiele brakowało, by Rosjanie wywieźli go na Sybir. Już go nawet
aresztowali jak wiele innych osób, ale miejscowi parafianie wykupili go z rąk
Rosjan. „Bimber” jednak na coś się przydał1. Jakby mało było dramatycznych
przeżyć, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: UBP) nie
dawali wujowi spokoju, zapewne z uwagi na akowską przeszłość. Pamiętam
jak wielokrotnie nachodził wuja funkcjonariusz UBP – przyjeżdżał pewnie
z Gdańska. Wujek po tych rozmowach był zawsze roztrzęsiony i zdenerwowany. Z nikim się tym nie dzielił, pewnie był szantażowany. Dla mnie zawsze
miał czas – nauczył mnie pracować w ogrodzie, zwozić na małym wózku siano
z łąki przy rzece, które było potrzebne do karmienia hodowanych przez niego
owiec i kóz, a także rąbać drzewo, kopać piłkę i pływać w morzu, bo i tam mnie
zabierał. Krewni na Kaszubach, szczególnie ci w Gdyni, mieszkali blisko morza. Gdyby Ojciec był na miejscu, pewnie to on chodziłby ze mną nad morze.
W tym czasie przebywał w Niemczech Zachodnich i to też zapewne było przyczyną wizyt „ubowca”. Także z powodu tej nagonki do dzisiaj nie przetrwała
w zasadzie korespondencja, jaką moi rodzice prowadzili ze sobą w czasie
wojny. Wuj ks. J. Stryczek spalił prawie wszystkie listy swego szwagra,
a mego Ojca. Zachowały się niektóre listy i pocztówki pisane w różnym
czasie do dziadka D. Frydrychowskiego mieszkającego w Nowem nad Wisłą.
Dopiero po 27 latach w czerwcu 1971 r. ponownie spotkałem się z Ojcem,
pierwszy raz jako dorosły człowiek, miałem ponad 31 lat a On ponad 67. Po
wielu zabiegach i staraniach pozwolono mi odwiedzić Ojca w RFN w miejsco1
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wości Hamm (Westfalia). Wcześniej dwukrotnie odmówiono mi wyjazdu – „ze
względów społecznych!”. Ojciec poznał po wojnie swoją drugą żonę Ruth Harmel – Niemkę. Była tłumaczką języka angielskiego, osobą niezwykle skromną
i szlachetną, ponad 19 lat młodszą od ojca. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Janka, Jacek i Monika. Mimo polskich imion nie stali się Polakami,
tak jak Ojciec nigdy nie został Niemcem. Widziałem jego dokument osobisty,
był bezpaństwowcem. Podczas mego pierwszego wyjazdu do Ojca w 1971 r. we
dwójkę pojechaliśmy na tydzień do Holandii, ale i tak za dużo nie dowiedziałem się
o czasach wojennych. W Niemczech, gdy widział jakiś przelatujący niemiecki samolot mówił: „najchętniej bym go zestrzelił”. Wojenna zadra tkwiła w Nim głęboko.
W odwiedziny do Polski zdecydował się przyjechać wraz z żoną Ruth dopiero w październiku 1976 r., na krótko, zupełnie niespodziewanie dla mnie i mej
rodziny. Przyjechał pociągiem do Starogardu Gdańskiego. Od dziesięciu lat
miałem już swoją rodzinę – żonę Ewę, która była i jest ostoją mojego życia oraz
dzieci: Rafała (1967–1995) i Monikę (1972 r.). W 1982 r. urodziła się jeszcze
Anna, ale jej już Ojciec nie poznał. Do Polski ostatni raz przyjechał w 1980 r.
Dziadek Dominik zmarł kilka miesięcy przed przyjazdem Ojca do Polski
w sierpniu 1976 r., mając ponad 97 lat, a babcia Anna, matka Ojca kilka lat
wcześniej w 1971 r. w wieku prawie 92 lat. Do dzisiaj nie mogę dociec, dlaczego
Ojciec zdecydował się przyjechać dopiero kilka miesięcy po śmierci swego taty.
Zapewne w dalszym ciągu obawiał się komunistów, choć czasy gierkowskie
były już bardziej normalne i ludzkie. Ponadto Jego rodzice byli już w mocno zaawansowanym wieku, być może obawiał się, że któreś z nich może nie przeżyć
tego spotkania – a dziadek bardzo czekał. Ojcu udało się natomiast spotkać ze
swoją ukochaną i już wówczas mocno schorowaną siostrą, Teresą. Ich spotkanie po 37 latach niewidzenia było bardzo wzruszające.
W 1985 r. ostatni raz spotkałem się z Ojcem. Rok później zmarł, a zawiadomienie o śmierci, które otrzymałem, nie zostało urzędowo potwierdzone, więc
na pogrzeb nie mogłem pojechać. Czy celowo nie potwierdzono zawiadomienia?
Nie wiem.
W 1991 i 1996 r. wraz z żoną i dwiema córkami pojechałem do Niemiec, by
odwiedzić grób Ojca na cmentarzu w Hamm (doszły mnie słuchy, że Jego grób
może już nie istnieć). Tu w Polsce sam urządziłem osiem pogrzebów wszystkich
bliskich mi osób, które pojawiają się w powyższym opisie. Spoczywają one na
cmentarzach w Pelplinie i Nowem nad Wisłą. Kiedy pracuję i porządkuję ich
groby nigdy nie odczuwam smutku, choć nie jest mi obce to uczucie w innych
okolicznościach. Gdy modlę się przy ich grobach, szczególnie przy grobie Matki, syna Rafała, ks. Jana, babci Pelagii, cioci Jadzi i jej męża Jana Wieckiego
– czuję szczególną Bożą opiekę, która daje mi jeszcze wiele sił i chęci do życia.
Gdy w latach 70. XX w. chodziłem z moim Ojcem po cmentarzu w Hamm,
pokazał mi kwaterę polskich żołnierzy – piękną, czystą, zadbaną.
Szkoda, że to nie tam został pochowany.

WSPOMNIENIA I RELACJE

Jerzy Pietras

147

„ŁRM” 2015 t. 38
ISSN 0137-5199

W powstaniu i w niewoli.
Wspomnienie o Ojcu – Stanisławie Pietrasie
Mój Ojciec Stanisław Pietras urodził się w Jakuszowicach 13 stycznia 1918 r.,
ale w dokumentach wpisano datę 31 stycznia i tak już zostało. W roku 1938
rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W tym
czasie wstąpił do Centralnego Związku Młodej Wsi – organizacji, która dynamicznie zwiększała swoją liczebność w końcu lat 30. XX w., propaństwowej,
lecz zdystansowanej do rządu, nastawionej na samokształcenie i tworzenie
miejsc pracy dla ludzi młodych, m.in. poprzez spółdzielczość. Ugrupowanie
to zachowywało też sceptyczny dystans do sporów politycznych ówczesnych
„dorosłych” partii. W lecie 1939 r., jako żołnierz Legii Akademickiej, był na
sześciotygodniowych ćwiczeniach wojskowych na poligonie w okolicy Grodna.
Ćwiczenia zakończyły się w połowie sierpnia.
Wybuch wojny zastał Ojca w Jakuszowicach u rodziców. Po zbliżeniu się
frontu wraz z grupą kolegów wyruszył na Wschód, starając się bezskutecznie o przydział do wojska. Po około miesięcznej wędrówce wrócił do domu i rozpoczął pracę w Kazimierzy Wielkiej jako urzędnik przy odbiorze dostaw kontyngentowych. Kiedy się zorientował, jak wygląda obieg dokumentacji, zaczął
ją fałszować, z korzyścią dla ludności, sabotując zarządzenia okupanta. Jednocześnie włączył się do pracy konspiracyjnej, związanej z tworzeniem w powiecie pińczowskim Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice” i następnie,
od wiosny 1940 r., Polskiej Organizacji Zbrojnej (dalej: POZ)1. Złożył wówczas
przysięgę wojskową i przyjął pseudonim „Kobuz”. Głównymi organizatorami
„Racławic” i POZ na tym terenie byli jego szkolni koledzy: Wacław Falęcki
„Skiba”, Adolf Tadeusz Krawczyk „Zwodziński” i Stanisław Wójcik „Brzoza”,
który od 1940 r. był komendantem powiatowym POZ na powiat pińczowski,
a od końca 1942, po włączeniu oddziałów POZ do Armii Krajowej (dalej: AK),
oficerem dywersji i zastępcą komendanta obwodu AK. Początkowe zadania polegały na organizowaniu konspiracyjnej siatki, łączności z „Racławicami”
i POZ w Krakowie oraz Kielcach, kolportażu prasy, prowadzeniu ruchomych
bibliotek i księgarń z literaturą zakazaną przez władze okupacyjne, sabotażu
przy dostawach kontyngentowych, gromadzeniu i konserwowaniu broni pozo1
Dzieje tych organizacji najpełniej przedstawia książka jego autorstwa, wydana przez Instytut
Historii PAN, pt. Polska Organizacja Zbrojna. Siew – Racławice – POZ – AK, Warszawa 1996.
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stałej po kampanii polskiej 1939 r. Następnie powołano do życia grupy specjalne, których zadaniem było zwalczanie agentów i szerzącego się bandytyzmu
oraz ochrona zebrań. W dalszym etapie rozwinęła się działalność wojskowa
w ramach POZ. Tak było do maja 1942 r. Rozbudowana działalność konspiracyjna nie uszła jednak uwadze okupantów i w najbliższym otoczeniu „Kobuza”,
w wyniku donosu konfidenta, nastąpiło aresztowanie, a w konsekwencji śmierć
jednego z bliskich kolegów. „Kobuz” jako jeden z najbardziej zagrożonych po tej
wsypie, musiał zmienić miejsce pobytu.
W czerwcu 1942 r. udał się do Warszawy z kontaktem konspiracyjnym.
Zamieszkał u starszego brata Jana przy ul. Mickiewicza 34/36 (w „szklanym
domu” Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych) i podjął pracę agenta
ubezpieczeniowego. Dawała ona dość bezpieczny dokument i nie wymagała
obecności w określonym miejscu oraz czasie. W organizacji konspiracyjnej został łącznikiem Józefa Krasowskiego z zarządu „Racławic”2. Z tego względu był
świadkiem, a czasem również uczestnikiem wielu konspiracyjnych spotkań
politycznych. Do Jego obowiązków należało również utrzymywanie kontaktów
z placówkami „Racławic” i POZ w Generalnym Gubernatorstwie (dalej: GG)
oraz na terenie włączonych do Rzeszy powiatów Rypin i Lipno3. W podróżach
pomagały autentyczne Arbeitskarten (karty pracy) z podpisem niemieckiego
Treuhänder (administratora), należące do instytucji uznawanej za kriegswichtig (ważnej dla celów wojennych) i wystawiane na różne obszary GG. Na terytorium Rzeszy przechodził przez „zieloną granicę”. Wiosną 1943 r. otrzymał
zadanie zorganizowania grupy specjalnej do wykonywania zadań zlecanych
przez Społeczną Organizację Samoobrony (dalej: SOS) w ścisłym porozumieniu z Kierownictwem Walki Cywilnej (dalej: KWC)4. Stanisław Pietras nawiązał wówczas kontakt z batalionem konspiracyjnym Związku Powstańców Niepodległościowych – Zbrojnego Pogotowia Narodu, zorganizowanym na terenie
Czerniakowa, Sadyby i Wilanowa przez por. Jerzego Dąbrowskiego5. Był to
okres wcielania tej jednostki do AK. Aresztowanie dowódcy i kilkunastu osób
oraz utrata kontaktu z AK uniemożliwiły tę operację. Ostatecznie kompania z Sadyby i Czerniakowa, dzięki powiązaniom konspiracyjnym „Kobuza”,
2
Od 10 XI 1942 r. szefa tej organizacji, od kwietnia 1943 r. prezesa Społecznej Organizacji
Samoobrony, a od połowy lipca 1944 r. reprezentanta „Racławic” w Radzie Jedności Narodowej,
tj. namiastce podziemnego parlamentu.
3
W większości placówek terenowych skład obu organizacji był identyczny, członkowie kół
„Racławic” byli jednocześnie zaprzysiężonymi żołnierzami POZ.
4
Społeczna Organizacja Samoobrony była organizacją konspiracyjną, działającą w latach
1942–1944, którą założyli przedstawiciele m.in. Frontu Odrodzenia Polski, Pobudki, Polskiego
Związku Wolności, Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice” i in. Współpracowała z Kierownictwem Walki Cywilnej, tj. centralną instytucją koordynującą walkę cywilną i opór społeczny w okupowanej przez Niemców Polsce. Instytucja ta w połowie 1943 r. połączona została
z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej, tworząc Kierownictwo Walki Podziemnej.
5
Związek powstał już 29 IX 1939 r. Wyłonił się z warszawskiego środowiska Związku
Powstańców Śląskich.
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została włączona do batalionu „Chrobry”6 jako 3. kompania7. Jeszcze przed scaleniem z AK „Kobuz” zorganizował z jej żołnierzy kilkuosobową grupę specjalną, wykonującą zadania egzekucyjne i ochronne dla SOS oraz KWC. Magazyn
broni dla tej grupy był początkowo u Jana Wachowicza z Biura Legalizacji Komendy Głównej POZ, w jego mieszkaniu przy al. Niepodległości, róg Filtrowej,
później w mieszkaniu „Kobuza. O istnieniu tej grupy nie byli poinformowani
dowódca batalionu kapitan „Sosna” (Gustaw Billewicz) ani dowódca kompanii
chorąży „Wierny” (Mieczysław Kalinowski).
Jesienią 1943 r. uruchomiona została przy batalionie „Chrobry” szkoła podchorążych. Z 3. kompanii skierowani do niej zostali: Ojciec oraz „Czarnota”
(Reginald Lewicki), „Rogal” (Zbigniew Rusinowicz), „Sum” (Marian Cypel),
„Wuwer” (Wawrzyniec Walter). Wykłady prowadził por. „Edward” (Tadeusz
Kajetański), a część kpt. „Sosna”. Ojciec ukończył
szkołę w stopniu kaprala podchorążego i został dowódcą 1116 plutonu AK w 3. kompanii batalionu
„Chrobry”. Pluton podzielony był na dwie drużyny,
a te na sekcje. W sekcjach odbywało się szkolenie
żołnierzy i sanitariuszek. Dowódca plutonu organizował też szkolenia terenowe drużyn. Wydzielone
grupy prowadziły obserwację przyszłych celów ataku na czas powstania.
Miejscem koncentracji batalionu „Chrobry I”
na godzinę „W” były okolice browaru Haberbusch
i Schiele, który zajmował duży teren w rejonie ulic
Wroniej, Grzybowskiej, Towarowej, Żelaznej. Zadaniem było zajęcie browaru, a następnie zdobycie
1. Stanisław Pietras,
ufortyfikowanego budynku żandarmerii niemieckwiecień 1944 r.
kiej – Nordwache na rogu Żelaznej i Chłodnej. DeŹródło: Zbiory własne
terminacją, odwagą i splotem szczęśliwych zbiegów
Jerzego Pietrasa
okoliczności dowodzony przez „Kobuza” 1116 pluton AK, początkowo uzbrojony jedynie w siedem pistoletów krótkich (w tym
pięć przyniesionych przez „Kobuza” spoza zasobów batalionu) i kilkanaście
granatów, zdołał w pierwszych trzech dniach powstania zdobyć 20 karabinów
z amunicją, kilkanaście pistoletów i kilkadziesiąt granatów, i stał się pełnowartościowym oddziałem szturmowym. W celu dozbrojenia plutonu kpt. „Sosna” przydzielił też dwa pistolety maszynowe w zamian za zdobyty kaem. Po
opanowaniu Nordwache i tygodniowych walkach na Woli batalion „Chrobry”
W drugim tygodniu powstania na terenie Śródmieścia utworzony został zupełnie inny, nowy
batalion „Chrobry II” i konspiracyjny batalion „Chrobry” dostał nieformalnie „dodatkową jedynkę”.
7
W nawiązaniu kontaktu delegatów kompanii z dowódcą IV Rejonu AK (Śródmieście Północno-Zachodnie) mjr. Stanisławem Steczkowskim ps. „Zagończyk” pośredniczył kpt. Tadeusz Więckowski ps. „Dzik”, „Jarosław”, „Nowowiejski”, szef organizacyjny Komendy Głównej
POZ i członek Centralnego Komitetu „Racławic”.
6
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przeszedł na Stare Miasto z zamiarem przebicia się przez Dworzec Gdański
na Żoliborz i wyjścia z miasta do Kampinosu razem z oddziałami Kedywu Komendy Głównej AK. dowodzonymi przez płk. Jana Mazurkiewicza, ps. „Radosław”. Decyzja dowództwa AK zmieniła te plany. Miejscem wypadów, kwaterą,
potem linią frontu, a w końcu grobem batalionu stał się północny gmach Pasażu Simonsa8. Z tego miejsca z żołnierzami swego plutonu „Kobuz” wyruszał
na akcję odbicia magazynów przy Stawkach, potem na inne odcinki frontu:
Ratusz, Getto, Leszno, Przejazd, Tłomackie, Długa, Pałac Mostowskich, Ogród
Krasińskich, Arsenał. Przy Pasażu, w obronie barykady przegradzającej Nalewki, ze swoim oddziałem kilkakrotnie odpierał ataki niemieckie, odbijając
przy tym cywilów, których Niemcy pędzili do rozebrania barykady, a później
osłaniając odwrót do Pasażu Simonsa zagrożonej odcięciem załogi Arsenału.
Za tę akcję odznaczono go Krzyżem Walecznych. Tutaj też został dwukrotnie
ranny. Za pierwszym razem, 23 sierpnia w Pasażu Simonsa, w czasie nocnego ataku Niemców, trafiły go odłamki granatu, który wybuchł w bliskiej
odległości na wysokości Jego głowy. Odłamki posiekały lewą część twarzy,
a wybuch spowodował uszkodzenie słuchu, mimo to nadal dowodził swoim oddziałem. Jeden z małych odłamków pozostał i zarósł w małżowinie ucha, tam,
gdzie zazwyczaj wpina się kolczyk. Kiedy byłem małym dzieckiem i Ojciec
nosił mnie na ręku zawsze pytałem: „Czy mogę potrzymać Twój kolczyk?”. Za
drugim razem, 28 sierpnia, odniósł poważne obrażenia podczas obchodu placówek. Został trafiony odłamkami pocisku granatnika w głowę, rękę i obie nogi.
Ściągnięto go z pola ostrzału i zaniesiono do szpitala przy ul. Długiej 7. Część
odłamków pozostała na stałe z powodu trudności operowania w ówczesnych
warunkach. W pamiętniku zanotował: „[…] zostałem ranny i zdałem drużynę odchodząc do szpitala”. 60 lat później, na miejscu zdarzenia jeden z jego
żołnierzy, Jan Kurdwanowski „Krok” streścił mi to tak: „Twój stary miał tu
najgorszą robotę. Myśmy na stanowiskach byli trochę osłonięci, a on musiał
ciągle latać od dziury do dziury, pod granatnikami i w końcu oberwał”.
31 sierpnia Pasaż Simonsa został zbombardowany przez sztukasy (bombowce Junkers-87) i większość, ponad 200 żołnierzy batalionu „Chrobry I”
poległa, w tej liczbie ok. 120 uzbrojonych. Były to największe jednorazowe
straty oddziału liniowego w całym Powstaniu Warszawskim. Zginęli wówczas,
w „sali obrabiarek”, wszyscy żołnierze plutonu 1116, którzy tam przebywali.
1 września jedna z sanitariuszek batalionu wyciągnęła „Kobuza” z piwnicy szpitala na ul. Długiej i przeprowadziła, a właściwie przeciągnęła go,
kanałem na Warecką. Przeżył wyłącznie na skutek jej uporu, bo sam chciał
zostać na miejscu. Wszyscy ranni i personel tego szpitala zostali zamordowani
po wkroczeniu Niemców 2 września. Przy wejściu do kanału miała miejsce
scysja z żandarmami, którzy pilnowali włazu i nie chcieli wpuszczać rannych,
8

Obecnie na terenie włączonym do Ogrodu Krasińskich.
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2. Przepustka wydana Stanisławowi Pietrasowi podczas Powstania Warszawskiego, wrzesień 1944 r.
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

którzy nie mogli poruszać się samodzielnie. Na szczęście nadszedł dowódca
zgrupowania, mjr „Sosna”, z żołnierzami pocztu i oświadczył, że on swoich rannych zabiera do Śródmieścia. Po krótkim pobycie w szpitalu na Powiślu,
przy ul. Drewnianej, ranni z „Chrobrego I” stwierdzili, że okoliczne placówki
powstańcze są zbyt słabe i w razie ataku Niemcy zajmą szpital (co rzeczywiście wkrótce potem nastąpiło). Przeszli
więc do górnego Śródmieścia, na drugą
stronę Alei Jerozolimskich i przebywali przy ul. Mokotowskiej 16 w plutonie ozdrowieńców. 16 września, mimo
niewyleczonych ran, Tata wrócił do
swego batalionu i do kapitulacji dowodził jednym z posterunków przy ul.
Brackiej, na rogu Alei Jerozolimskich,
vis a vis gmachu Banku Gospodarstwa
Krajowego. Zachował się notatnik Ojca
z okresu powstania i pobytu w niewoli.
Jest tam następujący fragment:
„[…] 6.10.44 2-go nastąpiła kapitulacja. 5-go o godz. 6.30 opuściliśmy
m.p. przy B.G.K. i złożyliśmy broń na
placu Kercelego. Potem odmarsz do
niewoli. Noc z 5-go na 6-go spędziliśmy w Ożarowie. Dziś t.j. 6-go jedziemy w kierunku Sochaczewa, 54-ch
w towarowym wagonie. Z plutonu
jadę ja, Czarnota, Rogal i Kawka.

3. Notatnik Stanisława Pietrasa z Powstania
Warszawskiego i pobytu w niewoli niemieckiej
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa
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11.10.44 o 12-tej 7-go przyjechaliśmy do obozu w Niemczech do Lamsdorf.
Warunki jak dotąd znośne. Dziś środa. […]”.

Ostatecznie kpr. pchor. Stanisław Pietras „Kobuz” trafił do Stalagu 344
Lamsdorf (nr jeniecki 102935). Największym problemem jeńców – jak wynika
z Jego relacji – były głodowe racje żywnościowe i zimno. Kapitulacja Warszawy miała miejsce w październiku, a już w listopadzie rozpoczęły się mrozy.
Gdy stały się nie do wytrzymania, podchorążowie wystąpili do komendantury niemieckiej o zgodę na zbieranie chrustu w pobliskim lesie, poza obozem,
ale pod konwojem. Komendant zgodził się, ale akcja była jednorazowa, gdyż
grupa jeńców skorzystała z okazji i uciekła. Strażnicy obozowi byli raczej w
zaawansowanym wieku (młodszych wysłano na front) i to umożliwiło ucieczkę.
Z braku opału jeńcy z Warszawy rozbierali stopniowo baraki, wymontowywali
na opał wszystkie części konstrukcji, które można było wyjąć bez zawalenia
budynku. Problem żywności rozwiązywały częściowo, choć niewystarczająco,
paczki przysyłane od rodzin z GG i po jakimś czasie paczki żywnościowe otrzymywane za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.
Kiedy w styczniu 1945 r. ruszyła sowiecka ofensywa, Niemcy zarządzili ewakuację obozu na Zachód. Odbywała się ona w pieszych kolumnach pod
konwojem. Tym razem konwojenci ostro popędzali kolumny, sami nie chcieli
dostać się w ręce Armii Czerwonej. Największym problemem jeńców podczas
tego marszu były kłopoty z żywnością oraz, początkowo, brak naczyń – kilkakrotnie zupę czy kaszę z kotła musieli brać w czapki lub poły ubrania. Po
drodze zjadali wszystko, co udało się znaleźć lub ukraść. Nocowali w różnych,
przypadkowych miejscach. Najczęściej w stodołach, gdyż konwojenci niemieccy, również w obawie przed nalotami, pędzili kolumnę przez tereny wiejskie
z dala od większych miast, głównych dróg i linii kolejowych, czasem górskimi
szlakami. Od czasu do czasu, w miejscach postoju udawało się dobrać do za-

4. Karta pocztowa wysłana Stanisławowi Pietrasowi przez Matkę, Annę Pietras do Stalagu 344
Lamsdorf, 12 grudnia 1944 r.
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa
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kopcowanych kartofli, marchwi, a nawet roślin pastewnych i wytłoków buraczanych, przeznaczonych dla trzody oraz wywieszanych dla sikorek skórek
od słoniny. W swoim rękopisie Ojciec zanotował:
„[…] wyżywienie w drodze było jeszcze gorsze niż w obozie. Składał się na
nie jeden posiłek obiadowy (zupa, kartofle w mundurkach) i kawa. Chleb nie
codziennie. Obiad wydawała kuchnia zwykle wieczorem, po całodziennym marszu, czasem w środku nocy. Noclegi najczęściej w pustych stodołach wiejskich,
w których często nie było nawet słomy. Duże śniegi i mroźna zima. Przez wiele
dni temperatura wynosiła -10–20°C. Warunki higieniczne straszne. Brak możliwości mycia się. Byliśmy brudni i zawszeni. Wielu załamało się całkowicie. Po
dojściu na nocleg, padali gdzie popadło, nie mając siły wstać nawet na posiłek.
Dopiero po około dwóch miesiącach, sytuacja poprawiła się – dostaliśmy paczki
M.C.K. Było wiele ucieczek udanych i nieudanych. Na terenie Czechosłowacji
zetknęliśmy się ze świętokrzyską brygadą N.S.Z. «Bohuna». […] Stali w pewnej
odległości od drogi i nie zbliżali się do kolumny. W kolumnie zawrzało. Łamią
się szeregi. Krzyżują się pytania i odpowiedzi. Ale «posty» energicznie przywracają porządek. Zaczynają strzelać. Jeden z podchorążych zostaje postrzelony.
Partyzanci nie reagują. Wymyślanie i wrogie okrzyki pod ich adresem. Mijamy wieś i na jej końcu kwatera w stodołach dużego gospodarstwa. Po pewnym
czasie, pod bramę gospodarstwa, w której stoi posterunek niemiecki, podjeżdża
w bryczce «Bohun», a z nim kilku konnych. Rozmowa na odległość. «Bohun»
wyjaśnia, że nad Nidą brygada znalazła się między frontem radzieckim i niemieckim, bez możliwości przedarcia się przez front niemiecki. Ze względu na złe
doświadczenia na wschodzie (Wilno, Lwów), przyjęli propozycję Niemców zaniechania walki i wycofania się, przy zachowaniu neutralności, na zachód. Nie
współpracują z Niemcami. Nie przyjmujemy tych argumentów. Padają z naszej
strony bardzo ostre słowa. […] «Bohuna» żegnają wrogie okrzyki […] Po jego
wyjeździe wybucha dyskusja. Zdecydowanie większość jest przeciwna przechodzeniu do brygady. Nasz komendant również, ale pozostawia swobodę decyzji.
Trzeba wiedzieć, że zdarzenie to miało miejsce po kilkutygodniowej wędrówce,
w najcięższym jej okresie. Na ucieczkę zdecydowało się tylko kilkunastu. Ale
brygada «Bohuna» miała tylko z nimi kłopoty. Zaczęli zaraz szukać kontaktów
z czeskim ruchem podziemnym i partyzantką, która rzekomo była w Sudetach.
Zaczęli przygotowywać ucieczkę grupową. Zamiar został wykryty przez żandarmerię «Bohuna». Prowodyrów aresztowano i oddano pod sąd wojskowy, za dezercję. W konsekwencji prowodyrzy zostali usunięci z brygady i wędrowali dalej
samodzielnie jako cywile. […]”.

Marsz zakończył się w miejscowości Oberzell, kilka kilometrów od Ingolstadt nad Dunajem, wyzwoleniem przez 3. armię amerykańską gen. George’a Pattona. Jeszcze zanim pojawił się pierwszy oddział, część wachmanów
uciekła. Amerykański patrol zwiadowczy, który uwolnił obóz, składał się
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5. Zaświadczenie o powrocie do kraju Stanisława Pietrasa, Dziedzice, 20 września 1945 r.
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

z Indian. Patrol (kilka samochodów i Sherman), ruszył dalej i z pobliskiego lasku został ostrzelany. Dowódca wezwał przez radio wsparcie. Nadleciały
dwa Mustangi, obrzuciły bombami oraz ostrzelały lasek i patrol ruszył dalej
pełnym gazem. Tego samego dnia przejechały zmotoryzowane oddziały amerykańskie, nie zatrzymując się i nie pozostawiając żadnej placówki. Lokalną
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władzę przejęli na jakiś czas byli jeńcy. Grupa akowców z Warszawy udała
się do pobliskiego miasteczka i kazała miejscowemu burmistrzowi ogłosić, że
ludność niemiecka ma natychmiast oddać wszelką broń, również białą, oraz
odbiorniki radiowe (tak jak tego zażądali Niemcy w okupowanej Warszawie).
W niedługim czasie pomieszczenia ratusza zaczęły zapełniać się wszelką, również historyczną, bronią i radiami. Rozkazali też doprowadzić wszystkie znajdujące się na tym terenie osoby z formacji mundurowych, ponieważ odtąd są
jeńcami. I ten rozkaz został przez miejscową ludność – przynajmniej częściowo
– wykonany, co wprawiło warszawiaków w nieopisane zdumienie. Takie rządy
trwały kilka dni, dopóki nie nadciągnęły następne oddziały alianckie, przygotowane do przejęcia administracji. Byłych jeńców umieszczono w Polskim
Ośrodku Wojskowym w Langwasser, mieszczącym się na terenie dawnego
Stalagu XIII D Nürnberg-Langwasser. Dowódca ośrodka zorganizował służby
zaopatrzenia i porządkowe9. Polskie władze wojskowe zachęcały byłych jeńców
do wstępowania do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Ojciec stwierdził, że wojna się skończyła i nadszedł czas życia w cywilu.
Zdecydował się na powrót do Polski jako jeden z pierwszych. Na tę decyzję
wpłynęły względy rodzinne, ale one może nie miałyby decydującego znaczenia,
gdyby nie mocne przekonanie, że miejsce Polaków jest w Polsce, niezależnie
od sytuacji politycznej i zagrożenia za strony władzy sowieckiej, którym straszono, a było zupełnie realne. W drodze do kraju Ojciec dotarł do Pilzna i na
terenie Czechosłowacji przekroczył granicę strefy amerykańskiej i sowieckiej,
a do Polski wrócił przez punkt repatriacyjny w Dziedzicach (województwo
śląsko-dąbrowskie) 20 sierpnia 1945 r. Swojego stopnia wojskowego nie
ujawnił i później, w książeczce wojskowej miał wpisany stopień szeregowca.
Po wojnie ukończył studia ekonomiczne. Po 1956 r. zorganizował od podstaw Biuro Znaku Jakości i został jego pierwszym dyrektorem. W pierwszej
połowie lat 60. XX w. afiliował je przy Europejskiej Organizacji Kontroli Jakości (European Organisation for Quality Control – EOQC). Było to chyba
pierwsze po II wojnie światowej uczestnictwo polskiej instytucji w organizacji
ekonomicznej, zrzeszającej analogiczne instytucje państw zachodnich. Ale to
już inna historia…
											

9
Komendantem obozu był płk dypl. Tadeusz R. Tomaszewski, były komendant Legii Akademickiej, którego Ojciec znał z czasów studenckich.
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Anna Zapalec, Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce podczas II wojny światowej. Wydawnictwo: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Gdańsk 2014, 474 s. +il.
Recenzowana praca stała się podstawą postępowania habilitacyjnego (zakończonego – dodajmy – sukcesem) dr Anny Zapalec, która pracuje jako
adiunkt w Katedrze Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii i Pedagogiki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (KEN) w Krakowie. Zainteresowania badawcze Autorki skupiają się na problematyce historii Polski podczas II wojny światowej. Przedmiotem szczegółowych badań
są zwłaszcza stosunki polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie i polsko-brytyjskie.
Książka jest oryginalnym ujęciem problematyki, która mimo upływu 70 lat
nie ma dotąd szerszego monograficznego ujęcia. Punktem wyjścia do zajęcia
się tym tematem była – jak podkreśliła we wstępie sama Autorka – niezwykle
ciekawa operacja polskiego podziemia na rzecz pomocy i opieki nad brytyjskimi
żołnierzami w niewoli niemieckiej, czyli operacja o kryptonimie „Dorsze”, którą
przybliżył Edmund Odorkiewicz, w pracy pod tym samym tytułem (Katowice
1971). Publikacja A. Zapalec ma klasyczny układ chronologiczno-przedmiotowy. Składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem, oraz zakończenia,
bibliografii, streszczenia, indeksu osobowego i geograficznego, itp.
Pierwszy rozdział przedstawia polsko-brytyjskie stosunki wojskowe w latach 1939–1940, zwłaszcza historię Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce. Autorka dotarła do nowych źródeł przez co znacznie poszerzyła stan wiedzy na ten
temat. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są problematyce jenieckiej. Na nich
skupiam szczególnie swą uwagę. W drugim przybliżone zostały losy żołnierzy
brytyjskich przetrzymywanych w niemieckich obozach jenieckich Wehrmachtu na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy oraz okupowanych terenach
Generalnego Gubernatorstwa. Została opisana m.in. struktura systemu jenieckiego, lokalizacja obozów oraz liczebność osadzonych w nich Brytyjczyków.
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Szczegółowo przedstawiono też zróżnicowanie warunków bytowych, a nawet
rozpoznanie sytuacji żołnierzy w obozach przez podziemie. Kolejny rozdział odnosi się do pomocy dla żołnierzy brytyjskich, okazanej zarówno przez cywilną
ludność jak i polskie organizacje konspiracyjne, przy współpracy brytyjskiego
wywiadu. Często jest to niedoceniany wątek jenieckiej historii, a przecież
w czasie wojny dla jeńców w obozach, zwłaszcza dla zbiegów, pomoc ta była
szalenie cenna. Badaczka unaoczniła m.in. metody ucieczek czy formy kontaktowania się jeńców brytyjskich z Polską Podziemną, trasy przerzutowe, sposoby ewakuacji żołnierzy brytyjskich z ziem polskich, a nawet to, jakie były koszty ponoszone przy ukrywaniu jeńca pod okupacją (266 s.). Warto podkreślić,
że Autorka przytacza również przykłady negatywnych postaw we wzajemnych
relacjach, np. denuncjacji Brytyjczyków (331 s.) czy ujawniania przez zatrzymanych Brytyjczyków wielu konspiracyjnych adresów (264 s.), dzięki czemu
wyłania się pełniejszy obraz.
Wybrane przykłady udziału i działalności zbiegłych z obozów Brytyjczyków
w polskiej konspiracji (zarówno w terenie, jak i w walczącej stolicy) są treścią
rozdziału czwartego. Anna Zapalec podkreśliła, że sztab brytyjski zgodził się
wyjątkowo na ochotniczy zaciąg zbiegłych z niewoli żołnierzy brytyjskich czy
zestrzelonych lotników do polskich oddziałów konspiracyjnych. Na uwagę
zasługują zwłaszcza przytoczone w pracy cenne opinie anglosaskich jeńców,
odnoszących się do sytuacji na okupowanych ziemiach polskich, w tym tworzącego się komunistycznego systemu represji. Specjalne akcje wywiadu brytyjskiego – operacja „Wildhorn” (inaczej „Most”) czy misja „Freston” stanowią
treść ostatniego, piątego rozdziału. Uzupełniają go liczne informacje, m.in. dotyczące bombardowań strategicznych obiektów czy stanowiska Kierownictwa
Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Executive, SOE) wobec podporządkowywania ziem polskich komunistom.
Lektura pracy nasuwa jednak pewne uwagi. Pierwsza dotyczy nie do końca adekwatnego do treści tytułu pracy. Niewielkie (by nie powiedzieć wręcz
marginalne) zaangażowanie żołnierzy brytyjskich w Polsce podczas II wojny
światowej jest przecież w dużej dysproporcji do działalności Polaków: osób indywidualnych i struktur podziemia, na rzecz kompleksowej pomocy dla jeńców brytyjskich. Tytuł natomiast wskazuje na jakieś szersze zaangażowanie
brytyjskiej armii w działaniach kampanii polskiej 1939 r. Podobne zastrzeżenie można sformułować w odniesieniu do podrozdziału zatytułowanego Żołnierze brytyjscy w Powstaniu Warszawskim (w rozdziale czwartym, s. 320). Tytuł
w tym przypadku sformułowany jest nieco na wyrost, gdyż w rozdziale opisane
zostały praktycznie losy tylko trzech Brytyjczyków. Podobna sytuacja dotyczy
podrozdziału szóstego, napisanego na podstawie relacji jednego z Brytyjczyków. Sądzę też, że podrozdział piąty, dotyczący kontaktów Brytyjczyków z polskim otoczeniem w warunkach okupacji należało umieścić nieco wcześniej,
np. za podrozdziałem drugim.
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Praca dobrze osadzona jest w podstawie źródłowej, na której oparła swoje
wywody Autorka (zestawienie liczy w sumie 18 archiwów, krajowych i zagranicznych). W tym miejscu należy podkreślić zwłaszcza wartość ogromnej kwerendy w londyńskich archiwach, która dowodzi dużego rozeznania Badaczki.
Pod wieloma względami jest zatem ona imponująca, aczkolwiek w doborze źródeł zauważalne jest pominięcie pewnych archiwów, czasami dość oczywistych
w badaniu zagadnień jenieckich, co powoduje pewien niedosyt. Skorzystanie
z nich niewątpliwie wpłynęłoby pozytywnie na treści prezentowane w publikacji.
Zasygnalizować tutaj można m.in. Archiwum Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża w Genewie, Wojskowego Archiwum Historycznego w Pradze,
archiwów Federacji Rosyjskiej. Najbardziej zaskakujące jest nieskorzystanie
z archiwów niemieckich (różne oddziały Bundesarchiv). Podobna sytuacja
dotyczy literatury – w bibliografii wyraźnie brakuje odniesień do opracowań
niemieckojęzycznych, które zapewne pomogły lepiej naświetlić niektóre jenieckie wątki (nie chodzi mi w żadnym razie o wytykanie pominięć jakichś
poszczególnych prac, gdyż publikacja nie stanowi przecież jedynie zestawienia
bibliograficznego). Wiele cennych materiałów – m.in. relacji b. jeńców anglosaskich, dostępnych jest również na stronach internetowych. Wspomniany brak
rosyjskich źródeł wiąże się z nieuwzględniem problemu radzieckiego w polityce brytyjskiej, która mogła mieć odniesienie do sytuacji jeńców, zwłaszcza
w kontekście ich repatriacji. Pominięcie wschodnich archiwów dziwi tym bardziej, że A. Zapalec we wcześniejszych publikacjach naukowych niejednokrotnie
udowadniała, że potrafi do nich dotrzeć i odpowiednio wykorzystać. Również
przedstawiając kwestie ucieczek z obozów jenieckich można by się odwołać
do raportów, składanych po wojnie przez ich uczestników (np. The National
Archives, Kew, London, WO 208/3332, WO 208/3287 itd.). Ponadto Autorka,
przytaczając informacje ze Studium Polski Podziemnej w Londynie posługuje
się starymi, nieaktualnymi sygnaturami (np. A3.15.3 zamiast A 438, itp.).
W przedstawieniu losów jeńców brytyjskich widać pewną lukę – pominięcie w dużej mierze szerszego opisu wątku, dotyczącego końca ich jenieckiej
epopei, wyzwolenia obozów jenieckich. Szkoda również, że Autorce nie udało się w niektórych przypadkach ustalić bardziej precyzyjnych danych, np. liczby
Brytyjczyków w polskiej partyzantce ogółem. Brak szczegółowych danych i w innych rozdziałach (s. 289–291), podobnie jest w odniesieniu do przytoczonych
przykładów jednostkowych losów żołnierzy brytyjskich na ziemiach polskich
(s. 371), które stanowią raczej zestawienie znanych już przykładów.
W pracy zastosowano liczne, rozbudowane odsyłacze. W większości przypadków fakt zawarcia w nich biogramów osób, które pomagały żołnierzom
brytyjskim, często nieznanych, zapomnianych Polaków, należy ocenić bardzo
pozytywnie. Jak ryzykowna była to pomoc, w dodatku przy sporej „antykonspiracyjności” uciekinierów (s. 252) świadczą straty, wiele biogramów kończy się
w 1942 i 1943 r. W niektórych przypadkach jednak dyskusyjne jest zamiesz-
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czanie w pracy stricte naukowej wyjaśnienia takich pojęć, jak np. Pawiak,
czy V kolumna.
Druga strona sojuszu… napisana jest przystępnym językiem, choć nie jest
wolna od pomyłek czy potknięć językowych. Niektóre mogłaby zapewne wychwycić bardziej uważna korekta, np. Lambsdorf i Lansdorf (s. 126 i 139), zamiast Lamsdorf, błędnie zapisano dwukrotnie nazwisko, pod którym ukrywał
się gen. August Emil Fieldorf „Nil” – Walenty Godanicki i Waldemar Godanicki (s. 222 i 453), zamiast Walenty Gdanicki. W tekście użyto nazw obozów:
Hildesheim i Fallingbostel, ale brakuje informacji, że to Stalag XI B Fallingostel (s. 118), niejednolite są zapisy artykułów z „Łambinowickiego Rocznika
Muzealnego” (m.in. s. 134, 202), jak również różne wersje przypisów z tego
samego archiwum lub zgoła fragmentaryczne zapisy, np. SPP (s. 290, przypis 28, s. 300, przypis 56). Błędnie podano również, że Stalag VIII A Görlitz
(Zgorzelec) był jedynym z trzech stalagów, które funkcjonowały już jesienią
1939 r. (s. 134). Konstrukcja tabeli (s. 135) może błędnie sugerować, że jeńcy
brytyjscy trafili do obozów jenieckich w VIII Okręgu Wojskowym Wehrmachtu dopiero w 1941 r. (a na s. 162 Autorka umieszcza dane, odnoszące się do
1940 r.). W pracy została podana maksymalna liczba osadzonych w Lamsdorf
– ok. 390 tys. jeńców. Wielkość ta już dawno uległa zweryfikowaniu i obniżeniu
(s. 137), dokumentacja, dotycząca ekshumacji w Łambinowicach znajduje się
również w ACMJW w Opolu (s. 139–140). Autorka mylnie podała sposób, kierunek ewakuacji oraz liczbę ewakuowanych z Ilagu VIII B/Z Kreuzburg (Kluczbork) (s. 142). Szkoda, że pisząc o przypadkach śmierci żołnierzy brytyjskich
w obozach jenieckich nie podjęła się próby oszacowania tych strat (s. 148). Nie
wiadomo, o jaki obóz chodzi, gdy wymienia „Lager III”. Trudno zgodzić się ze
stwierdzeniem, że „[…] z braku danych w źródłach nie można też oszacować
strat osobowych w ostatnich tygodniach funkcjonowania obozu” Lamsdorf
(s. 162), gdyż dane takie znajdują się w brytyjskim archiwum (m.in. TNA, WO
361/1786/1). W pracy czytelnik nie znajdzie raczej odniesień, do tego, jaka była
pozycja Brytyjczyków na tle innych grup jenieckich (s. 164), dopiero na stronie
171 występuje nieśmiała próba hierarchizacji grup narodowościowych. Rozdział trzeci, traktujący o pomocy żołnierzom brytyjskim ze strony Polski Podziemnej, poprzedza obszerny wstęp (s. 173–182), dość luźno związany z jeniecką tematyką. Błędny, niepełny jest zapis przypisu 33 na stronie 194. Uderza
duża nierównomierność przypisów, jedne bardzo obszerne, inne wprost przeciwnie (s. 210, 217 i 239), która łączy się z dużą szczegółowością opisów, mniej
związanych z tematem pracy (np. s. 226 i 247), zaciemniając nieco główne wątki. Przykładowo: przypis 59 na stronie 301 jest tak obszerny, że trudno wyłowić z niego cenne dopiski Autorki. Z reguły przypisy, odnoszące się do anglosaskich archiwów są dość obszerne, a do polskich – lakoniczne, choć czasem i te
pierwsze zaskakująco skrótowe (np. s. 302 czy 339). Podobna sytuacja dotyczy
opisów zdjęć (zob. np. fot. 28 i 30), a także szczegółowości sporządzonej biblio-
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grafii. Dodatkowo czasem następuje ponowienie informacji z tekstu głównego
w przypisie i znów w tekście (s. 266 i 269). Na stronie 303 powołano się na
opinię Zdzisława Jeziorańskiego (Jana Nowaka), ale brak przypisu. Niekiedy
w pracy zauważalny jest natłok szczegółowych, acz niezbyt istotnych z punktu
widzenia tematu pracy, informacji, np. przypisy o Powstaniu Warszawskim
(s. 330). Matczyn (obok tej wsi było lądowisko operacji „Most I”) leży na zachód,
a nie na wschód od Lublina (s. 353), natomiast por. Andrzej Pomian to de facto
Bohdan Sałaciński (s. 354), dowódca AK nie był jednocześnie głównodowodzącym powstania, jak podaje Autorka (s. 360). Niektóre zamieszczone w pracy
cytaty mało związane są z tematem (np. s. 393). W ostatniej linijce cytatu na
stronie 396 raczej chodziło o „sądy”, a nie „stąd”. Frontstalag to obóz przejściowy w strefie frontu, a nie obóz frontowy.
Zastrzeżenia budzi konstrukcja sporządzonej bibliografii, np. rozbicie dokumentów, pochodzących z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (np. z Poznania). W zestawieniu pominięto m.in. cenne wspomnienia Rona Jeffery’ego,
Wisła jak krew czerwona, na które Autorka powołuje się wielokrotnie w tekście. Brak zestawienia ilustracji oraz źródła do mapy rozmieszczenia obozów
z jeńcami brytyjskimi, nie wiadomo, przez kogo opracowanej.
Reasumując, poczynione uwagi nie zmieniają jednak zasadniczej konkluzji,
iż praca A. Zapalec dotyka ważnej, acz mało znanej tematyki – stosunków polsko-brytyjskich, zwłaszcza w kontekście żołnierzy brytyjskich w niemieckich
obozach jenieckich na obszarze dzisiejszej Polski (przecież był to problem polityczno-militarny, a także prawno-społeczny). Bardzo cenną częścią książki są
wątki, ukazujące szeroko zakrojoną pomoc jeńcom brytyjskim przez ludność
cywilną oraz struktury Polskiego Podziemia. Zasadny zatem wydaje się postulat rozważenia wydania anglojęzycznej wersji pracy, warto bowiem, by zwłaszcza czytelnik na Zachodzie dowiedział się o postawie Polaków wobec żołnierzy
brytyjskich, którzy przymusowo znaleźli się na tym nieznanym wcześniej dla
siebie terenie.
								

Piotr Stanek

164

165

„ŁRM” 2015 t. 38
ISSN 0137-5199

Jakub Żak, Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego. Wydawnictwo: Rytm, Warszawa 2014, 425 s. + il.
W ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej publikacji, opisujących dzieje 2. Korpusu Polskiego (dalej: 2. KP)1. Dotyczą
one nie tylko samych walk, organizacji, wyszkolenia, ale i losów powojennych.
W 2014 r. ukazała się praca, poruszająca ten ostatni wątek, autorstwa Jakuba
Żaka pod nieco zaskakującym i oryginalnym tytułem: Nie walczyli dla siebie.
Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego.
Omawiana książka jest poprawioną i uzupełnioną wersją pracy doktorskiej, która powstała pod kierunkiem znanego i cenionego badacza Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie (dalej: PSZ na Zachodzie), prof. dr. hab. Józefa Smolińskiego. Autor recenzowanej publikacji jest adiunktem w katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i w swoim dorobku naukowym ma już kilka artykułów,
poruszających losy żołnierzy gen. broni Władysława Andersa.
Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii,
czterech aneksów, a także wykazów: skrótów, tabel, wykresów, rysunków,
zdjęć, map na wyklejkach oraz indeksów: nazwisk i geograficznego.
Jakub Żak podczas przygotowania opracowania wykorzystał liczne materiały archiwalne. Główną bazą źródłową są dokumenty zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Autor skorzystał
także ze źródeł archiwalnych przechowywanych w National Archives w Londynie, Hoover Institution Archives, Combined Arms Research Library, Insty1
W tym miejscu wymienię tylko kilka najważniejszych: 5. Kresowa Dywizja Piechoty 1941–
1947. Zarys dziejów, red. A. Suchcitz, Londyn 2012; II Korpus Polski w kampanii włoskiej i losy
jego żołnierzy po wojnie, red. J. Smoliński, Warszawa 2008; W. H a n d k e, Semper Fidelis. Dzieje
Pułku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich, Leszno 2006; J. S. T y m, Pancerni i ułani generała Andersa. Broń pancerna i kawaleria pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Środkowym Wschodzie
i we Włoszech 1941–1946, Warszawa 2012; Z. W e r r a, Działalność duszpasterska w 2. Korpusie
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941–1947, Warszawa 2009.
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tucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Centralnym Archiwum Wojskowym
w Rembertowie oraz Bibliotece Polskiej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Całość wzbogaca wykaz literatury przedmiotu, obejmujący
12 stron tekstu.
Wracając jeszcze do tytułu, to zabrakło w nim określenia ram czasowych.
We wstępie natomiast znajduje się wyjaśnienie, jaka cezura czasowa została
przyjęta, a mianowicie od maja 1945 r. do końca 1947 r. Jednakże Autor w pracy
znacząco poza nią wyszedł, o czym w dalszej części recenzji. Mylące jest także
słowo odyseja, które może sugerować, że przedstawiono również powojenne losy
żołnierzy korpusu po jego rozwiązaniu, czy to na emigracji, czy w powojennej, komunistycznej Polsce. Tytuł informuje ponadto, jaką cyfrę autor przyjął do oznaczenia korpusu w całej książce. Do dziś trwa dyskusja, czy zapisywać jego nazwę
cyfrą rzymską, czy arabską. Jakub Żak słusznie zastosował cyfrę arabską, która
m.in. występuje w rozkazie organizacyjnym korpusu. Warto zauważyć, że jeszcze w jednym z artykułów z 2013 r. używał cyfry rzymskiej2.
We wstępie pojawiły się dość zaskakujące informacje o wątkach pominiętych w pracy. Autor nie poruszył mianowicie kwestii szkolnictwa powszechnego, szkolnictwa wyższego, życia kulturalnego czy garnizonowego żołnierzy,
które w warunkach powojennych miały ogromne znaczenie i istotnie rzutowały
na postawy oraz morale żołnierzy. Szerzej nie omówił także dziejów Bazy
2. KP i Pomocniczej Służby Kobiet. Szczególnie pominięcie historii bazy jest
zastanawiające, ponieważ stanowiła ona integralną część korpusu. To stamtąd po przejściu odpowiedniego przeszkolenia, głównie w 7. Dywizji Piechoty,
żołnierze trafiali do regularnych oddziałów. Baza była ważna dla poczynań
korpusu, ponieważ bez oddziałów zapasowych nie można było mówić o jego
dalszym rozwoju po zakończeniu II wojny światowej, co przecież stanowi główny wątek publikacji. Jakub Żak argumentował to tym, że: „ […] część wymienionych kwestii została już należycie opracowana przez badaczy Polskich Sił
Zbrojnych, co pozwala na odesłanie czytelnika do bogatej literatury przedmiotu”. Niestety, po tym zdaniu nie zamieścił przypisu ze wspomnianą literaturą,
by potwierdzić swą tezę.
W pierwszym rozdziale (2. Korpus Polski do maja 1945 r.) Autor wyszedł
w swych rozważaniach poza ramy czasowe pracy. Opisał w nim powstanie i organizację 2 KP, a także walki we Włoszech w latach 1944–1945. Narrację rozpoczął od przegranej kampanii polskiej 1939 r. Następnie przedstawił trudy
powstawania PSZ w ZSRR. W dalszej części rozdziału opisał dzieje Armii Polskiej na Wschodzie (dalej: APW), z której w 1943 r. wyodrębniono 2. KP. Przy
prezentowaniu tego zagadnienia widoczny jest brak nowych prac zwartych.
Jakub Żak oparł się głównie na wspomnieniach żołnierzy i publikacjach3, które
2
J. Ż a k, II Korpus Polski w Apeninie Emiliańskim. Wpływ terenu na prowadzenie działań wojennych. W: Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013.
3
Głównie wykorzystano następujące pozycje: Z. D u n i n - W i l c z y ń s k i, Wojsko Polskie
w Iraku 1942–1943, Warszawa 1993; P. Ż a r o ń, Armia Andersa, Toruń 1996; i d e m, Armia
Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.
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posiadają wiele walorów, ale przy ich powstawaniu nie dokonywano dokładnych kwerend archiwalnych we wspomnianym Instytucie Polskim i Muzeum
im. gen. Sikorskiego w Londynie, gdzie znajdują się dokumenty, dotyczące
APW. W tych pracach jest zatem sporo błędów, uproszczeń i nieścisłości, które
nadal są powielane. Sam Autor nie pokusił się o nowe ustalenia. Wytłumaczeniem może być fakt, że ten problem nie był przedmiotem jego głównych rozważań. Na kolejnych stronach pokrótce opisał strukturę organizacyjną, szkolenie,
obsadę personalną korpusu oraz najważniejsze wydarzenia związane z 2. KP.
W tym miejscu brakuje schematu organizacyjnego korpusu, który pomógłby
czytelnikowi lepiej zrozumieć podległość oddziałów (znajduje się dopiero
w aneksie). W zakończeniu rozdziału został przedstawiony szlak bojowy 2. KP
od maja 1944 r. do kwietnia 1945 r. W tej części pracy Badacz nie zastosował
niepisanej zasady wśród historyków wojskowości o podawaniu po raz pierwszy
pełnych stopni wojskowych polskich oficerów, np. na stronie 19 zapisano
gen. Józef Zając, zamiast generał brygady (od 3 maja 1942 r. generał dywizji),
a w przypadku płk. Józefa Wiatra (s. 10) – pułkownik dyplomowany J. Wiatr.
Takich pomyłek w całej pracy jest więcej.
Następny rozdział dotyczy już właściwego tematu publikacji. Opisany został w nim rozwój organizacyjny 2. KP w okresie powojennym. Jakub Żak
w pierwszym podrozdziale skupił się na procesie rekrutacji nowych żołnierzy.
Zaczął od przedstawienia napływu Polaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu,
którzy w czasie wojny i po jej zakończeniu, po zweryfikowaniu, trafiali do oddziałów korpusu. Niestety, Autor bliżej nie scharakteryzował tej specyficznej
grupy żołnierzy, ich obaw, doświadczenia wojennego, czy podejścia do służby,
tylko skupił się głównie na podaniu danych statystycznych. Kolejną, liczną
grupą, jaka zasiliła szeregi korpusu, byli żołnierze przetrzymywani w czasie
II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich. Autor omówił jedynie
problem rekrutacji oficerów z byłego obozu oficerskiego w Murnau, na terenie
którego pod koniec kwietnia 1945 r. zorganizowano Polski Ośrodek Wojskowy
w Murnau Polskich Sił Zbrojnych (6 grudnia 1945 r. ośrodek przemianowano
na Obóz Polskich Oficerów w Murnau, tej ostatniej informacji w książce nie
zamieszczono). W tym miejscu pojawiły się błędy w terminologii, otóż Autor
nazwał byłych jeńców wojennych obozów oficerskich „więźniami oflagów”
(s. 81). Na następnej stronie użył sformułowania „więzień Murnau”, na kolejnych posłużył się określeniem „byli więźniowie”, a jeszcze kilka stron wcześniej przy przedstawianiu problemu Polaków – byłych żołnierzy Wehrmachtu,
określił ich mianem „byłych jeńców wojennych”. Zgodnie z międzynarodowym
prawem jedni i drudzy żołnierze byli jeńcami wojennymi. Być może skorzystanie ze sztandarowej pracy Mariana Flemminga pozwoliłoby Autorowi uniknąć
tych pomyłek4. W dalszej części rozdziału poruszono kwestię powrotu części
4

M. F l e m m i n g, Jeńcy wojenni: Studium Prawno–Historyczne, Warszawa 2000.
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żołnierzy do powojennej Polski oraz omówiono proces formowania nowych oddziałów i rozmieszczenie 2. KP na terenie Włoch.
Rozdział trzeci traktuje o działalności wojskowej i pozawojskowej 2. KP po
zakończeniu II wojny światowej. W pierwszej kolejności Autor opisał zadania
okupacyjne, jakie stały przed korpusem. W następnym podrozdziale przedstawił sprawę wyszkolenia żołnierzy. Szczególnie interesujący jest wątek
szkolenia oficerów przybyłych do oddziałów z obozów jenieckich. Jakub Żak
oparł swój wywód na dokumencie: Wytyczne wyszkolenia oficerów przybyłych
z obozów w Niemczech. Celem tego szkolenia było zapoznanie oficerów, przetrzymywanych przez prawie sześć lat w obozach, z warunkami prowadzenia
nowoczesnej walki, zaznajomienie ich ze sprzętem, uzbrojeniem czy systemem
dowodzenia. Specjalnie dla nich organizowano pokazy wojskowe: broni pancernej, artyleryjskie czy saperskie. Uczestniczyli także w podróżach taktycznych
do miejsc walk korpusu. Oficerowie po przejściu dwóch etapów szkolenia byli
klasyfikowani według pięciu kategorii i otrzymywali przydziały do oddziałów
korpusu. Najwięcej problemów pojawiało się podczas szkolenia oficerów Armii
Krajowej, ponieważ w większości nie posiadali oni żadnej wiedzy wojskowej
i proces ich kształcenia był o wiele bardziej skomplikowany.
Ostatni podrozdział dotyczy działalności żołnierzy 2. KP na rzecz dipisów
(displeaced persons). Wydaje się, że powinien być zamieszczony w przedostatnim rozdziale książki Dowództwo i żołnierze wobec powojennej sytuacji geopolitycznej, ponieważ jeden z podrozdziałów nosi tytuł: Stosunki z ludnością cywilną. Najwięcej miejsca w tej części pracy zajmuje analiza postaw i nastrojów
żołnierzy 2. KP wobec powojennych wydarzeń. Przede wszystkim stanęli oni
przed dylematem: wracać do kraju, czy zostać na emigracji. W 2. KP nastąpił
podział na zwolenników i przeciwników powrotu do powojennej, komunistycznej Polski. Autor słusznie zauważył, że za powrotem do kraju opowiadali się
głównie mieszkańcy zachodniej, południowej i centralnej części kraju. Żołnierze, pochodzący z utraconych Kresów Wschodnich nie mieli po prostu do czego
wracać, a dodatkowo często posiadali również traumatyczne doświadczenie
okupacji radzieckiej i wyobrażenie o tym, jak wygląda państwo rządzone przez
komunistów.
Kolejnym istotnym problemem, na jaki zwrócił uwagę J. Żak były reakcje
kadry żołnierskiej na zmiany na stanowiskach dowódczych. Napływ oficerów
z obozów jenieckich spowodował przesunięcia w obsadach personalnych oddziałów. Kilkuletnie doświadczenia wojenne sprawiły wytworzenie się więzi
pomiędzy dowódcami a żołnierzami. Zmiany kadrowe zostały przeważnie nieprzychylnie ocenione przez młodszych oficerów, jak i podoficerów oraz szeregowych. Byli oficerowie – jeńcy wojenni nie potrafili często zaakceptować porządków, panujących w 2. KP oraz mieli mniejszy poziom wyszkolenia. Dodatkowo
z obozów jenieckich często przybywali żołnierze „zdemoralizowani” długimi
latami wojny. Niektórzy cierpieli na tzw. chorobę drutów kolczastych, co ne-
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gatywnie wpływało na nastroje w korpusie. W dalszej części rozdziału opisany
został stosunek korpusu dowodzonego przez gen. W. Andersa do komunistów
włoskich, Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i rządu brytyjskiego.
W ostatnim rozdziale Autor zrekonstruował przebieg przenoszenia 2. KP
z Włoch do Wielkiej Brytanii. Najwięcej miejsca poświęcił znaczeniu i roli, jaką
miał odegrać korpus w przyszłym światowym konflikcie zbrojnym, na który
liczyło dowództwo z gen. W. Andersem na czele. Jednak z każdym kolejnym
miesiącem nadzieje te stawały się coraz bardziej złudne i w tej sytuacji trzeba
było zadecydować o dalszych losach żołnierzy korpusu. Ostatecznie, jak wiadomo, oddziały zostały przewiezione i rozmieszczone w Wielkiej Brytanii
w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W tej części
zabrało przedstawienia życia codziennego żołnierzy w całkowicie nowych dla
nich warunkach, w niesprzyjającym klimacie i w nieprzychylnie nastawionym
do nich otoczeniu. Warto byłoby przytoczyć ich pierwsze wrażenia, ukazać rozterki, umiejętność radzenia sobie w nowej rzeczywistości.
Przechodząc już do konkluzji, praca jest bez wątpienia wydawnictwem
wartościowym. Napisana została zrozumiałym językiem,. Jedną z jej mocnych
stron są liczne tabele (47 tabel) i wykresy (11 wykresów), które w przystępny
sposób obrazują czytelnikowi rozbudowę 2. KP w latach 1945–1947. Sporządzenie ich umożliwiła baza źródłowa, do której dotarł Autor. Atrakcyjności publikacji dodają zmieszczone w tekście fotografie. Największym mankamentem
pracy jest rezygnacja z opisania losów Bazy 2. KP, Pomocniczej Służby Kobiet oraz junaków, którzy uznawani byli za przyszłą kadrę wojskową korpusu.
Zagadnienia te zostały potraktowane marginalnie i po lekturze nasuwa się
refleksja, że Autor właściwie skupił się na przedstawieniu jedynie jednostek
liniowych korpusu, pomijając oddziały tyłowe, co daje niepełny obraz. Taki zabieg miałby uzasadnienie, gdyby istniała dostateczna literatura przedmiotu,
chociażby na ww. tematy. Podsumowując, mimo pewnych niedociągnięć, Autor
poradził sobie z omówieniem trudnego i złożonego zagadnienia powojennych
losów 2. KP.
Bartosz Janczak
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Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. J. Wojtkowiak. Wydawca: Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, 260 s.
Przedmiotem niniejszych rozważań jest publikacja pt. Jeńcy sowieccy na
ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, zredagowana przez Jakuba
Wojtkowiaka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezentowana praca, na którą składa się dziesięć artykułów, została wydana
w 2015 r. przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, którego celem jest pogłębianie relacji partnerskich między społeczeństwami polskim i rosyjskim. Odbywa się to m.in. poprzez prowadzenie badań
naukowych oraz organizowanie konferencji. Autorzy zamieszczonych w książce tekstów są znawcami tematyki. To zarówno nauczyciele akademiccy, muzealnicy, badacze Instytutu Pamięci Narodowej, jak i regionaliści.
Jakub Wojtkowiak, autor artykułu pt. Ofiary zapomnianego ludobójstwa
oraz Grzegorz Motyka, omawiający w swej pracy Tragedię jeńców sowieckich
w czasie II wojny światowej w polskiej historiografii, wprowadzają Czytelnika
w problematykę, analizują przyczyny, dla których była ona niechętnie poruszana oraz wskazują perspektywy badawcze. Te ostatnie zostały podkreślone
szczególnie mocno przez J. Wojtkowiaka. Są to: liczebność jeńców, kolaboracja
z Niemcami, monografie obozów. W drugim artykule Autor charakteryzuje
główne nurty polskiej historiografii, przywołuje nazwiska badaczy, zajmujących się wspomnianymi zagadnieniami i przedstawia ich prace, zwracając
uwagę na podejście do tematyki jeńców sowieckich. Odnosi się do różnych źródeł, np. wspomnień świadków wydarzeń z przeszłości.
Kolejne trzy teksty: Andrzeja Rybaka pt. Losy jeńców sowieckich w Stalagu
319 w Chełmie, Jana Daniluka zatytułowany Sowieccy jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (wybrane zagadnienia) oraz Renaty Kobylarz-Buły pt. Żołnierze Armii Czerwonej w obozach
jenieckich Lamsdorf (1941–1945) przybliżają sytuację jeńców, znajdujących się
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w niemieckich obozach jenieckich. Dzięki nim Czytelnik może zapoznać się
z egzystencją jeńców. Autorzy omawiają różne zagadnienia, np.: warunki
lokalowe, wyżywienie, kwestie sanitarno-higieniczne i medyczne oraz pracę.
Czytelnik może prześledzić dynamikę liczebności obozów i szacunki, dotyczące
skali śmiertelności. Może także dowiedzieć się jak przebiegał proces zakładania obozów dla jeńców sowieckich, jak zmieniały się ich nazwy i podległość
oraz w jaki sposób zmieniało się stanowisko niemieckich władz wobec tej grupy
jenieckiej. W tekstach ukazane zostały też formy upamiętniania ofiar oraz powojenne dzieje terenów poobozowych.
W następnych trzech artykułach ukazany został stosunek społeczeństwa
polskiego, w tym rozmaitych organizacji politycznych, wojskowych i społecznych do zniewolonych przez Niemców żołnierzy sowieckich. Zagadnienia te
prezentują następujący badacze: Leszek Gorycki w artykule pt. Stosunek ludności cywilnej do jeńców sowieckich w niewoli niemieckiej w czasie II wojny
światowej, Beata Siwek-Ciupak w tekście zatytułowanym Stosunek polskich
organizacji społecznych i ludności Lubelszczyzny do jeńców sowieckich więzionych w obozie na Majdanku oraz Adam Puławski w opracowaniu pt. Polskie
Państwo Podziemne wobec kwestii sowieckich jeńców wojennych. W pierwszym
z nich scharakteryzowane zostały różne postawy, jakie prezentowała ludność
polska względem jeńców sowieckich. Omówiono zarówno przykłady pomocy,
jak też ogólne nastroje współczucia, ale i obojętności lub niechęci czy wreszcie
konkretne sytuacje „wspierania” Niemców w wyszukiwaniu jeńców-uciekinierów. Autorka drugiego z przytoczonych artykułów przedstawiła zarys powstania obozu na Majdanku oraz warunki życia jeńców, formy pomocy dla nich,
przedsiębrane przez osoby prywatne i organizacje społeczne, wskazała też na
solidaryzm osadzonych, w tym pomoc udzielaną przez współosadzonych medyków. W trzecim z kolei tekście Czytelnik może zapoznać się z artykułami publikowanymi na łamach „Biuletynu Informacyjnego”, głównego organu prasowego Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, meldunkami, zarówno
w obrębie okupowanej Polski, jak i przesyłanymi na linii „Warszawa” – „polski
Londyn”, tj. do Rządu RP na Uchodźstwie. Można zatem prześledzić ewolucję
stosunku polskich władz konspiracyjnych i emigracyjnych do problemu jeńców
sowieckich oraz sowieckiej partyzantki.
Natomiast stosunek byłych (już) jeńców do Polaków ukazany został w dwóch
ostatnich artykułach. Andrzej Chmielarz w tekście zatytułowanym Zapomniani żołnierze. Byli jeńcy – żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej w Armii Krajowej omawia ich przychylne postawy względem Polaków. Ukazuje dynamikę
relacji polsko-sowieckich, przywołuje doniesienia prasowe, świadczące o stosunku polskich organizacji i cywilów do tych jeńców. Podaje również przykłady
jednostek, w których obywatele ZSRS – byli jeńcy lub dezerterzy z formacji
niemieckich – znajdowali choćby czasowe przydziały. Sporo miejsca poświęca
także udziałowi czerwonoarmistów, walczących ramię w ramię z Polakami
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w Powstaniu Warszawskim. Autor zwraca też uwagę na konsekwencje, jakie
dla Armii Krajowej (AK) miało pojawienie się sowieckiej „dywersji”.
Tymczasem na inny wątek wskazuje Robert Kuwałek, prezentując go w tekście pod znamiennym tytułem Kolaboracja ze strachu? Jeńcy sowieccy w formacji SS-Wachmannschaften z obozu szkoleniowego SS w Trawnikach. Autor opisuje system rekrutacji i szkolenia „ludzi z Trawnik” oraz rozważa skalę zjawiska
i motywacje ochotników, a także ich konkretne zachowania, zdominowane przez
sadyzm. Następnie omawia ich późniejsze losy, w tym też próby osądzenia niektórych z nich. Na pochwałę zasługuje niewątpliwie dobór treści publikacji, dzięki któremu praca ta obejmuje szeroki zakres zagadnień. W pierwszym artykule
wskazano na pewnego rodzaju wybiórczość, „szczegółowość” zagadnień, gdyż
ogólne treści, związane z poruszaną problematyką znalazły już swoje miejsce na
kartach dotychczasowych polskich publikacji. Wydaje się to być zaletą np. dla
Czytelnika nieposiadającego dogłębnej wiedzy na ten temat bądź dopiero rozpoczynającego zaznajamianie się z nim. Wówczas uzyskuje on obraz złożoności
zagadnienia, co także sprzyja poszerzeniu kręgu zainteresowań.
Autorzy publikacji nie są zgodni w ocenie dorobku historiograficznego,
dotyczącego tematyki jeńców sowieckich. Niektórzy badacze uważają, iż jest
on i tak znaczny, inni natomiast podkreślają brak pogłębionych badań w tej
dziedzinie, przejawiający się zaledwie pojedynczymi monografiami. Sięgnijmy
zatem do źródła – i tak: „opracowań wciąż brakuje w piśmiennictwie polskim
– z ujęć monograficznych można wymienić w istocie tylko jedną pracę” (J. Daniluk, s. 66), „losem jeńców sowieckich do tej pory historycy właściwie się nie
zajmowali. To temat, który dopiero czeka na opisanie” (L. Gorycki, s. 135), „historiografia polska ma już bogaty dorobek w omawianej dziedzinie. Co więcej,
polscy historycy wciąż podejmują problematykę jeńców sowieckich i ich losów
[…] niniejsza praca ma za zadanie przybliżyć niektóre najnowsze dokonania
polskiej historiografii w dziedzinie badań nad jeńcami sowieckimi w niewoli
niemieckiej w czasie II wojny światowej” (J. Wojtkowiak, s. 15); „najważniejsze
kwestie dotyczące losów sowieckich jeńców na ziemiach polskich zostały już
wcześniej przedstawione w polskiej historiografii” (J. Wojtkowiak, s. 16); „polska historiografia może się pochwalić wypracowaniem w tej materii liczącego
się dorobku naukowego” (G. Motyka, s. 18); „temat losów sowieckich jeńców w niewoli niemieckiej w latach 1941–1945 doczekał się bogatej literatury
przedmiotu, zarówno w języku polskim […]. Organizowane były na ten temat
konferencje naukowe lub popularnonaukowe” (L. Gorycki, s. 108–109); „Na
uwagę zasługuje również monografia Wiesława Marczyka […], będąca właściwie jedynym w polskiej historiografii pełnym opracowaniem tego problemu” (s.
110). W niektórych miejscach pojawiają się sprzeczne opinie na temat literatury przedmiotu – por. s. 108–109 i 110 oraz 135.
W publikacji spotkać można różne określenia tego samego pojęcia, np.
„Arbeitskommando” – dosł. „oddział roboczy” („Arbeits – roboczy, die Arbeit –
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praca, robota, das Kommando – oddział) występuje właśnie zarówno jako „oddział roboczy” (A. Rybak, s. 38, R. Kobylarz-Buła, s. 89, 95, 96), jak i „komando
robocze” (38 s.) czy nawet „komando robotnicze” (J. Daniluk, s. 64, 66, 80, 81).
W trakcie redakcji można było ujednolicić stosowaną terminologię.
Formuła książki jako pracy zbiorowej powoduje niebezpieczeństwo do powielania pewnych treści, co jest widoczne i w tej pracy w podjęciu kwestii historiograficznych, jakie znalazły się w kilku artykułach. Odniesienia do tych
samych zagadnień, np. stosunku ludności cywilnej i organizacji do jeńców odnaleźć można w różnych artykułach, np. w bezpośrednio dotyczącym reakcji
tychże grup do jeńców, ale też w tekście poświęconym samemu tylko stosunkowi ludności cywilnej. Inną sprawą jest rozróżnienie postaw jeńców w obozach
przez dwóch autorów w nieco odmienny sposób: (R. Kobylarz-Buła, s. 98) rezygnacja, opór, przystosowanie i kolaboracja, (L. Gorycki, s. 126) bierność, czynny
opór, współpraca. Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku przywoływanego rozporządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 23 października
1941 r., dotyczącego form kar stosowanych wobec Polaków, pomagających
w jakikolwiek sposób jeńcom (schronienie, żywność, odzież, wskazanie drogi…),
w katalogu których znalazło się więzienie i śmierć przez rozstrzelanie, dla gmin
kary finansowe nakładane na osoby pojedynczo lub grupowo (l. Gorycki, s. 127
i A. Puławski, s. 161). Pojawiło się także dwukrotne przytoczenie informacji o liczebności zbiegłych jeńców w Batalionach Chłopskich z powołaniem się na tego
samego autora (21%) (L. Gorycki, s. 113–114 i A. Chmielarz, s. 183) albo przywołanie przeciwstawnych postaw żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ),
tj. pozytywnego i negatywnego ustosunkowania się do zbiegłych jeńców
sowieckich przez tę część polskiego podziemia niepodległościowego (G. Motyka, s. 32 i L. Gorycki, s. 114–115). Dwukrotnie przytoczono liczbę ucieczek
z obozów dla jeńców sowieckich – 67 tys. (G. Motyka, s. 24 i L. Gorycki, s. 127).
Dostrzec można nawet ten sam cytat, traktujący o pomocy świadczonej przez
Polaków na rzecz jeńców sowieckich w wersji dłuższej i skróconej (G. Motyka,
s. 27 i L. Gorycki, s. 135). Są też rozbieżne dane o kolaboracji z Niemcami „około miliona jeńców” (L. Gorycki, s. 127), „zdecydowana mniejszość wszystkich
jeńców sowieckich” (R. Kuwałek, s. 206), „przejście na stronę wroga nie było
zjawiskiem masowym” (R. Kuwałek, s. 207). Podkreślić jednak trzeba, iż
w pierwszym przypadku chodzi o łączną liczbę kolaborantów, natomiast pozostałe odnoszą się do rekrutacji do SS-Wachmannschafften. Powtórzone
zostały też informacje o lokalizacji obozów na Lubelszczyźnie (A. Rybak, s. 35
i B. Siwek-Ciupak, s. 138), współpracy Polaków i byłych jeńców sowieckich na
Kresach przeciw Niemcom i Ukraińcom (L. Gorycki, s. 125 i A. Chmielarz,
s. 187), konfliktach polsko-sowieckich (A. Puławski, s. 176 i A. Chmielarz,
s. 187), współpracy Polaków z Niemcami przy wyłapywaniu sowieckich
uciekinierów (dwukrotnie ten sam cytat z „Biuletynu Informacyjnego” – A. Puławski, s 161 i A. Chmielarz, s. 186).
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Szkoda, iż pracy tej nie wzbogacono tabelami, obrazującymi dynamikę
przyrostu/spadku liczebności i śmiertelności jeńców. Zdecydowanie ułatwiłoby
to Czytelnikowi poznanie problematyki. Przynajmniej w kilku przypadkach
brakuje też ikonografii. Dotyczy to zwłaszcza tekstów, w których przedstawiane są konkretne obozy jenieckie i miejsca upamiętnienia. Andrzej Rybak przytacza tekst tablicy – może lepszym rozwiązaniem byłoby dostarczenie Czytelnikowi możliwości zapoznania się z nią także poprzez zdjęcie. Za mankament
książki można uznać kwestię techniczną, mianowicie sposób sklejenia oprawy,
utrudniający czytanie. Zaletą jest natomiast opatrzenie publikacji indeksami
nazwisk i nazw geograficznych.
Dobór treści w zależności od artykułu wymaga od Czytelnika mniejszej
lub większej uwagi, jednocześnie w dużym stopniu nie pozostaje on neutralny
emocjonalnie. Często może odczuwać zgodność lub sprzeciw wobec prezentowanych treści.
Książka jest napisana językiem poprawnym, zrozumiałym, jednakże style
poszczególnych artykułów – co zresztą zrozumiałe w opracowaniu zbiorowym
– różnią się. Jedne w sposób bardziej plastyczny prezentują omawiane zagadnienia, inni autorzy skupiają się na kwestiach formalnych.
Z pewnością autorzy, poszukując materiałów wykazali się dogłębną znajomością tematyki. Oparcie treści na badaniach naukowych powoduje, iż publikacja nadaje się do włączenia w ogólny dyskurs polsko-rosyjski o jeńcach
II wojny światowej. Z poznawczego punktu widzenia na plan pierwszy mogą
wysunąć się dwa teksty: pierwszy, dotyczący jeńców w Lamsdorf (ukazano
w nim bardzo dobrze dynamikę polityki okupanta względem tej grupy przetrzymywanych) oraz drugi, odnoszący się do udziału byłych jeńców w polskim
ruchu partyzanckim.
Recenzowana praca jest też cenna z tego względu, iż stanowi jedno z niewielu
syntetyzujących ujęć, w dodatku o szerokiej perspektywie: od tematów bezpośrednio dotyczących losów jeńców sowieckich po wątki poboczne, być może nawet
zaskakujące Czytelnika. Dobrym zabiegiem było przedstawienie kilku obozów
jenieckich, gdyż stwarza to możliwość prowadzenia badań komparatystycznych.
Publikacja jest bez wątpienia godna polecenia nie tylko studentom i osobom stricte związanym z działalnością badawczą w zakresie historii II wojny
światowej czy stosunków polsko-rosyjskich (i polsko-niemieckich, i niemiecko-rosyjskich), lecz także dziennikarzom, publicystom, wieloletnim pedagogom,
ale i młodym adeptom sztuki dydaktycznej. Umożliwia zapoznanie się z aktualnym ujęciem tematu i wpisuje się zarazem w nurt wypełniania tzw. białych
plam. Ponieważ jej autorzy wysunęli konkretne postulaty, może być jednocześnie źródłem inspiracji dla kolejnych badaczy, którzy zechcą zmierzyć się
w przyszłości z tym trudnym zagadnieniem.
Uwzględniając powyższe uwagi, z przekonaniem polecam tę publikację jako
wartościową lekturę, nadającą się do wykorzystania w edukacji, publicystyce,
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a nawet polityce historycznej. Nie można też zapomnieć, iż dzięki niej pojawia
się szansa na to, że jeńcy sowieccy przestaną być „zapomnianymi ofiarami
ludobójstwa”.
Ewelina Klimczak
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Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag
VII A Murnau. Wydawnictwo: Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole
2015, 224 s.+il.
W 2015 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
(dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) wydało syntetyczną pracę prof. dr hab.
Danuty Ksielewicz pt. Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, przedstawiającą losy polskich jeńców-oficerów w niemieckiej niewoli. Autorka przed
laty była pracownikiem naukowym muzeum, a obecnie pracuje w Uniwersytecie Opolskim.
Pierwsze opracowanie, dotyczące tego obozu jenieckiego, który został
utworzony we wrześniu 1939 r. w III Rzeszy w Murnau (Bawaria), napisała w 1990 r. Książka doczekała się w następnym roku kilku recenzji, które
opublikował, także w prasie, pracownik muzeum (wówczas dr) prof. Edmund
Nowak. Pierwsza z nich została zamieszczona w „Łambinowickim Roczniku
Muzealnym”1, a druga pt. Monografia Oflagu VII A Murnau w „Wojskowym
Przeglądzie Historycznym”2. Wcześniejsze recenzje miały charakter omówieniowy, jednakże E. Nowak, zwrócił uwagę na powtórzenia narracyjne – jak sądzę – kwestie drugorzędne, które były zresztą nie do uniknięcia w związku
z przyjętą konstrukcją pracy.
Najnowsza monografia, dotycząca historii Oflagu VII A, została wydana
76 lat po wybuchu wojny w 1939 r. i 70 po jej zakończeniu w 1945 r. Do tego czasu centrum europejskiego i światowego jeniectwa zgromadziło wiele „nowych”
artefaktów, także pamiątek osobistych po byłych jeńcach wojennych oraz innych materiałów, w tym: dokumentów, relacji i wspomnień. Praca opolskich
muzealników w tym aspekcie ani na chwilę nie została przerwana. Dzięki niej
oraz kwerendzie archiwalnej badaczki w Polsce (m.in. Instytut Pamięci Naro1
2

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1991, t. 14, s. 166–169.
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 2, s. 214–216.
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dowej) i w Niemczech (Archiwum Wojskowe we Fryburgu Bryzgowijskim) oraz
Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie mogła powstać najnowsza,
przewartościowująca w części monografia na temat losów polskich oficerów
w Oflagu VII A Murnau.
Mając do dyspozycji ograniczone ramy recenzji, skupię się tylko na wybranych, najważniejszych elementach opracowania. Autorka uwzględniła w monografii najnowsze odkrycia archiwalne oraz ustalenia badawcze, a także zweryfikowała funkcjonujące w literaturze przedmiotu oceny, opinie i stereotypy.
Praca została zaprezentowana czytelnikom w układzie problemowo-chronologicznym. Pięciostronnicowy wstęp ma charakter syntetyczno-wprowadzający.
Danuta Kisielewicz napisała, że „[publikacja] jest wielostronnym ukazaniem
dziejów Oflagu VII Murnau w systemie jenieckim III Rzeszy podczas II wojny
światowej”. Podkreśliła, że Niemcy klasyfikowali obozy, w tym także jenieckie,
i dlatego Oflag VII A Murnau określali jako Musterlager [w kategorii obozów
koncentracyjnych odpowiednikiem był Konzentrationslager Dachau]. W rozdziale pierwszym Autorka przedstawiła organizację i strukturę niemieckiego
rozbudowanego systemu jenieckiego na przestrzeni lat wojny. W imieniu Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych (Wehrmacht) jurysdykcję nad jeńcami sprawował Wydział do Spraw Strat i Jeńców Wojennych (lub Wydział do Spraw
Jeńców Wojennych); od 1942 r. było to Szefostwo do Spraw Jeńców Wojennych, które zarządzało obozami poprzez Urząd Ogólny wojska. Według ustaleń badaczki w połowie 1943 r. utworzono Urząd Generalnego Inspektora do
Spraw Jeńców Wojennych. Choć znajdowali się oni w jurysdykcji Wehrmachtu
– pościg za zbiegłymi jeńcami prowadziła Tajna Policja Państwowa (Gestapo)
i inne organy podporządkowane Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy.
W tej sprawie Autorka napisała (s. 16): „[w] RSHA istniał specjalny referat
IVA, gdzie trafiały wszystkie wnioski egzekucyjne, które miały być wykonane
na jeńcach”. Rzeczywiście referat ten w strukturze Gestapo z października
1943 r. podlegał Urzędowi IV: Badanie i zwalczanie nieprzyjaciela, Grupa IVA:
Nieprzyjaciel, sabotaż, służba ochrony. Ponadto temu Urzędowi podporządkowano komórkę Generalnego Inspektora Granicznego (istotna jeżeli idzie o pościg za zbiegłymi jeńcami, chcącymi wydostać się z terytorium Rzeszy).
Pierwotnie jeńcy polscy znajdowali się pod opieką Królestwa Szwecji. Jak
doszło do uzgodnienia w tej sprawie na wypadek wojny? Otóż w 1936 r. podczas wizyty ministra spraw zagranicznych II RP Józefa Becka w Sztokholmie (na skutek nalegania posła Gustawa Adolfa Potworowskiego) – podjął on
decyzję, by na wypadek wojny i okupacji reprezentowanie polskich interesów
zaproponować temu państwu. D. Kisielewicz powołała się w tym aspekcie na
opracowanie Tadeusza Cypriana z 1971 r. (pogląd: III Rzesza w listopadzie
1939 r. wypowiedziała Szwecji opiekę nad jeńcami wojennymi, motywując to
tym, że „państwo polskie nie istnieje”). Z innego źródła wiadomo, że 1 września 1939 r. Szwecja jako protecting power zrzekła się mandatu w pierwszych
dniach agresji i wówczas polskie interesy pozostały bez żadnej opieki. Na po-
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czątku 1940 r. (s. 41) Niemcy odczytali w obozie rozkaz, że „[…] jeńcy wojenni,
niemający własnego państwa, nie mogą mieć też państwa opiekuńczego […]”.
Jeżeli idzie o liczbę jeńców, znaną z londyńskiego dokumentu znajdującego
się w Archiwum Instytutu Polskiego Muzeum gen. Sikorskiego [rozproszony
zespół Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza; pkt 5. – Dane o jeńcach polskich
przebywających w niewoli niemieckiej, bez daty i znak. kanc.] – w moim posiadaniu – w pierwszych dniach września 1939 r. w poszczególnych obozach
przebywało ogółem 16 549 (jesienią: 17 154) oficerów i 36 060 (357 711) podoficerów i szeregowców oraz 15 403 osób cywilnych; z tego w Oflagu VII A:
3 725 oficerów i 409 szeregowców (w Stalagu VII A – 187 szeregowców). Autorka napisała (s. 20–21) w kwestii umiejscowienia obozu: „Oflag ulokowany
został w koszarach wybudowanych przed wojną przez Wehrmacht dla wojsk
pancernych”. Stwierdzenie to wymaga zasadniczego wyjaśnienia; po weryfikacji archiwalnego O de B Wehrmachtu na 1939 r. ustaliłem, że na terenie
bawarskiego Wehrkreis (Okręg Wojskowy) VII München/Monachium nie były
dyslokowane jednostki pancerne. Ze względu na górskie położenie stacjonowała tutaj, czyli w Garmisch-Partenkirchen (dowództwo) – 1. Dywizja Górska.
W tej miejscowości był także notowany 79. pułk artylerii górskiej, a jego IV dyon
przebywał w Murnau. Poza tym w tej miejscowości dyslokowany był 44. batalion przeciwpancerny górski (a w Oberammergau – 54. batalion łączności
górski (częściowo zmotoryzowany).
W kontekście niemieckich przygotowań do wojny z Polską należy potwierdzić, że wywiad strategiczny wykrył przygotowania do wojny, ale nie stwierdził, by niemieckie naczelne dowództwo zleciło budowę obozów jenieckich
(potwierdzono natomiast zwiększoną produkcję drewnianych składanych baraków i sanitarnych wagonów kolejowych). Dalej badaczka wspomina (s. 36)
wśród komendantów bloków m.in. ppłk. dypl. Stefana Osikę, który był do
1932 r. pomocnikiem attaché wojskowego w Berlinie płk. dypl. Witolda Dzierżykraja-Morawskiego [przebywał w Oflagu II D Gross Born (Borne Sulinowo),
aresztowany przez Gestapo, zamordowany w KL Mauthausen]. Jego współpracownik z powodu oficjalnego, dyplomatycznego odkomenderowania nie doznał szykan w obozie.
W rozdziale drugim Autorka skupiła się na omówieniu traktowania oficerów, jeńców polskich przez Wehrmacht. Należy podkreślić, że OKW do końca
wojny sprawowało nadzór na obozami jenieckimi i nie pozwoliło odebrać kierownictwu SS jurysdykcji nad nimi. Pomimo wielu zbrodni, jakie Gestapo
(w składzie RSHA) popełniło na jeńcach wojennych – polscy oficerowie przeżyli
niewolę w miarę dobrych warunkach bytowych3. Profesor Kisielewicz wymieOficerowie polscy w niewoli radzieckiej nie mieli takich warunków i ostatecznie nie przeżyli
wojny, poza nielicznymi. Na podstawie decyzji Ławrientija Berii z 8 X 1939 r. „oddziały specjalne
do operacyjno-czekistowskiej obsługi jeńców [...] wyseparowały pewne jednostki z ogólnego schematu rozwiązania losów jeńców” – napisała Natalia Lebiediewa (Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997, s. 141 i 145); podobnie kwestię tę przedstawia Stanisław Jaczyński w pracy
pt. Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalonych z masakry katyńskiej, Warszawa 2013.
3
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niła (na s. 31 do 160) nazwisko płk. Hugo Ostera uważanego za „przychylnego
Polakom”, który wykazał się odwagą osobistą, gdy przeciwstawił się rozkazowi
Reinharda Heydricha i interweniował u władz wojskowych w sprawie likwidacji getta żydowskiego w obozie. Ponownie przepisy przeciwko Żydom zaostrzył
ostatni komendant obozu (od 8 listopada 1944 r.) płk/gen. Hans Adolf Petri
(zastrzelony przez Amerykanów w kwietniu 1945 r.)].
W następnym rozdziale D. Kisielewicz wyczerpująco omówiła życie codzienne oficerów w oflagu. Pomijając liczne szczegóły, które opisała, chciałbym tylko
dodać, że chorych jeńców pod strażą kierowano także na badania do cywilnej
służby zdrowia w Monachium. Podczas wyjazdu do miasta, strażnicy za paczkę amerykańskich papierosów i kawy pozwolili jeńcowi na zwiedzanie tamtejszych muzeów (np. Pinakoteki, relacja ustna kpt. Ignacego Szora z 55. pp/14.
DP). Żałować należy, że Autorka, wymieniając nazwisko gen. Stanisława Taczaka (s. 83) nie wspomniała, iż był to pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego (1918 r.). W oflagu przebywał także dzielny obrońca Warszawy ppłk
dypl. Marian Porwit (nr 974), który jak wielu innych otrzymywał z inicjatywy
kolegów oficerów z Londynu przesyłki o wadze 1, 5, 7 kg z kawą, herbatą, czekoladą z Portugalii (Lizbona).
Rozdział czwarty poświęcono działalności oświatowej prowadzonej w oflagu.
Wśród bardzo wielu informacji D. Kisielewicz wspomniała (s. 104–105), iż jeńcy gromadzili materiały, dotyczące przegranej kampanii jesiennej 1939 r. Między
innymi oficerowie z 55. pp (14. DP) zestawiali szczegóły prowadzonych działań
bojowych, które ukrywali przed rewizjami. Po wojnie w formie opracowania
przepisanego na maszynie przekazali do Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie-Rembertowie.
Po rozdziale piątym, który omawia aktywność kulturalną i twórczość artystyczną – w szóstej części Autorka zajmuje się jeniecką konspiracją wojskową,
uwypuklając przezorność jej dowódców. W tym kontekście (s. 129) chciałbym
zwrócić uwagę, iż Armia Krajowa, scalone w znacznej części wojsko konspiracyjne (Polskiego Państwa Podziemnego, odtwarzane według przedwojennego O de B) nie mogła być II Armią wobec istniejącego w Szkocji I Korpusu
Polskiego; 2. (II) KP operował od wiosny 1944 r. we Włoszech. Natomiast
II Armię – według mojej oceny – mogły tworzyć grupy żołnierzy polskich
zwolnionych ze stalagów i włączonych przymusowo w system gospodarczy
III Rzeszy. Dopowiadam również w tej sprawie, że szef sztabu oddziału samoobrony kpt. Wincenty Iwanowski w oflagu (s. 131, przyp. 6) był po wojnie,
od chwili utworzenia Wojskowego Instytutu Historycznego długoletnim jego
pracownikiem. Należało przypomnieć ponadto, iż gen. Janusz Gąsiorowski
(w oflagu odwiedziła go manifestacyjnie żona, o czym szerzej w pracy) był
w 1939 r. dowódcą częstochowskiej 6. DP (wcześniej szefem Sztabu Głównego),
która w drugim dniu wojny została rozbita, a on dostał się niewoli. Niemieckie Biuro Informacyjne (Deutsches Nachrichtenbüro) bardzo ten fakt propa-
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gandowo eksponowało. Na stronie 149 D. Kisielewicz napisała (na podstawie
dokumentacji wytworzonej przez Polską Misję Wojskową we Francji – zasób
IPN), iż mjr Stanisław Łatyszonek z 1. DP im. Tadeusza Kościuszki z ludowej
2. Armii WP był „radzieckim oficerem z Armii Berlinga”, który dostał się do
niewoli niemieckiej podczas Powstania Warszawskiego na Czerniakowie po
zlikwidowaniu desantu. Nie jest to właściwa interpretacja. Rzeczywiście jego
nazwisko znajduje się na niemieckiej liście transportowej. Major Stanisław
Łatyszonek urodził się 3 września 1909 r. w rodzinie katolickiej we wsi Mikołajewska, obwód Krasnogorski – obecnie Rosja (ojciec – Bolesław był Polakiem,
matka – Anna z d. Paliusza Rosjanka). Szczegóły dotyczące tego oficera znamy
z protokołu przesłuchania w sztabie gen. Heinza Reinefartha. Dokument wyraźnie stwierdza, że major był Polakiem. Muzeum Powstania Warszawskiego
dysponuje jego numerem jenieckim, ale nie jest on zbieżny z numerem, jaki ma
CMJW w Łambinowicach-Opolu.
Ostatni – siódmy rozdział odtwarza koniec niewoli polskich oficerów. Danuta Kisielewicz napisała (s. 163), że „[zagrożenie] likwidacją obozu było całkiem
realne” przez SS. Dalej precyzyjnie zrelacjonowała zbliżanie się oddziału ze
szpicy amerykańskiej 12. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Rodericka
R. Allena (czasowo w 3. Armii gen. George`a Pattona) i zniszczenie szpicy oficerskiej SS. Od 9 maja 1945 r. dowódcą Polskiego Ośrodka Wojskowego został
gen. Tadeusz Kutrzeba (nr 49002). Napisała dalej (s. 172), iż Polski Ośrodek
Wojskowy w Murnau został „rozkazem wojsk amerykańskich z 6 grudnia
1945 r. […] formalnie przemianowany na Obóz Polskich Oficerów w Murnau”,
którego dowódcą został gen. Franciszek Dindorf-Ankowicz. Autorka wspomniała, że „[…] wiele dokumentów wydawanych jeńcom świadczy o tym,
że nazwę [OPO] stosowano […], latem 1945 r.”. Z dokumentu posiadanego
przeze mnie, a wytworzonego przez Oddział II Sztabu Naczelnego [„Przebieg
wydarzeń w OPO” z 20 czerwca 1946 r.] wynika, że nazwa taka funkcjonowała
już w czerwcu 1945 r.
15 sierpnia na skutek problemów z wyżywieniem doszło w obozie do buntu żołnierzy w części „o orientacji lewicowej”/„rewolta komunistyczna”. Interweniowały oddziały amerykańskie. Pomijając szczegóły, które zostały zrelacjonowane, gen. F. Dindorf-Ankowicz 13 czerwca zgodził się na przeniesienie
OPO do koszar w miejscowości Altenstadt (s. 177) koło Schongau-Bawaria
[w dokumencie z czerwca 1946 r. – Altstadt (Hesja); być może pomyłka] – „pod
warunkiem jednak, że wojsko ingerencyjnie zostanie zabrane z Murnau […]
bez asysty wojsk [amerykańskich], termin wykonania przedłużony na przeciąg
jednego tygodnia”. Jednak Amerykanie zostali zaalarmowani, ale do koszar
nie wkroczyli. Była to tylko demonstracja – jak napisał oficer [W. Ł.] w raporcie. W tym dniu, tenże oficer odnotował, iż „na zarządzenie magistratu w Murnau, przerwano około godz. 10.00 naukę w szkołach niemieckich, z powodu […]
akcji w stosunku do Polaków”.
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Monografia D. Kisielewicz wydana na dobrym papierze, liczy 223 strony (poprzednia 214, ale w mniejszym formacie); składa się z wstępu, siedmiu proporcjonalnych rozdziałów (w odróżnieniu od wydania z 1990 r.), zakończenia, wykazu źródeł i literatury, spisu ilustracji i niezwykle istotnego indeksu nazwisk.
Dodatkowym elementem w pracy z 2015 r. jest streszczenie przygotowane
w językach angielskim i niemieckim, nie ma natomiast działu – aneksy. Ikonografia w nowej pracy jest znacznie bogatsza od wcześniejszej (16 kart), liczy
24 strony papieru półkredowego – w tym 49 reprodukcji kolorowych (łącznie
z publikowanymi w sepii) – wiele mniej znanych. Na końcu tej części Autorka
pomieściła najnowsze fotografie z Murnau, gdzie w 2012 r. odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą pobyt w niewoli ponad 5 tys. polskich oficerów
(5435, s. 28), którą ufundowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
W kadrze widoczni są burmistrz Murnau dr Michael Rapp, konsul generalny
RP – Elżbieta Sobótka, sekretarz rady – dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert,
wiceprezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie – Marcin Łada, Komendant Szkoły NATO w Oberammergau – kmdr
Jarosław Breda, przedstawiciel szkoły – ppłk Zbigniew Czarnota, attaché wojskowy, morski i lotniczy w Niemczech – płk dr Sylwester Szulc, członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jolanta Stępniak oraz wójt Gminy
Stare Babice – Krzysztof Turek.
Publikacja została starannie wydana, ma twardą okładkę w kolorze przyciemnionej „wojskowej zieleni” (khaki), na której przedstawiona jest grupa
oficerów, na czele uwidoczniony został starszy obozu płk Józef Korycki. Sugestywny projekt monografii zaprojektował (podobnie jak zestawienie materiału
ikonograficznego) grafik Marek Krajewski z Opola. Książkę czyta się z zainteresowaniem od pierwszej strony. Czytelnik monografii zorientuje się natychmiast, że Autorka jest znawczynią problematyki, którą się zajmuje.
Powyższe uwagi nie umniejszają ogromnego wkładu studyjnego oraz dociekliwości naukowej Autorki. Monografia Oflagu VII A Murnau utrwala pamięć
o polskich oficerach i żołnierzach, którzy starali się wykonać – niewykonalny w 1939 r. rozkaz obrony ojczyzny. Książka ta będzie niezwykle przydatna
naukowcom, zajmującym się tą problematyką, rodzinom byłych jeńców oraz
wszystkim tym, którzy interesują się wojskiem i dostrzegają „ciemniejszą”
stronę zainteresowania mundurem – niewolą podczas wojny.
Aleksander Woźny
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Konferencja naukowa
pt. „Koniec wojny na Śląsku 1945 r.”,
Opole, 21 maja 2015 r.
21 maja 2015 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach–
Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) i Instytut Pamięci Narodowej.
Delegatura w Opolu (dalej: IPN) zorganizowali konferencję naukową pt. „Koniec wojny na Śląsku 1945 r.”. W obradach, które toczyły się w opolskiej siedzibie muzealnej, wzięło udział ok. 60 osób.
Zasadniczym celem konferencji, jaki postawili sobie organizatorzy, była
prezentacja najnowszych ustaleń, dotyczących wydarzeń na Śląsku w końcowych miesiącach II wojny światowej z perspektywy militarnej, politycznej oraz
społeczno-ekonomicznej. Różne aspekty tej trudnej i złożonej tematyki opracowali i przedstawili referenci z ośrodków naukowych z całej Polski.
Uczestników wspólnie powitali dyrektor CMJW w Łambinowicach-Opolu,
dr Violetta Rezler-Wasielewska i naczelnik Delegatury IPN-u w Opolu, prof.
dr hab. Krzysztof Kawalec, którzy przedstawili ideę konferencji oraz wyrazili
nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju badań nad dziejami Śląska w ostatnim roku najtragiczniejszego w dziejach konfliktu zbrojnego. Po uroczystym
otwarciu, obrady toczyły się w dwóch równoległych blokach. Pierwszy nosił
tytuł: „Problemy polityczno-społeczne”, a drugi: „Śląsk jako pole walki. Problematyka militarna”.
Sesję, dotyczącą aspektów politycznych i społecznych prowadził prof. K. Kawalec. W pierwszych dwóch referatach, profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego: Marek Maciejewski i Tomasz Kruszewski scharakteryzowali działalność Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) na Śląsku w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Pierwszy prelegent omówił funkcjonowanie tej partii do
1933 r., a drugi w latach 1933–1945. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Ryszard

186

SPRAWOZDANIA

Kaczmarek (Uniwersytet Śląski), który poruszył kwestię polityki narodowościowej niemieckich władz wojskowych w odniesieniu do mieszkańców Śląska,
służących w Wehrmachcie. Podkreślił, że nastawienie narodowych socjalistów w tej kwestii zmieniało się wraz z wydarzeniami na frontach wojny
i z kolejnymi klęskami armii niemieckiej. Doktor Adriana Dawid z Uniwersytetu
Opolskiego (dalej: UO) przybliżyła uczestnikom życie codzienne mieszkańców
Górnego Śląska w czasie II wojny światowej. Podkreśliła, że przełomowym momentem dla rodzimej ludności było wkroczenie wojsk Armii Czerwonej na te
tereny w styczniu 1945 r. Na zakończenie pierwszej części sesji, dr Bernard
Linek z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
przedstawił dzieje Oppeln (Opola) w okresie rządów nazistowskich. Scharakteryzował zmiany, jakie zaszły w polityce samorządowej, roszady personalne,
a także skutki polityki narodowych socjalistów i ich wpływ na rozwój miasta.
Po krótkiej dyskusji, pierwszy głos zabrał dr Dariusz Węgrzyn z IPN-u w Katowicach, który omówił problem deportacji do Związku Radzieckiego mieszkańców Górnego Śląska w 1945 r., zwłaszcza w kontekście ich przymusowego
zatrudnienia w radzieckiej gospodarce. Po nim wystąpił dr Ksawery Jasiak,
pracownik opolskiej delegatury IPN-u we Wrocławiu. Ukazał wzajemne relacje między milicjantami a żołnierzami Armii Czerwonej na Śląsku Opolskim
w pierwszym okresie po zakończeniu II wojny światowej, które – jak wynika z jego ustaleń – były napięte i dalekie od wzorcowej współpracy. Daria
Czarnecka z Archiwum Państwowego w Katowicach zapoznała słuchaczy
z kulisami ostatniej zbrodni Johannesa Thümmlera, szefa katowickiego gestapo,
a następnie komendanta policji bezpieczeństwa prowincji górnośląskiej, który
pełniąc funkcję przewodniczącego tzw. sądu doraźnego, skazał na śmierć co
najmniej tysiąc Polaków – więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za tę
eksterminację nigdy nie został osądzony. Komunikat doktoranta UO, Kamila
Webera nt. działalności Maksymiliana Kośnego na Śląsku Opolskim w trakcie
i po zakończeniu II wojny światowej zamknął obrady pierwszej sesji konferencji.
W bloku poświęconym działaniom militarnym prowadzenie obrad powierzono dr. hab. Robertowi Klementowskiemu z wrocławskiego oddziału IPN.
Pierwszy referat wygłosił Waldemar Ociepski, reprezentujący Stowarzyszenie „Blechhammer 1944”. Omówił on naloty wojsk amerykańskich na Śląsk
w 1944 r. Przedstawił m.in. historię pierwszej zestrzelonej załogi pod dowództwem por. Dorenz’a H. Meyer’a, która rozbiła się 13 października 1944 r. w pobliżu
zakładów chemicznych w Blechhammer (obecnie Blachownia). Doktor Marek
Białokur z UO przedstawił natomiast problem propagandy antyniemieckiej
w Armii Czerwonej, przytaczając konkretne przykłady budzenia nienawiści
wśród żołnierzy radzieckich przed wkroczeniem na Śląsk. Zwrócił uwagę, że
oddziały propagandowe były w tym czasie niezwykle aktywne i usilnie przypominały, m.in. o zbrodniach Wehrmachtu na terytorium ZSRR w latach 1941–
1943. Kolejny referent, dr hab. Nikołaj Iwanow, prof. UO przedstawił działa-
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nia wojenne Armii Czerwonej na Śląsku w 1945 r. W wystąpieniu podkreślił,
że trudna jest do ustalenia dokładna liczba radzieckich żołnierzy, walczących
oraz poległych podczas zajmowania terenów Śląska. Wystąpienie dr Joanny
Hytrek-Hryciuk z wrocławskiego oddziału IPN dotyczyło obecności żołnierzy
tej armii na Dolnym Śląsku i jej wpływu na sytuację w regionie. Podkreśliła,
że czerwonoarmiści dokonali wielu zbrodni na rodzimej ludności, przykładowo
omówiła gwałty na kobietach.
Po wznowieniu obrad w trzech kolejnych referatach przedstawiono działania wojenne wielkich jednostek w walkach o Śląsk w 1945 r. Arkadiusz Karbowiak z Opola, opisał udział 20. Dywizji Grenadierów SS (1. estońskiej)
w walkach o Śląsk od stycznia do marca 1945 r. przeciwko wojskom Armii
Czerwonej. Referent podkreślił, że była to ochotnicza jednostka Waffen–SS złożona z Estończyków, która toczyła boje m.in. o Brzeg. Kolejny prelegent, Marek Włodarczyk z Oławy zapoznał słuchaczy z działaniami wojennymi radzieckiego 55. Korpusu Strzeleckiego w marcu 1945 r. Przedostatni referat w tej
sesji nt. walk 100. Dywizji Strzelców i 236. Brygady Szturmowej o Krapkowice
w 1945 r., wygłosił Paweł Kukurowski z Wrocławia. Wystąpienie dr. Piotra
Stanka z CMJW w Łambinowicach-Opolu zamknęło obrady. Dotyczyło marszów ewakuacyjnych więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych
i robotników przymusowych na terenie Śląska Opolskiego. Referent podkreślił, że fatalne warunki atmosferyczne (zima, mróz, śnieg), brak wyżywienia,
ciepłej odzieży, karygodne zachowania niemieckich strażników, spowodowały
dużą śmiertelność wśród osób biorących udział w tych marszach. Po tym wystąpieniu dr hab. R. Klementowski zaprosił do dyskusji, a po niej podsumował
obrady sesji militarnej.
Trzecią, wspólną sesję konferencji rozpoczęło wystąpienie dr. Roberta Żurka, dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, który wraz z prof. K. Kawalcem
przedstawił założenia działalności Opolskiego Centrum Edukacyjnego IPN
„Przystanek Historia”. Obaj naukowcy wyrazili nadzieję, że inicjatywa spotka się z życzliwym odbiorem mieszkańców regionu. Dalszą część obrad poprowadził dr P. Stanek. Pierwsza wystąpiła dr V. Rezler-Wasielewska. Omówiła
koniec jenieckiej historii Stalagu 344 Lamsdorf, do którego w marcu 1945 r.
wkroczyła Armia Czerwona. Czerwonoarmiści zastali jedynie chorych i zmarłych jeńców, gdyż większość opuściła obóz w marszach ewakuacyjnych przed
przybyciem radzieckiego wojska. Po raz pierwszy zaprezentowany został także wstrząsający, kilkuminutowy film, pozyskany przez Muzeum z Rosyjskiego
Państwowego Archiwum Filmu i Zdjęcia w Krasnogorsku, ukazujący widok na
obóz i stan pozostałych w nim jeńców, już po wyzwoleniu.
Kolejne wystąpienie dotyczyło źródła konfliktu dwóch pamięci: niemieckiej
i polskiej, w odniesieniu do tragicznej przeszłości Lamsdorf (Łambinowic), które przedstawiła dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora CMJW w Łambinowicach-Opolu. Referentka zwróciła uwagę, że przez wiele lat strona polska
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podnosiła sprawę zbrodni niemieckich na jeńcach Lamsdorf w latach II wojny
światowej, natomiast władze Republiki Federalnej Niemiec odwoływały się
do historii Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946), który został założony
przez polskie władze administracyjne, a kierowany był faktycznie przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego w Niemodlinie. Ta odmienna narracja nie pozwalała przez wiele lat na wypracowanie wspólnego stanowiska.
Doktor hab. Małgorzata Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowała obraz końca wojny ukształtowany w środowisku byłych mieszkańców Śląska na przykładzie ziemi kłodzkiej. Prelegentka uwypukliła tragiczne wspomnienia mieszkańców tego regionu, spowodowane wkroczeniem
żołnierzy Armii Czerwonej i działaniami radzieckich funkcjonariuszy służb
bezpieczeństwa, a także ukazała dylematy, przed jakimi stanęła miejscowa
ludność w nowej rzeczywistości.
Doktorant z tejże uczelni, Marek Szajda, przedstawił organizację życia żydowskiego na Dolnym Śląsku od maja do sierpnia 1945 r. Podkreślił, że dla
tych, którzy przeżyli Holocaust, jak i repatriantów z ZSRR Dolny Śląsk był
głównym miejscem osiedlania się, postrzeganym jako najlepszy do odbudowy
społeczności żydowskiej w Polsce.
Marcin Sroka, doktorant UO, przedostatni prelegent, ukazał wydarzenia
na Śląsku w 1945 r. z perspektywy mieszkańców opolskich wsi – Chrząstowic
i Dębskiej Kuźni. Komunikat oparł na relacjach osób zebranych w ramach projektu „Multimedialna Kronika Opolszczyzny”. Ostatni wystąpił Przemysław
Wojciechowski, reprezentujący opolską delegaturę IPN we Wrocławiu. Zaprezentował specyficzny rodzaj źródła archiwalnego, jakim są postanowienia
o uznaniu za zmarłego. Ocenił ich przydatność do badań naukowych na przykładzie dokumentów wytworzonych na terenie powiatu kluczborskiego. Jak
sam podkreślił, dotąd nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem badaczy.
Prowadzący obrady podziękował prelegentom za interesujące wystąpienia i zachęcił zebranych do dyskusji. Głos zabrali m.in.: prof. M. Ruchniewicz,
prof. R. Kaczmarek, dr V. Rezler-Wasielewska, którzy kierowali pytania
i sugestie do prelegentów. Obrady podsumował Naczelnik Delegatury IPN
w Opolu, prof. K. Kawalec. Wyraził przekonanie, że wygłoszone referaty oddają aktualny stan badań i mogą przyczynić się do głębszego poznania zagadnienia, sformułowanego w tytule konferencji. Zapowiedział również wydanie publikacji pokonferencyjnej, gdzie szerzej zostaną omówione problemy poruszone
podczas całodniowej konferencji.
Bartosz Janczak
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Sesja edukacyjna pt. „Jeśli nie pamięć, to co?
Edukacja w miejscach pamięci narodowej”
Opole, 2 czerwca 2015 r.
2 czerwca 2015 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu) zorganizowało już po raz
jedenasty sesję edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach
pamięci narodowej”. W obradach, które odbyły się w siedzibie muzeum w Opolu, wzięło udział ponad 40 osób. Byli wśród nich m.in. nauczyciele, wykładowcy akademiccy, pracownicy muzeów-miejsc pamięci, przedstawiciele ośrodków
metodycznych oraz laureaci konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za
późno”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta
Opola.
Sesja odbywała się pod hasłem „Muzeum i miejsce pamięci narodowej
w szkolnej edukacji historycznej”. Jej główną ideą było stworzenie okazji do
konfrontacji dwóch perspektyw działalności edukacyjnej muzeum – nauczycielskiej i muzealnej, w tym do pokazania jak rozwija się współpraca szkoła–muzeum i jakie korzyści wynikają z niej dla obu stron. Sesja podzielona
została na trzy części. W pierwszej z nich uczestnicy mieli okazję zwiedzić ekspozycję stałą pt. „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo
regionalne, narodowe, europejskie” oraz wysłuchać dwóch wystąpień poświęconych miejscu edukacji muzealnej w podstawie programowej i podręcznikach
szkolnych. Po przerwie prelegenci z województwa opolskiego i dolnośląskiego
zaprezentowali konkretne rozwiązania, dotyczące współpracy na linii szkoła–
muzeum, odnoszące się do działalności edukacyjnej CMJW. W trzecim panelu
zatytułowanym „Co nowego u nas?” pokazane zostały najciekawsze propozycje
programów i pomysłów edukacyjnych, jakie aktualnie były realizowane w muzeach-miejscach pamięci w Polsce. Podsumowaniem spotkania było ogłoszenie
wyników VII edycji konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.
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Otwarcia sesji dokonała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW
w Łambinowicach-Opolu, która krótko przedstawiła historię i założenia sesji
edukacyjnych, organizowanych przez muzeum. Następnie oddała głos pierwszej prelegentce, Aleksandrze Głowacz, kierownik Działu Edukacji z Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, która w swoim wystąpieniu pt. „Muzea
uczą. Rozwój edukacji muzealnej w ramach nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego” przybliżyła uczestnikom sesji ofertę edukacyjną wilanowskiej placówki w świetle najnowszych założeń edukacyjnych. Zaprezentowała kilka interesujących przykładów zajęć historycznych i przyrodniczych
jako alternatywną formę dla tradycyjnego zwiedzania. Następnie dr Anna
Wickiewicz, kierownik działu Edukacji i Wystaw CMJW w Łambinowicach-Opolu omówiła zagadnienie obecności czy też raczej nieobecności Muzeum
i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach na łamach podręczników licealnych do historii oraz historii i społeczeństwa. Zasadnicza część jej prezentacji
miała na celu wskazanie tych jednostek lekcyjnych, których treści programowe mogą zostać zrealizowane – z pożytkiem dla uczniów – z wykorzystaniem oferty edukacyjnej muzeum.
W kolejnej części sesji jako pierwszy wystąpił Mariusz Madej, nauczyciel
z Zespołu Szkół w Łambinowicach, który w swoim wystąpieniu pt. „Szkoła-Muzeum dobre sąsiedztwo”, podkreślił ogromną rolę edukacyjną CMJW
w Łambinowicach-Opolu i podał szereg przykładów współpracy pomiędzy obiema placówkami. Za jeden z najważniejszych uznał udział młodzieży z Zespołu
Szkół w Łambinowicach w filmie edukacyjnym pt. Lamsdorf/Łambinowice.
Muzeum i miejsce pamięci w reżyserii Alicji Schatton, który jest integralną
częścią zwiedzania Muzeum i Miejsca Pamięci w Łambinowicach. Film ten
w ciekawej formie, tj. oczyma młodych odbiorców, ukazuje historię Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, począwszy od lat 60. XIX w. aż do połowy
lat 40. XX w. oraz działalność CMJW w Łambinowicach-Opolu, które sprawuje
nad nim opiekę. „Edukacja w miejscach pamięci” to tytuł wystąpienia, a także
projektu edukacyjnego, skierowanego do uczniów szkół gminy Wrocław, jakim
kolejna prelegentka, Ewa Skrzywanek z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wzbudziła duże zainteresowanie uczestników sesji, zwracając
uwagę na cenną ideę i bardzo dobrą konstrukcję pomysłu. Wyjaśniła, jakie
cele przyświecały autorom programu, a także omówiła zasady jego funkcjonowania. Na zakończenie podkreśliła, iż w programie, który realizowany jest od
2014 r. uczestniczyło łącznie ponad 23 tys. dzieci i młodzieży. Spora część
z nich za cel swojej podróży do miejsc pamięci wybrała Łambinowice.
W części sesji zatytułowanej „Co nowego u nas?” Magdalena Kruk-Kuchcińska oraz Sebastian Mikulec, pracownicy muzeum, dokonali prezentacji dwóch
wybranych przedsięwzięć edukacyjnych. Uczestnicy sesji mieli zatem okazję
dowiedzieć się o realizowanym międzynarodowym projekcie pt. „Wielopłaszczyznowa pamięć: nauczanie na miejscu oraz online o nazistowskich i stalinow-
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skich obozach koncentracyjnych i internowania”, w którym CMJW w Łambinowicach-Opolu, obok Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora
oraz Estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej i Uniwersytetu w Tallinie,
uczestniczyło jako partner. Jego celem było stworzenie zajęć edukacyjnych
oraz bazy źródłowej z myślą o nauczycielach, prowadzących lekcje dotyczące
nazistowskich i stalinowskich miejsc internowania, zarówno w szkołach,
jak i w miejscach pamięci. Magdalena Kruk-Kuchcińska, która uczestniczyła
w realizacji projektu, podkreśliła, że zgromadzone i udostępnione na stronie www.historiana.eu materiały pozwalają pokazać wielowymiarową historię minionego stulecia, szczególnie dobrze widoczną w miejscach takich jak
Buchenwald czy Łambinowice. Z kolei S. Mikulec przedstawił inny pomysł
CMJW w Łambinowicach-Opolu, jakim jest wydanie wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej teki edukacyjnej, zawierającej scenariusze zajęć oraz rozmaite pomoce dydaktyczne, wspomagające proces nauczania o złożonej historii
obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Jako ostatni głos zabrał Piotr Tarnowski,
dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie, przedstawiając bardzo interesującą
realizację zwiedzania tego miejsca pamięci z audioprzewodnikiem, w którym
wykorzystana została narracja byłego więźnia KL Stutthof, a także jeszcze
inny pomysł na poznanie historii obozu i ludzi w nim więzionych, mianowicie
rysunkową historię pt. Szczęściarz z rocznika 1917.
W podsumowaniu sesji jej uczestnicy podkreślili, że przedstawione inicjatywy obrazowo ukazały jak muzea mogą skutecznie i w interesujący sposób
wspierać proces edukacji szkolnej oraz tworzyć przestrzeń do współpracy dla
nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w swej działalności łączą edukację,
naukę i kulturę. Ostatnim punktem programu tego wydarzenia było ogłoszenie wyników VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny
pt. „Póki nie jest za późno”, w trakcie którego wręczono nagrody laureatom
i dokonano prezentacji wyróżnionych projektów. Bardziej szczegółowa informacja na ten temat została zamieszczona w tekście pt. Kalendarium łambinowickie (styczeń–grudzień 2015), opublikowanym w niniejszym tomie rocznika.
Anna Wickiewicz

192

193

„ŁRM” 2015 t. 38
ISSN 0137-5199

Jubileusz 50-lecia
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, Opole i Łambinowice
19–20 listopada 2015 r.
Jubileusz, który w 2015 r. obchodziło Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW w Łambinowicach-Opolu), był
wydarzeniem szczególnym. Dotyczył bowiem muzeum unikatowego nie tylko
w skali Polski, głównie za sprawą problematyki, którą się zajmuje już pół wieku. Placówka ta – jako jedyna w kraju – dokumentuje, bada i popularyzuje losy
żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej w niewoli Wehrmachtu i Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł,
dalej: NKWD) w latach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Muzeum
zatem gromadzi jenieckie artefakty, chroni je, naukowo opracowuje i udostępnia. Prowadzi też badania naukowe, a poszerzaną w ten sposób wiedzę wykorzystuje w cenionej i nagradzanej działalności edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. W działalności tej placówki dużą rolę odgrywa Miejsce Pamięci
Narodowej w Łambinowicach, gdzie w latach II wojny światowej istniał jeden
z największych w Europie jenieckich kompleksów obozowych Wehrmachtu –
stalagi Lamsdorf. Historia miejsca wykracza jednak poza lata II wojny światowej, sięgając okresu wcześniejszego i późniejszego. Ta trwająca 50 lat praca,
której istotą jest ochrona pamięci o ofiarach wojen i udział w kształtowaniu człowieka odpowiedzialnego za teraźniejszość oraz przyszłość, stała się przedmiotem rozmaitych analiz i ocen w trakcie dwudniowych obchodów jubileuszowych.
Wydarzeniem inaugurującym je była konferencja, która odbyła się 19 listopada w gościnnych progach Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.
W referacie inauguracyjnym dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW
w Łambinowicach-Opolu ukazała dorobek tej placówki w zakresie dokumentowania i upamiętniania losów jeńców wojennych podczas najważniejszych
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konfliktów zbrojnych XX w. ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. Przedstawiła też dorobek w dziedzinie opieki nad Miejscem Pamięci
Narodowej w Łambinowicach. Przybliżyła drogę, jaką przebyło muzeum, od
momentu jego powstania jako samodzielnej placówki w 1965 r., podporządkowanej Ministrowi Kultury i Sztuki. Wśród zadań dokumentacyjnych, naukowych, oświatowych, jakie jej wtedy postawiono, była również opieka nad
instytucjami i organizacjami, znajdującymi się w innych miejscach w Polsce,
związanymi z historią jeniectwa. Ten szeroki zakres działalności został w 1984 r.
podkreślony w nazwie placówki, do której dodano słowo „Centralne”. W 1999 r.
podporządkowano ją władzom samorządowym województwa opolskiego. Dyrektor przypomniała także, że w ciągu minionego półwiecza zmieniała się nie
tylko nazwa i podległość organizacyjna muzeum, lecz także sukcesywnie poszerzał się zakres tematyczny jego działań. Krótko zarysowała ambitne plany
i wyzwania, jakie czekają placówkę w następnych latach. W imieniu organizatora głos zabrał Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Województwa Opolskiego,
który przypominając o ważnej roli muzeum, podziękował za jego efektywną
i rzetelną pracę. Podobne słowa uznania skierował pod adresem placówki Mirosław Pietrucha, Zastępca Prezydenta Opola.
Ważnym elementem gali było wręczenie odznaczeń, które muzeum otrzymało w uznaniu całości dokonań w minionym półwieczu. Najwyższe z nich,
złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego reprezentował Piotr Szpanowski,
podsekretarz stanu – odebrała w imieniu muzeum, dr V. Rezler-Wasielewska.
Zasłużeni pracownicy i osoby związane z placówką muzealną otrzymali natomiast srebrne i złote medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadane
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wyróżnień dla muzeum
i jego dyrekcji było znacznie więcej, a wśród nich m.in. odznaczenia przyznane
przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, medal „Za
zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz pamiątkowa statuetka
opolskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
Istotnym elementem pierwszego dnia obchodów była debata pt. „Co dalej?
Muzea martyrologiczne w 70 lat po wojnie”, w której wzięli udział dyrektorzy,
zarządzający na co dzień muzeami martyrologicznymi w Polsce: dr Piotr
M. A. Cywiński z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Sławomir Frątczak z Muzeum Katyńskiego, dr Tomasz Kranz z Państwowego Muzeum na
Majdanku, Michał Niezabitowski z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
(jego oddziałem jest Fabryka Emalia Oskara Schindlera), Piotr Tarnowski
z Muzeum Stutthof w Sztutowie, dr Anna Ziółkowska z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz gospodarz – dr V. Rezler-Wasielewska z CMJW
w Łambinowicach-Opolu. Debatę moderował Jan Łazicki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN). W jej trakcie dyskutowano
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o ważnych przełomowych datach w historii ich placówek, osiągnięciach i wyzwaniach, z jakimi przychodzi im się mierzyć. Rozmówcy podkreślali m.in., że
sukcesu takich muzeów, jak martyrologiczne, nie sposób oceniać jedynie na
podstawie frekwencji odwiedzających, gdyż pełnią one przede wszystkim misję
etyczną, biorąc udział w wychowaniu kolejnych pokoleń ludzi lepiej rozumiejących wydarzenia z przeszłości. O istocie pamięci i potrzebie jej kultywowania
mówił także Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dr hab.
Andrzej K. Kunert, który zabrał głos po zakończeniu debaty.
Część oficjalną uroczystości zakończyło złożenie pracownikom muzeum gratulacji przez reprezentantów lokalnych władz, przedstawicieli innych placówek
kulturalnych i naukowych czy stowarzyszeń. Następnie wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić ekspozycję pt. „51/50. Wystawa jubileuszowa Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, która została otwarta
tego dnia w jego opolskiej siedzibie. Podkreśla ona istotę i specyfikę CMJW
w Łambinowicach-Opolu, a zwłaszcza konsekwentne gromadzenie przez tę
placówkę różnorakich śladów tragedii wojny. Po wystawie, złożonej z 51 unikatowych świadectw wojny – obiektów posiadających własne, nierzadko fascynujące historie, związane z jednostkowymi i zbiorowymi losami tysięcy ofiar
wojny, oprowadzały oprócz twórców wystawy także osoby, które przekazały
muzeum swoje rodzinne pamiątki. Ten bogaty w wydarzenia dzień zwieńczył
jubileuszowy koncert w opolskiej filharmonii, który zarazem zainaugurował
Festiwal Muzyki Sakralnej Krajów Wyszehradzkich Sanctus Adalbertus.
W trakcie koncertu zaprezentowano utwory Oliviera Messiaena, m.in. jego
największe dzieło pt. Kwartet na koniec Czasu. Okoliczności powstania utworu, który kompozytor napisał w niemieckim obozie jenieckim – Stalagu VIII A
Görlitz (Zgorzelec) na przełomie 1940/1941 r., przybliżył Jerzy Stankiewicz,
muzykolog i prezes krakowskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich.
Obchody drugiego dnia uroczystości upłynęły pod znakiem naukowych rozważań, prowadzonych w siedzibie muzeum w Łambinowicach. Tam odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa pt. „70 lat po wojnie. Niemiecki i radziecki
system jeniecki w badaniach naukowych”. Honorowy patronat nad nią objął
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wystosowując do uczestników specjalny list, który został odczytany podczas konferencji. Udział w wydarzeniu wzięli pracownicy muzeów-miejsc pamięci oraz przedstawiciele świata
nauki z Polski, Niemiec i Rosji. Celem tego naukowego spotkania było przede
wszystkim określenie, w jakim punkcie znajdują się badania nad obydwoma
systemami jenieckimi: niemieckim i radzieckim z lat II wojny światowej i jakie są perspektywy rozwoju tychże badań w przyszłości. Konferencja była także dobrą okazją, by przedstawić działalność muzeum oraz innych tego typu
placówek w Polsce i poza jej granicami, w zakresie dokumentowania oraz naukowego opracowywania historii obozów Wehrmachtu i NKWD, jak również
losów kilku milionów jeńców, którzy przez nie przeszli. To wspólne dla Europy
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doświadczenie jeniectwa i spraw z nim związanych pozostaje bowiem nadal
nieznane szerszemu gronu odbiorców, sytuując się w świadomości społecznej
daleko za Holokaustem, systemem obozów koncentracyjnych czy pracą przymusową robotników cywilnych.
Trzy panele problemowe, które złożyły się na program konferencji, poprzedziło wystąpienie dr. Reinharda Otto i prof. dr. hab. Pawła Poliana, którzy
dokonali analizy niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego. W dalszej
kolejności omawiano wybrane miejsca internowania żołnierzy w latach II wojny
światowej, różne grupy jenieckie, które przeszły przez obozy, a także różnorakie wątki, odnoszące się do procesu upamiętniania jeńców i miejsc, w których
byli przetrzymywani. W pierwszym bloku historię obozu dla polskich oficerów
– Oflagu VII A Murnau przybliżyła prof. dr hab. Danuta Kisielewicz, zaś
dr Rolf Keller omówił przymusowe zatrudnienie radzieckich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. W odniesieniu do niewoli radzieckiej, dr Maryla
Fałdowska opisała obozy specjalne NKWD dla oficerów i przedstawicieli polskich elit, natomiast dr Ewa Kowalska skupiła się na pracy przymusowej polskich szeregowych i podoficerów, internowanych w radzieckich obozach. Panel
poświęcony różnym grupom jenieckim rozpoczęło wystąpienie dr. Rüdigera
Overmansa, który nakreślił perspektywy badań nad losami jeńców-Żydów,
przetrzymywanych w niewoli niemieckiej. Z kolei dr Piotr Stanek przedstawił
los powstańców warszawskich w niewoli niemieckiej, a prof. dr hab. Stanisław
Jaczyński w swym wystąpieniu przybliżył kwestię ocalonych od Zagłady Katyńskiej jeńców polskich. W ostatnim, trzecim bloku, Regina Piątek omówiła
proces odtwarzania losów Stanisławy Lewandowskiej oraz kobiet z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, a prelegent z Niemiec, prof. dr Rolf Karbaum przedstawił zagadnienie upamiętnienia miejsca po byłym Stalagu VIII A Görlitz
(Zgorzelec).
Wątki poruszone w trakcie całodniowych obrad zostały zebrane i podsumowane podczas moderowanej przez prof. dr. hab. Marcina Kulę dyskusji
pt. „Pamięć/niepamięć o niewoli”, z udziałem prof. dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej, prof. dr. hab. Pawła Poliana, dr Ewy Kowalskiej, Jensa Nagela
i dr Renaty Kobylarz-Buły.
Dwudniowe uroczyste obchody jubileuszu, które zostały dofinansowane
ze środków MKiDN zakończyły się sukcesem, który przyczynił się do dużego
zainteresowania mediów. Warto dodać, że oprócz tradycyjnych relacji, pierwszego dnia uroczystości „Nowa Trybuna Opolska” wydała specjalny jubileuszowy numer, w całości poświęcony CMJW w Łambinowicach-Opolu.
										
Piotr Stanek
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Profesor Janusz Sawczuk (1944–2015)
Historyk, internacjolog, niemcoznawca
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych Janusz Sawczuk był cenionym
w kraju i za granicą badaczem o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych, obejmujących wiele dyscyplin. Przede wszystkim był to jednak wybitny
historyk, badacz stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Wzbogacając działalność i dorobek swoimi publikacjami i projektami, zapisał się na trwałe w historii takich instytucji
naukowych, jak: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (CMJW w Łambinowicach-Opolu), Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu (dalej: PIN–IŚ), Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego (UO) i Oddział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu.
W ogromnym dorobku naukowym Profesora Janusza Sawczuka wyróżnić
można cztery główne bloki tematów, którym poświęcił siły twórcze w kolejnych
okresach życia naukowego.
Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (dalej: UWr), pierwszym problemem badawczym, którym zajmował się z ogromnym zaangażowaniem w swoim pierwszym miejscu pracy, tj. Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, były kwestie związane z historią
stosunków polsko-niemieckich, dotyczące jeńców z czasów II wojny światowej,
przetrzymywanych w Lamsdorf/Łambinowicach. Efekt Jego badań to monografia obozów jenieckich, zlokalizowanych w Lamsdorf pt. Hitlerowskie obozy
jenieckie w Łambinowicach w latach 1939–1945, wydana w Opolu w 1974 r.
Stanowiła ona podstawę przewodu doktorskiego, wszczętego i pomyślnie zakończonego w 1972 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UWr.
Drugą pasją naukową Profesora Sawczuka była Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD). Wiele Jego
prac oraz projektów naukowo-badawczych, realizowanych w PIN–IŚ, gdzie
pracował w latach 1973–1998, poświęconych zostało polityce SPD, ze szcze-
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gólnym uwzględnieniem okresu po 1969 r., gdy partia ta znalazła się u steru
rządów w Niemczech Zachodnich. Badał socjalliberalne koncepcje integracji
europejskiej, a także programy rządowe i ich realizację w odniesieniu do polityki zagranicznej oraz reform wewnętrznych. Poddał analizie m.in. tzw. nową
politykę wschodnią Niemiec Zachodnich, zapoczątkowaną przez Willy’ego
Brandta, a następnie dialog polityczny (szczególnie dialog rozbrojeniowy) prowadzony w latach 80. XX w. między SPD i wschodnioniemiecką Socjalistyczną
Partią Jedności – Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Ważnym
elementem badań był język socjaldemokracji „w kwestiach pokoju”. Profesor
był zdania, że zabezpieczenie pokoju w Europie urastało w doktrynie politycznej SPD do rangi pierwszoplanowej płaszczyzny działania tej partii. Jednocześnie jednak, jak twierdził, było ono pochodną i funkcją idei zjednoczenia
Niemiec. Na podstawie rozprawy pt. Kształtowanie się ideologii SPD w latach
1949–1969, wydanej w Opolu w 1984 r., uzyskał w 1985 r. na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej.
W znamiennym okresie przełomu lat 80. i 90. Profesor Sawczuk kierował
znaczącą grupą niemcoznawców z różnych ośrodków naukowych, badających
zachodnioniemieckie koncepcje ładu pokojowego w Europie na przełomie XX
i XXI w. Efektem projektu, realizowanego w ramach Centralnego Programu
Badań Podstawowych „Polacy–Niemcy. Tradycje i dążenia” było opublikowanie pod Jego redakcją kilku prac zbiorowych.
Podział państwa niemieckiego i rozpad, jak pisał, „[…] największego narodu w środku kontynentu” europejskiego po II wojnie światowej, a następnie
„nieoczekiwane” i „zaskakujące” zjednoczenie RFN i NRD w 1990 r. – to trzeci
wielki konglomerat zagadnień, znajdujących się w kręgu zainteresowań Profesora. Tą problematyką zajął się przede wszystkim po podjęciu pracy na UO,
z którym związany był w latach 1995–2009. We wstępie do fundamentalnej
pracy Od status quo do planu Kohla. Geneza zjednoczenia Niemiec w świetle
dokumentów Urzędu Kanclerskiego (1989 r.), wydanej w Opolu w 2005 r., sam
nazywa „dzieje kwestii niemieckiej w okresie powojennym” jednym z „najbardziej pasjonujących zjawisk współczesnej historii”. Myśl zjednoczeniowa
(w tym idea konfederacji), geneza procesu zjednoczenia, a następnie „odważna,
błyskotliwa i nieustępliwa” polityka kanclerza Helmuta Kohla, która doprowadziła do reunifikacji Niemiec, znalazły odzwierciedlenie w kilku książkach
oraz wielu artykułach naukowych autorstwa Profesora Sawczuka. Wyrażał
w nich poparcie dla procesu zjednoczeniowego, ale jednocześnie dawał w swoich pracach wyraz obawom i lękom, rodzącym się w naszym kraju i innych
państwach europejskich, związanym z powstaniem silnych, dominujących na
kontynencie Niemiec.
Ostatnim zagadnieniem, któremu Profesor Sawczuk poświęcił swe siły jako
badacz i organizator wymiany myśli naukowej (przede wszystkim w formie
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międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych w Oddziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie), było funkcjonowanie zainicjowanego przez Polskę na forum Unii Europejskiej Partnerstwa Wschodniego. Szczególnie leżało mu na sercu zacieśnianie współpracy z Ukrainą
w ramach trójkąta Polska–Niemcy–Ukraina. Partnerstwo Wschodnie nazywał wielką szansą nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Europy. Dostrzegał
jednak wiele zagrożeń w procesie realizacji Partnerstwa, przede wszystkim w postaci rywalizacji na arenie europejskiej o urzeczywistnienie własnych interesów narodowych przez Niemcy, Francję i Rosję. Ostatnia książka, dotycząca
tego zagadnienia pod Jego redakcją i prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak:
Prezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, będąca pokłosiem zorganizowanej przez Profesora trilateralnej (polsko-niemiecko-ukraińskiej) konferencji, ukazała się na rynku wydawniczym już po Jego
śmierci.
Prace Profesora Sawczuka oparte są na dogłębnych badaniach źródłowych:
aktach archiwalnych, dokumentach programowych i rządowych SPD, materiałach dotyczących polityki zjednoczeniowej w latach 1989–1990, udostępnionych
przez Urząd Kanclerski w Bonn, a także na dokumentach z prac Bundestagu.
Ukoronowaniem pracy naukowej Profesora Sawczuka było uzyskanie na
początku 2007 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego tytułu profesora nauk humanistycznych.
Profesor Sawczuk był dwukrotnie stypendystą Fundacji im. Friedricha
Eberta (w 1975 i 1980 r.) oraz w 1982 r. Stowarzyszenia Historische Kommission zu Berlin. W latach 2007–2011 był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (dalej: PAN). Działał w Polskim Towarzystwie
Historycznym i Komisji Niemcoznawczej katowickiego oddziału PAN. Ściśle
współpracował z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, szczególnie w okresie,
gdy jego dyrektorem był prof. Antoni Czubiński. W 2008 r. zaproszony został
do odbycia profesury gościnnej połączonej z wykładami na Uniwersytecie Jana
Gutenberga w Moguncji. Był redaktorem cenionego czasopisma naukowego
„Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, wydawanego przez PIN–IŚ w Opolu, a po jego przejęciu przez Uniwersytet Opolski – „Przeglądu Stosunków Międzynarodowych – The International Affairs Review”. Wchodził w skład Rady
Redakcyjnej „Zeszytów Niemcoznawczych PISM” oraz „Przeglądu Europejskiego”, a także Komitetu Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. Jego poczucie łączności z pierwszym miejscem zatrudnienia widoczne było także poprzez to, że przez długi czas przewodniczył Radzie Muzealnej
CMJW w Łambinowicach-Opolu.
Był też Profesor Sawczuk doskonałym dydaktykiem i wychowawcą młodego pokolenia naukowców. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Zaangażowany był także w działalność społeczną jako radny Rady Miasta Opola i Sejmiku
Województwa Opolskiego.
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Elokwencja, elegancja, szarmanckie zachowanie wobec kobiet to cechy, które jednoznacznie kojarzą się z postacią Profesora Sawczuka. Jego choroba,
a później śmierć, były dla większości osób, które Go znały i z nim współpracowały, wielkim zaskoczeniem. Kiedy trzy miesiące przed Jego odejściem zwróciłam się do Niego z propozycją udziału w projekcie, którego celem było wydanie
tomu studiów i szkiców, poświęconych naszemu wspólnemu Mistrzowi – Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, otrzymałam niedopowiedzianą
odpowiedź mailową: „Gratuluję pomysłu. [...] Ja niestety nie włączę się, bo po
prostu nie mogę być aktywnym”. Nie przypuszczałam wówczas, że chodzi
o śmiertelną chorobę, która postępować będzie tak szybko...
Imponujący dorobek naukowy Profesora Janusza Sawczuka – człowieka
urodzonego na wschodnich rubieżach Polski (w Horodyszczu na Podlasiu), dorastającego i pracującego na Śląsku Opolskim i dla Śląska Opolskiego, otwartego na Europę i świat – stanowi trwały i wartościowy wkład w rozwój polskiej
humanistyki, a szczególnie polskiego niemcoznawstwa.
									
Aleksandra Trzcielińska-Polus
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Kalendarium łambinowickie
(styczeń – grudzień 2015)

Styczeń
27 stycznia

Luty
8–11 lutego

Marzec
5 marca

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach odwiedzili:
Aleksandar Vulin – Minister Pracy, Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Weteranów Republiki Serbii, Radojko Bogojević –
Ambasador Republiki Serbii w Polsce, a także Mihailo Petkovski – Konsul Republiki Serbii w Katowicach i Ranko Tomović
– Konsul Honorowy Republiki Serbii w Katowicach.
Pracownicy Działu Edukacji i Wystaw brali udział w międzynarodowym seminarium, które odbyło się w Amsterdamie w ramach projektu „Wielopłaszczyznowa pamięć: nauczanie na miejscu oraz online o nazistowskich i stalinowskich
obozach koncentracyjnych i internowania”. Projekt realizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii
EUROCLIO (European Association of History Educators)
w partnerstwie z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, Fundacją Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora (Stiftung Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora) oraz Estońskim Instytutem Pamięci Historycznej (Eesti Mälu Institut).
W opolskiej siedzibie muzeum została otwarta wystawa czasowa pt. „Kobiety «na zakręcie». W cieniu historii”, przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przedstawiała ona sylwetki kobiet wyróżniających się
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w wielu dziedzinach życia w trudnym wieku XX, postaci odważnych i konsekwentnych, często mało znanych, nierzadko
tragicznych z racji biegu historii: Janiny Karasiówny (m.in.
jeńca Stalagu 344 Lamsdorf), Cywii Lubetkin, Marii Ossowskiej, Haliny Mikołajskiej, Ruty Czaplińskiej, Anny Gosławskiej-Lipińskiej, Grażyny Bacewicz, Krystyny Gryczełowskiej,
Zofii Chądzyńskiej, Wandy Rutkiewicz, Mileny Rudnyckiej
oraz Jadwigi Witkiewicz. Autorką 12 barwnych portretów była
wrocławska artystka, Ewa Ciepielewska.
Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych odbyły się
obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozów jenieckich Lamsdorf.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatanckiego, w tym szczególnie związani z muzeum i miejscem
pamięci byli jeńcy wojenni: Wiktor Natanson i Jarosław Furgała, a także członkowie korpusu konsularnego Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec, reprezentanci władz
państwowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury i oświaty oraz mieszkańcy województwa opolskiego, a także liczna grupa dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości odmówiona została modlitwa ekumeniczna za zmarłych
i pomordowanych jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, którą poprowadzili przedstawiciele czterech wyznań: ks. Adam Ciosmak –
proboszcz rzymskokatolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, ks. ppłk Sławomir Fonfara – dziekan
Wojsk Lądowych, kapelan Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Św. Łukasza w Brzegu, Aleksander Gleichgewicht – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz
ks. Stanisław Strach z prawosławnej Parafii Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu. Na
zakończenie został odczytany Apel Pamięci, następnie żołnierze 91. Batalionu Logistycznego z Komprachcic oddali salwę
honorową, a uczestnicy obchodów złożyli przed pomnikiem
kwiaty.
W siedzibie muzeum w Opolu odbyło się seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy województwa opolskiego. Jego ideą była
prezentacja potencjału edukacyjnego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz działań muzeum, służących upowszechnieniu skomplikowanej historii XX w.
W opolskiej placówce muzealnej odbył się finał IX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność”
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dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego
Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Opolskiego oraz medialnym Radia Opole.
Wzięło w nim udział 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego. Jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia: I miejsce – Sebastian Biernat z Liceum Ogólnokształcącego (dalej: LO) w Grodkowie, II miejsce – Piotr
Bortnik z LO w Grodkowie, III miejsce – Tomasz Witek z Zespołu Szkół (dalej: ZS) Rolniczych w Namysłowie, wyróżnienie
– Michał Rudzki z LO w Grodkowie. Dodatkowo, nagrodę dyrektora muzeum otrzymał Michał Perlik z LO Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu.
Kwiecień
1 kwietnia

17 kwietnia

W siedzibie muzeum w Opolu otwarto wystawę czasową
pt. „Murnau 1945. Zapomniane fotografie z kolekcji Oliviera i Alaina Rempferów”, przygotowaną przez Wielkopolskie
Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. Na wystawie pokazano zbiór ok. 100 fotografii wybranych z kolekcji
uratowanej przez O. i A. Rempferów. Na unikatowych zdjęciach utrwalono codzienne życie oficerów w oflagu oraz wizyty
w tzw. Polskim Ośrodku Wojskowym w Murnau generałów
Tadeusza Bora-Komorowskiego i Władysława Andersa, a także alpejskie widoki okolic tego bawarskiego miasteczka oraz
zniszczonego bombardowaniami Monachium.
W Łambinowicach odbył się finał wojewódzki XXIII edycji
Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa i Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik.
W konkursie wzięło udział 66 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Jury przyznało dziewięć nagród i dwa wyróżnienia:
I nagroda – szkoły podstawowe: Matylda Gaweł ze Szkoły
Podstawowej „TAK” w Opolu, gimnazja: Julia Adamowicz
z ZS w Łambinowicach, szkoły ponadgimnazjalne: Marlena
Chmielewska z ZS Ogólnokształcących nr 3 w Opolu; II nagroda – szkoły podstawowe: Karolina Bielakiewicz ze Szkoły Podstawowej (dalej: SP) Stowarzyszenia Edukacyjnego
„Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach, gimnazja: Patryk Kup-
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czak z Gimnazjum w Graczach, szkoły ponadgimnazjalne:
Michalina Chmielewska z Krapkowickiego Domu Kultury;
III nagroda – szkoły podstawowe: Elżbieta Kmiecik ze SP
nr 15 w Opolu, gimnazja: Paulina Janik z Gimnazjum nr 1
w Głogówku, szkoły ponadgimnazjalne: Maciej Janocha z ZS
i Placówek Oświatowych w Nysie; wyróżnienia – szkoły podstawowe: Samanta Gandziała ze SP w Łambinowicach; gimnazja: Monika Pater z Gimnazjum nr 1 w Grodkowie; szkoły
ponadgimnazjalne: Adrian Szczęsny z ZS Żeglugi Śródlądowej
w Kędzierzynie-Koźlu.
W Opolu odbyła się prezentacja najnowszego wydawnictwa
muzeum – książki prof. dr hab. Danuty Kisielewicz pt. Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau oraz finisaż wystawy pt.
„Murnau 1945. Zapomniane fotografie z kolekcji Oliviera i Alaina
Rempferów”.
Muzeum użyczyło swych gościnnych progów Instytutowi Pamięci Narodowej, organizatorowi Opolskiego Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”. W ramach organizowanych w 2015 r. spotkań odbyły się kolejno: 19 czerwca „Spuścizna Solidarności” z prof. dr. hab. Antonim Dudkiem, autorem publikacji naukowych m.in. z zakresu historii Polski po
1945 r., wykładowcą akademickim i przewodniczącym Rady
IPN; 11 września „Encyklopedia Solidarności” z dr. Zbigniewem Bereszyńskim, dr. Antonim Maziarzem, dr. Grzegorzem
Waligórą i Łukaszem Sołtysikiem; 9 października „Bitwa pod
Lenino – masakra czy dzień chwały?” z dr. Danielem Koresiem
z wrocławskiego oddziału IPN, Stefanem Szelką – prezesem
opolskiego oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP oraz Arkadiuszem Karbowiakiem; 13 listopada „Drogi do niepodległości” z prof. dr. hab. Krzysztofem
Kawalcem, naczelnikiem Delegatury IPN w Opolu i 11 grudnia
„Śmierć prezydenta” z dr. Markiem Białokurem, pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
W ramach obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej muzeum zaprosiło dr. Jakuba Żaka, wykładowcę w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, który
wygłosił wykład pt. „Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego”, poświęcony powojennym losom
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zwycięzców spod Monte Cassino. W siedzibie w Opolu została
otwarta wystawa czasowa pt. „Gołąbek pokoju”, przygotowana
przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
złożona z prac wykonanych przez współczesnych artystów,
zajmujących się rysunkiem satyrycznym oraz sztuką karykatury, m.in.: Eryka Lipińskiego, Stefana Wielgusa, Antoniego
Chodorowskiego, a także Leszka Ołdaka i Andrzeja Czyczyłę. Natomiast w Filharmonii Opolskiej (7 maja) i w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
(8 maja) odbył się koncert Katy Carr, brytyjskiej wokalistki
o polskich korzeniach, która swoimi piosenkami przypomina
losy Polaków w latach II wojny światowej.
W opolskiej placówce muzealnej zorganizowano VIII Noc Muzeów. Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę pt. „Gołąbek
pokoju”, uczestniczyć w warsztacie historyczno-plastycznym
pt. „Gołąbek zamiast bombek. Wszystko, co chcesz wiedzieć
o gołąbku pokoju”, prowadzonym przez opolskiego karykaturzystę, scenarzystę teatralnego i filmowego, Andrzeja Czyczyłę
oraz wysłuchać wykładu zatytułowanego „Gołąbki po polsku.
Rzecz o rysunku satyrycznym”, wygłoszonego przez Leszka Ołdaka, grafika, plakacistę, rysownika, ilustratora i scenografa.
W Opolu odbyła się konferencja naukowa pt. „Koniec wojny
na Śląsku 1945 r.”, zorganizowana przez Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Instytut
Pamięci Narodowej. Delegaturę w Opolu. Głównym jej celem
była debata nad miejscem dokonujących się w końcowych miesiącach II wojny światowej wydarzeń, we współczesnej świadomości historycznej: zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak
i regionalnej. Wydarzenia pierwszego półrocza 1945 r. zostały
ukazane we wszystkich istotnych kontekstach, poczynając od
militarnych, poprzez polityczne i społeczno-ekonomiczne.
W opolskiej siedzibie muzeum odbyło się spotkanie z cyklu
„Twarze Opola” pt. „Moje miejsca”, poświęcone Andrzejowi
Czernikowi – aktorowi, reżyserowi, dramaturgowi, kompozytorowi i producentowi. Z muzeum połączyła go realizacja
dwóch spektakli: Żyć za wszelką cenę, który powstał w 2008 r. na
podstawie wstrząsającego dziennika jeńca radzieckiego, Siergieja Woropajewa, ze Stalagu 318/VIII F/(344)344 Lamsdorf
oraz Przerzucane słowa, przygotowanego w 2014 r. na podstawie jenieckiej korespondencji „przez druty” kobiet i mężczyzn
– uczestników Powstania Warszawskiego, którzy w październiku 1944 r. trafili do Stalagu 344 Lamsdorf.
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Muzeum brało udział w XIII Opolskim Festiwalu Nauki.
Przedstawiono na nim tematykę badań prowadzonych przez
muzeum od blisko 50 lat. Ważnym punktem programu była
prezentacja multimedialna pt. „Światełko w tunelu”, która
dotyczyła ucieczek żołnierzy z niemieckich obozów jenieckich
oraz związany z nią quiz. Zainteresowani mogli układać puzzle
edukacyjne oraz megapuzzle.
Muzeum zorganizowało po raz jedenasty sesję edukacyjną pt. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,
pod hasłem „Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w szkolnej
edukacji historycznej”. Jej ideą była konfrontacja dwóch perspektyw działalności edukacyjnej muzeum – nauczycielskiej i muzealnej. Wzięli w niej udział nauczyciele, edukatorzy z innych placówek muzealnych: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
i Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prezentujący nowy
projekt edukacyjny skierowany do uczniów gminy Wrocław.
Podczas sesji ogłoszono także wyniki VII edycji konkursu na
projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”, który odbył
się pod patronatem honorowym Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Starosty Powiatu Opolskiego Henryka Lakwy, Starosty powiatu
Strzeleckiego, Józefa Swaczyny, Starosty Powiatu Nyskiego,
Czesława Biłobrana, oraz Opolskiej Kurator Oświaty Haliny
Bilik. Na konkurs zgłoszono 20 prac z całej Polski. Jury przyznało nagrody I, II i III stopnia, dwa wyróżnienia oraz nagrodę przewodniczącej jury: I nagrodę Bernadetcie Chudziak
z Gimnazjum w Jutrosinie za projekt pt. „Szkoła Podstawowa
w Pawłowie. Opowiedzmy jej historię, póki nie jest za późno”,
przygotowany pod opieką pani Izabeli Wróblewskiej; II nagrodę Maciejowi Knapikowi z Gimnazjum w Pleśnej za projekt
pt. „Starcie 1914”, przygotowany pod przewodnictwem pani
Antoniny Pawłowskiej; III nagrodę Krzysztofowi Włodkowi
z Gimnazjum w Pleśnej za projekt pt. „Śladami lokalnej historii – Bitwa pod Łowczówkiem i jej uczestnicy, mieszkańcy
Pleśnej”, przygotowanemu pod opieką pani A. Pawłowskiej;
wyróżnienie Ewie Wilczek i Annie Zmyślony z LO nr 9 we
Wrocławiu za projekt pt. „KL Buchenwald. Pamięci polskich
więźniów”, którym opiekowała się pani Beata Pyrzyńska; wyróżnienie przewodniczącej Jury Agacie Czajce z Gimnazjum
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w Mikoszewie za projekt pt. „Zapomniane miejsca pamięci.
Mikoszewo – Nickelswalde”, przygotowany pod kierunkiem
pani Eweliny Podolskiej.
Po raz szósty muzeum uczestniczyło w przedsięwzięciu zorganizowanym przez opolskie instytucje kulturalne i naukowe – Nocy Kultury, która odbywała się pod hasłem „Z przymrużeniem oka o poważnych sprawach”. W ofercie była m.in.
prezentacja wystawy czasowej pt. „Gołąbek pokoju”. Dzieci
i młodzież mogły wziąć udział w warsztacie historyczno-plastycznym pt. „Gołąbek zamiast bombek. Wszystko, co chcesz
wiedzieć o gołąbku pokoju”, prowadzonym przez Andrzeja
Czyczyłę. Dorośli mogli wysłuchać wykładu dr. Piotra Stanka
pt. „Jak skutecznie zakpić z wroga? Ucieczki z obozów jenieckich”, a także obejrzeć filmy o tematyce jenieckiej.
Wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu muzeum realizowało III edycję projektu edukacyjnego pt.
„Lamsdorf – Auschwitz. Auschwitz – Lamsdorf”. Uczestnikami tegorocznej edycji byli uczniowie LO nr VI w Opolu. Podczas dwóch dni młodzież poznawała historię obu miejsc pamięci poprzez pryzmat związku, jaki istniał pomiędzy kompleksem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w latach
II wojny światowej.
W Opolu odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Twarze
Opola” pt. „Opole i ja”. Bohaterem spotkania był rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja.
Lato to czas niezapomnianych wizyt, zarówno dla muzealników, jak i dla rodzin byłych jeńców, które w tym czasie bardzo licznie przyjeżdżają do Łambinowic z odległych zakątków
świata. Szczególnie mocno zapisała się wizyta dwóch rodzin
z Australii, które niezależnie od siebie przyjechały do Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Wśród nich był
Richard, syn Jim’a Holliday’a, australijskiego lotnika, jeńca
Stalagu VIII B (344) Lamsdorf, jednocześnie współredaktora
książki The RAAF POWS of Lamsdorf, która jest cennym źródłem informacji o życiu australijskich jeńców w obozie. Jak się
okazało, opisana została w niej także historia Jacka Evansa,
dziadka Lisy Evans, która właśnie tego dnia przyjechała do
Łambinowic jego śladami. Podczas rozmów potwierdzono, że
obydwaj jeńcy się znali, czego dowodzi ich wspólne zdjęcie.
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Sierpień
1 sierpnia

W muzeum zorganizowano obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach
złożono kwiaty i zapalono znicze.
2–16 sierpnia W Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach trwał XX jubileuszowy Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy. Wzięli w nim
udział młodzi ludzie z Niemiec, Polski i Ukrainy. 12 sierpnia
odbyły się uroczystości jubileuszowe: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego otwarto okolicznościową wystawę, prezentującą Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach i muzeum oraz dwudziestoletnią obecność uczestników
Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach.
W sali obrad Sejmiku Województwa Opolskiego odbyło się seminarium pt. „Wspólna pamięć, wspólna przyszłość”, a po południu w miejscu pamięci, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych – uroczystość z apelem o pamięć, który przygotowali uczestnicy obozu, z wojskowym ceremoniałem 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uroczystość zakończyła się
złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na Cmentarzu Jeńców
Radzieckich oraz Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach. W związku z jubileuszem organizatorzy uroczystości:
Kuratorium Oświaty w Opolu i Niemiecki Narodowy Związek
Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji wybiły pamiątkowy medal dla najbardziej zaangażowanych w organizację
obozu. Otrzymało go również Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
11–21 sierpnia W Łambinowicach przebywali żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej oraz Bundeswehry, którzy pracowali przy
oczyszczaniu pozostałości poobozowych oraz porządkowaniu
terenu wokół nich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po
raz pierwszy i we współpracy z Fundacją „Pamięć” .
sierpień
Ukazał się 37 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”
pod redakcją dr Małgorzaty Klasickiej.
Wrzesień
1 września

Przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych uroczyście
upamiętniono 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych i służb mundurowych, miesz-
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kańcy regionu oraz młodzież szkolna. Uczestnicy oddali cześć
zmarłym i poległym minutą ciszy, a następnie złożyli kwiaty.
Wartę honorową przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych wystawił 91. Batalion Logistyczny w Komprachcicach
10. Brygady Logistycznej w Opolu. Po uroczystości w siedzibie
muzeum w Łambinowicach zainteresowani wysłuchali wykładu okolicznościowego pt. „Od Westerplatte do Westerplatte.
Wojenne losy majora Henryka Sucharskiego”, wygłoszonego
przez dr. Piotra Stanka.
W Opolu natomiast została otwarta wystawa czasowa pt. „Cisza”, przygotowana ze zbiorów Sławoja Dubiela i muzeum. Po
wernisażu odbyło się spotkanie z dr. Grzegorzem Bębnikiem,
historykiem z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, autorem książki Sokoły kapitana
Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach
wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r., który zaprezentował
swoje najnowsze ustalenia, dotyczące niemieckich przygotowań do wojny na Górnym Śląsku.
Wydana przez muzeum książka prof. dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej Za drutami oflagów. Studium socjologiczne
zdobyła nominację w Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza.
W Opolu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. Kadry
z Workuty, przedstawiającego wydarzenia z 1944 r., gdy Armia Czerwona, wypierając Wehrmacht, wkroczyła na tereny
II Rzeczpospolitej i spotkanie z współtwórcą filmu, Witoldem
Pelczarskim. W spotkaniu uczestniczyła jedna z bohaterek filmu, Wanda Cejko-Kiałka, ps. „Marika”, sanitariuszka Armii
Krajowej na Wileńszczyźnie.

Październik
6 października W muzeum upamiętniono 71 rocznicę przybycia pierwszego
transportu powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. Gościli byli powstańcy: Danuta Gałkowa, Barbara Wiktoria Lewandowska, Krystyna i Romuald Malinowscy, Bronisław Maciaszczyk, Stanisław Jan Majewski oraz Włodzimierz
Wiśniewski, a także przedstawiciele rodzin byłych jeńców,
m.in. Andrzej Pilecki, syn rtm. Witolda Pileckiego, Jerzy Pietras, syn pchor. Stanisława Pietrasa oraz Jan Mystkowski,
syn por. Andrzeja Mystkowskiego. W Opolu odbyła się konferencja prasowa z byłymi powstańcami warszawskimi oraz
otwarto wystawę czasową Macieja Niesłonego – absolwent
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PWSFTiT (Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej) im. Leona Schillera w Łodzi oraz Twórczej
Fotografii w Opawie pt. „Godzina W”. Natomiast przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344
Lamsdorf odczytano Apel Pamięci, żołnierze 10. Opolskiej
Brygady Logistycznej salwą honorową uczcili pamięć jeńców
obozów w Lamsdorf. Wszyscy uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze. W siedzibie muzeum w Łambinowicach uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu dr. P. Stanka, w którym
przedstawił niektóre ze swoich najnowszych ustaleń, dotyczących pobytu powstańców warszawskich w Stalagu 344 Lamsdorf. W tym samym czasie harcerze oraz młodzież ze szkół
w Niemodlinie i Łambinowicach spotkali się z uczestnikami
Powstania Warszawskiego – Barbarą Lewandowską, Romualdem Malinowskim oraz Włodzimierzem Wiśniewskim. Honorowy patronat nad obchodami sprawowali: Jan Stanisław
Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, który był jednocześnie współorganizatorem uroczystości oraz Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski i Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego.
9 października W siedzibie muzeum w Łambinowicach odbyła się IX sesja
Sejmiku Województwa Opolskiego, podczas której podjęto
uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
22 października W Opolu w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” miało
miejsce spotkanie pt. „Z Żywca do Opola. Góral z urodzenia,
opolanin z wyboru”, którego bohaterem był prof. dr hab. Adam
Suchoński, wybitny badacz dydaktyki historii, wieloletni wykładowca akademicki i współpracownik muzeum.
21 października Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz, historyk, wieloletni prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW w Łambinowicach-Opolu,
członek Rady Muzeum oraz Kolegium Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” została uhonorowana
Nagrodą im. Karola Miarki, przyznawaną przez marszałków
dwóch województw opolskiego i śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki osobom wnoszącym trwałe
wartości humanistyczne do kultury narodowej, w myśl idei
propagowanych przez K. Miarkę.
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12 listopada
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W Opolu w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” odbyło się spotkanie pt. „Pokolenie naznaczone wojną: Mieczysław
Moryto i Stefan Szelka”, którego bohaterami byli wieloletni
współpracownicy muzeum: M. Moryto, Prezes opolskiego oddziału Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, wieloletni członek Rady Muzeum, także jako jej przewodniczący i płk S. Szelka, Prezes opolskiego oddziału Związku
Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP współorganizator uroczystości rocznicowych, odbywających się w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
20–21 listopada W muzeum trwały jubileuszowe uroczystości z okazji 50-lecia
istnienia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (szczegółowe informacje o ich przebiegu na
stronach 193–196)
24 listopada
W siedzibie muzeum w Opolu odbyło się spotkanie z dr Anną
Zapalec z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, autorką książki Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej.
25–28 listopada W Łambinowicach zorganizowano IX Dni Otwarte pod hasłem
„Przedmioty jak relikwie”. Wyjątkowo tym razem, w obydwu
budynkach placówki, w Opolu i Łambinowicach odbywały się
lekcje, warsztaty i prezentacje wystaw. W ich trakcie pracownicy naszej placówki opowiadali o niezwykłych przedmiotach,
przechowywanych w zbiorach muzeum. Wiele z nich zostało
zaprezentowane na ekspozycji czasowej pt. „51/50. Wystawa
jubileuszowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, a były wśród nich m.in.: pierścień z paprocią, wykonany z trzonka od szczoteczki do zębów; furażerka
z Powstania Warszawskiego; pocztówka ze Starobielska czy
szary, wełniany koc, który był świadkiem wydarzeń historycznych, szczęśliwej miłości, lęku, a także tęsknoty za domem
i Ojczyzną. Równie interesujące okazały się historie ludzi, do
których te przedmioty w przeszłości należały, a którzy, mimo
dużego emocjonalnego związku, zdecydowali się je przekazać
do zbiorów muzeum.
26 listopada
W Opolu w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” odbyło
się spotkanie pt. „Waltera Świerca śląskie bytowanie”, którego
gościem był tytułowy bohater, pedagog, samorządowiec, regionalista, były wieloletni dyrektor naszej placówki muzealnej.
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W Opolu w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola” doszło
do spotkania z abp. Alfonsem Nossolem pt. „Arcybiskup Alfons
Nossol – człowiek pojednania” Ma On wielkie zasługi w procesie
pojednania polsko-niemieckiego, w tym także w odniesieniu do
trudnej historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
W Łambinowicach miało miejsce spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników i emerytów muzeum.
W grudniu na rynku wydawniczym ukazały się cztery publikacje muzeum. Są to: monografia Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344 autorstwa
Piotra Stanka, rozpoczynająca nową serię wydawniczą „Jeńcy
Lamsdorf”; katalog wystawy Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946). Katalog wystawy/Nach dem Krieg.
Arbeitslager Łambinowice (1945–1946). Ausstellungskatalog,
pod redakcją naukową Renaty Kobylarz-Buły; informator
autorstwa Violetty Rezler-Wasielewskiej Muzeum w miejscu
pamięci oraz książka Twarze Opola. Twarze Muzeum pod redakcją V. Rezler-Wasielewskiej.

W 2015 r. w łambinowickiej siedzibie muzeum były eksponowane cztery
wystawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jenieckie w Lamsdorf 1870–
1945”, „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)”, „W niewoli
niemieckiej” oraz jedna wystawa czasowa własna: „Wystawa fotografii Sławoja Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. «Żyć za wszelką cenę»”.
W Opolu były eksponowane dwie wystawy stałe: „Opole. Minorytów 3” i „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe,
europejskie”. W Opolu, o czym już była mowa wcześniej, prezentowano także
wystawy czasowe: własne i obce. 						
Na terenie całego kraju, w różnych ośrodkach i instytucjach, prezentowano
dziesięć wystaw czasowych: „«Bóg się rodzi, moc truchleje…» Święta Bożego
Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”,
„Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe”, „Historia naturalna”, „Jeńcy
wojenni – europejska pamięć. Łambinowice – muzeum i miejsce pamięci”, „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej”, „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, „Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”, „Portrety jeńców”, „W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu”, „Życie
sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945”.		
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1. 51/50. Wystawa jubileuszowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
Źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

W 2015 r. muzeum realizowało projekt ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Miejsca pamięci narodowej” – Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej
w Łambinowicach wraz z upowszechnianiem wiedzy o nim. W ramach tego
multidyscyplinarnego zadania placówka przeprowadziła prace budowlano-infrastrukturalne w Opolu i Łambinowicach oraz porządkowe w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a także zrealizowała wiele działań merytorycznych o charakterze dokumentacyjnym, naukowym i wydawniczym,
wystawienniczym, edukacyjnym oraz upamiętniającym. Ponadto placówka
zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pt. „Wydanie drukiem publikacji pod roboczym
tytułem Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau autorstwa prof. Danuty
Kisielewicz”.
Iwona Biegun
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1. Wyjście jeńców brytyjskich ze Stalagu 344 Lamsdorf w marszu ewakuacyjnym (str. 98)
Źródło: Imperial War Museum, Photographs, sygn. HU 47247

2. Jeńcy Stalagu 344 Lamsdorf podczas marszu ewakuacyjnego (str. 107)			

Źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Kopie akt z polskich i zagranicznych archiwów, zbiory Paula Wilkinsona

Marek Frydrychowski, Wspomnienie o Ojcu – Janie Frydrychowskim, jeńcu oflagów
II B Arnswalde i II D Gross Born
1. Portret Jana Frydrychowskiego wykonany w Oflagu II D Gross Born, 1942 r. (str. 139)
Źródło: Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

2. Jan Frydrychowski w Kompaniach Wartowniczych Armii Amerykańskiej, 1947 r. (str. 140)
Źródło: Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

3. List Jana Frydrychowskiego do żony Ludwiki wysłany z Oflagu II B Arnswalde 26 listopada
1939 r. (str. 141)								
Źródło: Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

4. Oficerowie polscy w Oflagu II B Arnswalde, 15 grudnia 1940 r. Jan Frydrychowski, stoi drugi
od lewej strony (str. 142)								
Źródło: Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

5. Kartka wysłana przez Jana Frydrychowskiego do Ojca z Oflagu II D Gross Born, 11 kwietnia 1943 r. (str. 145)								
Źródło: Zbiory własne Marka Frydrychowskiego

Jerzy Pietras, W powstaniu i w niewoli. Wspomnienie o Ojcu – Stanisławie Pietrasie
1. Stanisław Pietras, kwiecień 1944 r. (str. 149)						
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

2. Przepustka wydana Stanisławowi Pietrasowi podczas Powstania Warszawskiego, wrzesień 1944 r. (str. 151)									
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

3. Notatnik Stanisława Pietrasa z Powstania Warszawskiego i pobytu w niewoli niemieckiej
(str. 151)									
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

4. Karta pocztowa wysłana Stanisławowi Pietrasowi przez Matkę, Annę Pietras do Stalagu 344
Lamsdorf, 12 XII 1944 r. (str. 152)						
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

5. Zaświadczenie o powrocie do kraju Stanisława Pietrasa, Dziedzice, 20 września 1945 r.
(str. 154)
Źródło: Zbiory własne Jerzego Pietrasa

Kalendarium łambinowickie (styczeń – grudzień 2015)
1. 51/50. Wystawa jubileuszowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (str. 217)
Źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

W niniejszym tomie piszą:
Iwona Biegun

– mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Maciej Droń

– mgr, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Marek Frydrychowski

– mgr inż., syn jeńca oflagów II B Arnswalde
i II D Gross Born

Bartosz Janczak

– mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Natalja Jeske

– dr, historyk, Rostock

Ewelina Klimczak

– mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Renata Kobylarz-Buła

– dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Ewa Kowalska

– dr, Muzeum Katyńskie, Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego

Joanna Lusek

– dr, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Sebastian Mikulec

– mgr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Jens Nagel

– mgr, Miejsce Pamięci Ehrenhain Zeithain

Jerzy Pietras

– mgr, syn jeńca Stalagu 344 Lamsdorf

Violetta Rezler-Wasielewska

– dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Piotr Stanek

– dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Aleksandra Trzcielińska-Polus

– dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego

Anna Wickiewicz

– dr, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Aleksander Woźny

– dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przyjmowania prac do druku
w ,,Łambinowickim Roczniku Muzealnym”
1. Nadesłane prace nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego
(40 tys. znaków, margines 4 cm, odstęp między linijkami 1,5).
2. Artykuły muszą odpowiadać wymogom stawianym tekstom naukowym. Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu należy zamieszczać w przypisach na dole strony.
3. Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy załączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych.
4. Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum” oraz
„Wspomnienia i relacje” mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym materiałem ilustracyjnym. Autor powinien zaznaczyć w tekście miejsce, w którym materiał ten ma
się znaleźć.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to myśli autora – poprawiania w tekstach usterek stylistycznych, skracania bądź uzupełniania oraz dostosowywania sposobu
sporządzania przypisów do konwencji przyjętej w roczniku.
6. Prace nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane. Po zamieszczeniu w „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” ponowna publikacja całości bądź części pracy nie może
nastąpić bez zgody Wydawnictwa, tj. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
7. Materiały należy nadsyłać na dysku CD-ROM (edytor Word) bądź pocztą elektroniczną
wraz z wydrukiem komputerowym. Redakcja zapewnia zwrot przysłanych nośników danych, fotografii i diapozytywów.
8. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora i zawierać informacje o stopniu lub tytule naukowym oraz instytucji, którą autor reprezentuje, a także podawać numer
telefonu, faxu czy e-mail.
9. Wymaga się ponadto załączenia do tekstu informacji dla Urzędu Skarbowego. Powinna
ona obejmować: imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia autora, numery PESEL i NIP,
adres zamieszkania, adres właściwego Urzędu Skarbowego 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 druku są recenzowane.
11. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
12. Autorzy mają zagwarantowany jeden autorski egzemplarz rocznika.
13. Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących
w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków.
14. Rocznik ukaże się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
15. Redakcja informuje, że przypadki ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa
naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
OFERUJE
szerokiemu gronu Czytelników swoje publikacje:
l Maciej A l e k s a n d r o w i c z, Grzegorz H e b d a, Violetta R e z l e r -

l

l
l
l

l
l

l

l

l

l
l

- W a s i e l e w s k a: Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka
historyczno-przyrodnicza, Opole 2006, 32 s. + il.
Gerhard B a r t o d z i e j, Edmund N o w a k: Ofiary upamiętnione na cmentarzu
Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946) / Die unvergessenen Opfer vom
Friedhof des Arbeitslagers in Łambinowice (1945–1946), Opole 2002, 48 s. + il.
Róża B e d n o r z: Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych
w niewoli Wehrmachtu 1939–1945, Opole-Częstochowa 1989, 228 s. + il.
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. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1997, 128 s. + il.
Dzieci-żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji naukowej, 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.
Seria „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
wojny). 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 Prisoners-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), Seria: „Katalog Zbiorów”, pod red.
Czesława Wawrzyniaka, Opole 1999, 53 s. + il.
Norbert H o n k a: Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s. + il.
Katalog wystawy Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946) /
Ausstellungskatalog Nach dem Krieg. Arbeitslager Łambinowice (1945/46),
pod red. Renaty Kobylarz-Buły, Opole 2015, 128 s.

l 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.

l Małgorzata K l a s i c k a: Kobiety – powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej

(1944–1945), Opole 2008, 216 s. + il.

l Renata K o b y l a r z, Krzysztof S z n o t a l a: Wykaz niemieckich obozów jeniec-

kich 1939–1945, Opole 2010, 108 s.

l Renata K o b y l a r z, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Jeńcy polscy w ZSRR

(informator wystawy stałej), Opole 2008, 24 s. + il.

l Magdalena K r u k - K u c h c i ń s k a, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a,

l

l
l

l
l
l
l
l
l

l

l

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 Wehrmacht-run camps,
Opole 2010, 64 s. + il.
Roman K w a ś n i e w s k i: Roman Horoszkiewicz – Życie i dzieło. Seria „Jeńcy
Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 2003, 74 s.+ il.
Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870–1946), wissenschaftliche Redaktion:
Edmund 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,
Seria: „Katalog Zbiorów”, 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 koncentracyjnych, 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
Lagergelände 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, 17 s. + il.

l Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka,

Opole 2006, 355 s.+ il. (miękka i twarda oprawa).

l Wojciech P ó ł c h ł o p e k: Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obol
l

l

l
l
l
l

l
l

l

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
jeńców 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. Pomniki / The Site of remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in
Łambinowice. 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: Muzeum w Miejscu Pamięci, Opole 2015,
64 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.
Rysunek. Grafika, Opole 2014, 32 s. + il.
Piotr S t a n e k, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim
Stalag 344. Seria: „Jeńcy Lamsdorf”, Opole 2015, 176 s.
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.
Twarze Opola. Twarze Muzeum, pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2015, 200 s.
Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), pod
red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły, Piotra Stanka, Opole 2011,
264 s. + il.
Film edukacyjny Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsca pamięci, reż. Alicja
Schatton, Opole 2011, 20 min.

Ponadto w sprzedaży znajdują się:
l „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, którego wydano łącznie 37 tomów.
l Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

l
l
l
l

w Łambinowicach-Opolu, autorstwa Iwony Biegun, Ryszardy Mrzygłockiej,
Krzysztofa Sznotali.
Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, autorstwa Beaty Madej.
Informator pt. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
w wersjach: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, oprac. Roman Ciasnocha.
Województwo opolskie – mapa administracyjno-turystyczna.
Informatory po wystawach, widokówki i inne.

WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA
l w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

(także 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
l w sklepie internetowym Muzeum:

www.cmjw.pl/sklep/
l 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,
• wypożyczanie wystaw czasowych.
Wystawy są czynne:
w Łambinowicach

w Opolu

od 1 maja do 30 września

przez cały rok

wtorek–piątek 9.00–17.00
soboty, niedziele i święta 10.00–17.00

poniedziałek–piątek 8.00–15.00

od 1 października do 30 kwietnia

wtorek–piątek 9.00–16.00
soboty, niedziele i święta 10.00–17.00
www.cmjw.pl
Wstęp do muzeum bezpłatny
Zapraszamy

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
Odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe
„Wiemy, że to, co dziedziczymy, jest majątkiem duchowym, mówi od razu co dzień, kim jesteśmy,
uwrażliwia naszą estetykę, wzbogaca naszą osobowość indywidualną i zbiorową, a wcale nie tak
rzadko ma bardzo wysoką wartość ekonomiczną”.
		
		

(Aleksander Gieysztor, historyk, długoletni dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie,
w latach 1939–1945 żołnierz Armii Krajowej, jeniec Stalagu 344 Lamsdorf)

Rok 2015 to początek drugiej dekady działalności naszego Stowarzyszenia. Upłynął on pod
znakiem jubileuszu 50-lecia istnienia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Współorganizowaliśmy wydarzenia, jakie z tej okazji się odbyły i wzięliśmy w nich
udział. Kolejny raz swoją aktywnością przyczynialiśmy się także do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspieraliśmy działania z zakresu edukacji historycznej.
Ważnym punktem naszej pracy w 2015 r. było upowszechnianie tematyki wojennej i jenieckiej wśród osób dorosłych. W tym celu wspólnie z muzeum wydaliśmy monografię pt. Niewola
w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, autorstwa prof. dr hab. Danuty Kisielewicz. Stowarzyszenie
wsparło też finansowo – dzięki przeprowadzonej zbiórce publicznej – wydanie katalogu wystawy Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946) / Nach dem Krieg. Arbeitslager Łambinowice (1945–1946). Publikacje te skierowane są zarówno do naukowców i muzealników, jak
i do wszystkich osób, których interesuje historia II wojny światowej oraz okresu powojennego.
Istotnym elementem działalności naszego Stowarzyszenia było też wspieranie przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym, adresowanych do dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazły się dwa
konkursy, z których jeden miał zasięg ogólnopolski. Duża liczba uczestników, ich zaangażowanie
oraz wrażliwość po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, że to właśnie praca z młodymi
ludźmi jest niezwykle istotna w realizacji misji Stowarzyszenia. Konkursy bowiem przyczyniają
się nie tylko do popularyzowania wiedzy na temat losów jeńców wojennych, ale też skłaniają
młodych ludzi do refleksji nad trudną historią i problemami współczesności.
W 2015 r. podsumowaliśmy też ostatecznie nasze działania, wynikające z przeprowadzonej
w latach 2013–2014 zbiórki publicznej na rzecz wsparcia konserwacji Pomnika Jeńców Serbskich i grobów jeńców serbskich z lat I wojny światowej, które znajdują się na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Przypomnijmy, że udało się wówczas zgromadzić na rachunku
Stowarzyszenia ponad 27 tys. zł.
Troska o Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, dbanie o stan zachowania pojenieckich pamiątek oraz przekazywanie wiedzy o losach żołnierzy-jeńców wojennych są naszym
priorytetem. Zobowiązujemy się rozważnie wydawać zebrane fundusze i nie ustawać w naszej
pracy. Dlatego prosimy o przekazanie nam 1% swojego podatku dochodowego, a także zachęcenie do tego Państwa bliskich i znajomych.

Zostańcie Państwo mecenasem kultury. Wystarczy 1% podatku!
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax: 77 453 78 72
e-mail: stowarzyszenie@cmjw.pl
KRS: 0000224452
Konto: 81 2030 0045 1110 0000 0263 8890

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w 2015 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
• Opolski Urząd Wojewódzki
• Sejmik Województwa Opolskiego
• Kuratorium Oświaty w Opolu
• Starostwo Powiatowe w Opolu
• Starostwo Powiatowe w Nysie
• Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
• Urząd Miejski w Korfantowie
• Urząd Miejski w Niemodlinie
• Urząd Miejski w Nysie
• Urząd Miasta Opola
• Urząd Gminy w Łambinowicach
• Urząd Gminy w Tułowicach
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice
• Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
• Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu
• Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Opolski oddział wojewódzki
• Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu
• Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
• Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau
• Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
• Bank Zachodni WBK
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o.
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach
• Łambinowicka Fabryka Maszyn „CELPA” S. A.
• Atomsystem s.c.

