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Violetta Rezler-Wasielewska

Czterdzieści tomów
„Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”
Wydanie przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (CMJW) czterdziestego tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” („ŁRM”) jest dobrym momentem do refleksji nad tym
czasopismem, do uważnego przyjrzenia się treści, prześledzenia zmian,
a także do zastanowienia się nad jego dalszym kształtem. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w ciągu kilkudziesięciu lat swojego wydawniczego
życia periodyk ten stał się najważniejszą dla Muzeum płaszczyzną systematycznej prezentacji naukowych badań w zakresie losów żołnierzy
w niewoli niemieckiej i radzieckiej oraz w obozach internowania państw
neutralnych podczas II wojny światowej, czyli wszystkich zagadnień
wynikających ze zwiększającego się obszaru badawczych zainteresowań
CMJW. Co prawda, nie możemy wesprzeć się wynikami analiz, które mogłyby być podstawą do konstatacji, że rocznik stał się znaczący również
dla innych środowisk, ale należy podkreślić, że cytują go autorzy zajmujący się problematyką II wojny światowej i znajduje się on także na tzw.
liście czasopism punktowanych. Budowanie pozycji wciąż trwa…
Można przyjąć, że dzieje się tak od 1974 r., wtedy bowiem wydano
pierwszy tom czasopisma. Ukazało się drukiem prawie dziesięć lat od
powołania do życia swojego wydawcy – Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu (wówczas Muzeum Martyrologii
Jeńców Wojennych w Łambinowicach), które jako samodzielna instytucja rozpoczęło działalność w sierpniu 1965 r.1. W połowie lat siedem1
Początki Muzeum sięgają 1964 r., kiedy utworzono je jako oddział Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu (nazwa współczesna), część Działu Historycznego tej instytucji. Przez pierwszy rok działalność Muzeum sprowadzała się do prezentacji wystawy
w Łambinowicach w wyremontowanym budynku byłej komendantury niemieckiego poligonu Wehrmachtu. Latem, 7 VIII 1965 r., zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki,
Muzeum otrzymało status samodzielnej placówki centralnej, podległej działającemu
w ramach tego ministerstwa, Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków. Struktura
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dziesiątych Muzeum mogło pochwalić się już pierwszymi rzetelnymi
i – jak na krótki okres działania – również imponującymi wynikami badań naukowych, które warto było upublicznić. Czas wydania rocznika
to zatem także początek działalności wydawniczej Muzeum. To również rok ukazania się drukiem, wydanej przez współpracujący z Muzeum Instytut Śląski w Opolu, monografii obozów jenieckich Lamsdorf
w latach II wojny światowej, pióra Janusza Sawczuka, należącego do
pierwszej obsady Działu Naukowo-Badawczego Muzeum. Publikacja ta
była niewątpliwym sukcesem. Pozostałe muzea martyrologiczne długo
jeszcze musiały na niego pracować2.
Znamienne również dla tego czasu było to, że i synteza ta, i sam rocznik, zostały w swej najistotniejszej części przygotowane do wydania
znacznie wcześniej, a drukiem ogłoszono je dopiero w 1974 r. (przy czym
jako pierwszy ukazał się rocznik). Nie powinno to jednak dziś dziwić.
Cykl wydawniczy trwał bowiem stosunkowo długo. W dużej mierze był
to skutek również celowego działania ze strony Muzeum-wydawcy. Stanisław Senft, pracujący wówczas nad swym doktoratem w Dziale Naukowo-Badawczym, w sprawozdaniu z jego prac wyjaśniał, że to starania nadania rocznikowi możliwie wysokiego poziomu merytorycznego
Muzeum, od początku uwzględniająca Dział Naukowo-Badawczy, została przyjęta w statucie instytucji, którą otrzymała ona 3 IX 1965 r. kolejnym zarządzeniem,
nr 119, Ministra Kultury i Sztuki. Z muzealnych sprawozdań rocznych wynika, że rzeczywista praca naukowa w kształcie wytyczonym statutem, rozpoczęła się w styczniu
1966 r. – Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: AP Opole), Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dalej: CMJW), Sprawozdanie za rok 1970.
Plan na rok 1971, sygn. 5, s. 63–65; S. S e n f t , Prace Działu Naukowo-Badawczego
Muzeum (1966–1970), „Jeńcy Wojenni w Niewoli Wehrmachtu. Łambinowicki Rocznik
Muzealny” (dalej: „ŁRM”) 1974, t. 1, s. 190.
2
J. S a w c z u k, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w latach 1939–1945.
Studium monograficzne, Opole 1974. Państwowe Muzeum na Majdanku (utworzone
w 1944 r.) sformułowało postulat przygotowania monografii w 1961 r. Pierwsze opracowanie tego typu pt. Majdanek obóz koncentracyjny w Lublinie autorstwa Józefa Marszałka
zostało wydane w 1981 r. (później powstało następne, dużo obszerniejsze). Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau (rok założenia: 1947) postulat ogłosiło jeszcze w latach
czterdziestych, ale do realizacji pomysłu przystąpiono w latach siedemdziesiątych, finalizując go w 1993 r. tzw. małą monografią Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci pod
redakcją Franciszka Pipera i Teresy Świebockiej, a kilka lat później – „dużą”. Muzeum
Stutthof w Sztutowie (zorganizowane w 1962 r.) dysponuje guasi monografią autorstwa Mirosława Glińskiego, opublikowaną w 1979 r. jako obszerny artykuł w periodyku naukowym tej instytucji. Pozostałe muzea nie przygotowały jeszcze syntez. Szerzej:
V. R e z l e r - W a s i e l e w s k a, P. S t a n e k, Muzea martyrologiczne w Polsce jako ośrodki
badań historycznych. W: Artiticem commendat opus. Region – pamięć – polityka. Studia
i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Opole 2018,
s. 370–372.
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spowodowały, iż w pierwszym tomie zamieszczono teksty opracowane
w swej pierwotnej postaci już w latach 1967–1968 (!), udoskonalone
w kolejnych o informacje ze zdobywanej wówczas przez Muzeum dokumentacji źródłowej. Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był
bowiem czasem najbardziej intensywnej budowy muzealnego archiwum.
Kontakty z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
Polskim Czerwonym Krzyżem, Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie oraz archiwami w Koblencji i Freiburgu złożyły
się na bardzo konkretny efekt. Akta, które wtedy przywiezione zostały
do Muzeum, stanowią dzisiaj aż 82% zasobu archiwalnego instytucji3.
Rozmach działalności dokumentacyjnej i naukowej Muzeum był wówczas duży, a powinniśmy pamiętać, że to tylko pewna część życia placówki, która dopiero tworzyła podstawy swego funkcjonowania i musiała
mierzyć się z rozmaitymi problemami natury organizacyjnej, infrastrukturalnej, ekonomicznej czy również ideologicznej4.
Truizmem jest niewątpliwie stwierdzenie, że badania naukowe wymagają czasu i dostępu do źródeł. Powinniśmy jednak o tym pamiętać,
zwłaszcza gdy analizujemy pierwsze tomy rocznika. W drugim, który
ukazał się dopiero w 1978 r., były przede wszystkim materiały z lat
1970–1976. Początek nie należał więc do łatwych, szczególnie że i na
trzeci tom, który objął lata 1977–1978, czytelnicy musieli poczekać.

3

W latach 1966–1973 pozyskano 41 metrów bieżących akt, w 2018 r. zasób archiwalny Muzeum jest określany na 55 m.b. akt. Patrz: S. S e n f t, Prace Działu Naukowo-Badawczego Muzeum (1966–1970)…, s. 194; A. B o j a r s k a, Zasób archiwalny Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. W: Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan archiwów i najnowszych badań. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11–12 września 1995 r., red. E. Nowak, Opole 1996, s. 107–110; W. Ś w i e r c,
Dwudziestolecie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,
„ŁRM” 1974, t. 1, s. 7–8; http://www.cmjw.pl/zbiory/archiwalia/ [dostęp: 10 I 2018 r.].
4
W Dziale Naukowo-Badawczym w 1965 r. było zatrudnionych trzech pracowników, a w 1970 r. już sześciu. W tych kilku latach przeprowadzili oni kwerendy naukowe w archiwach, najpierw śląskich: we Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Bytomiu,
Gliwicach, Pszczynie i Tarnowskich Górach, później także w: Szczecinie, Olsztynie,
Poznaniu, Pile, Pradze i Warszawie. Wykonali penetracje terenów po obozach jenieckich w Łambinowicach, Zgorzelcu, Srebrnej Górze, Żaganiu, Legnickim Polu,
Dobroszycach, Czarnem, Toruniu, Kokoszkach, Malborku, Olsztynku, Turośli,
Neubrandenburgu, Prenzlau, Mühlbergu, Königstein i Colditz. Nawiązane również
w tym czasie kontakty z byłymi jeńcami i skupiającymi ich organizacjami pozwoliły
na intensywne budowanie zbioru relacji oraz muzealiów, a z rozmaitymi instytucjami
– na tworzenie zbiorów archiwaliów i kopii z innych archiwów. S. S e n f t , Prace Działu
Naukowo-Badawczego Muzeum (1966–1970)…, s. 192–194. Patrz także: V. R e z l e r - W a s i e l e w s k a , P. S t a n e k , Muzea martyrologiczne w Polsce jako ośrodki badań historycznych…, s. 362–367.
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Ukazał się on bowiem w 1980 r.5. Od tego momentu kolejne roczniki
były wydawane jednak systematycznie i dotyczyły poszczególnych, następujących po sobie lat, z wyjątkiem tomu 14, wydanego w 1991 r.,
a obejmującego lata 1990 i 1991, o którym będzie jeszcze mowa.
„Łambinowicki Rocznik Muzealny” trzeba uznać za wyraz naukowych, świadomie i konsekwentnie realizowanych, ambicji Muzeum.
Ciekawe jednak, że gdy periodyk „startował”, nie zostało to w żaden
sposób wyartykułowane. Na łamach rocznika pojawił się natomiast
ważny i dzisiaj artykuł. Kierujący wtedy instytucją dr Stefan Popiołek,
wyłożył w drugim tomie tego wydawnictwa istotę działania muzeów
martyrologicznych (odniósł się naturalnie do tych, które wtedy funkcjonowały, czyli: na Majdanku w Lublinie, w Oświęcimiu, Sztutowie
i Łambinowicach). Pisząc o nich, skupił się na znaczeniu i specyfice
gromadzonej przez nie dokumentacji źródłowej jako tej, która odróżnia
je od reszty instytucji muzealnych, a ma fundamentalne znaczenie dla
badań naukowych i działalności wystawienniczej muzeów martyrologicznych. Przy tej okazji omówił wiele innych zagadnień. Na niektóre
z nich także dzisiaj patrzymy w podobny do autora sposób. Część jednak straciła na aktualności i ma już wartość tylko informacyjną. Artykuł ten z pewnością może być źródłem interesujących refleksji. W kontekście badań naukowych w muzeach martyrologicznych, S. Popiołek
postawił przed nimi wówczas nadrzędny cel: rekonstrukcję historii
poszczególnych obozów, przedstawienie ich w monografii, a następnie
rozszerzenie obszaru badań o inne powiązane z nim zagadnienia. Choć
w swej analizie wielokrotnie przywoływał łambinowickie Muzeum, to
rozpatrując pracę naukową muzeów martyrologicznych, nie wytyczył
5

Ciekawych, choć skąpych i fragmentarycznych, informacji o przebiegu prac wydawniczych Muzeum w tym czasie dostarczają roczne sprawozdania i plany instytucji.
Wynika z nich, że w 1970 r. były prowadzone prace nad przygotowaniem rocznika do
druku. Założono wtedy, że ukaże się on w roku następnym. W 1971 r. jednak znajdował się on jeszcze – jak określili autorzy sprawozdania – w produkcji wydawniczej.
Sprawozdania za lata 1972 i 1973 nie zawierają nowych informacji o postępie prac przy
pierwszym tomie. Jednocześnie jednak w planie na rok 1972 pojawił się za to zamiar
wydania tomu drugiego. Plan na rok 1973 przewidywał już wykonanie jego redakcji
technicznej i skierowanie do druku. Najwyraźniej tak się nie stało, bo w planie na rok
1975 założenie zostało powtórzone. Zaplanowano wówczas skierowanie drugiego tomu
rocznika do druku i (uwaga!) zakończenie prac redakcyjnych nad materiałami do tomu
trzeciego (sic!). Pewnym uzupełnieniem tych informacji jest stopka redakcyjna drugiego tomu, z której wynika, że w postaci maszynopisu oddano go do składu w styczniu
1978 r., do druku podpisano w kwietniu 1979 r., a sam druk ukończono w maju 1979 r.
Proces wydawniczy tego tomu trwał zatem 17 miesięcy. AP Opole, CMJW, sygn. 5,
s. 65, 76, 79, sygn. 7, s. 272, 366, 373; CMJW, Biblioteka, Sprawozdanie za rok 1971.
Plan na rok 1972, sygn. 33 d, s. 10, 15; „ŁRM” 1978, t. 2, s. 2.
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rocznikowi wydawanemu przez tę placówkę celu i roli w popularyzowaniu jej wyników6. Próżno zatem szukać idei programowej periodyku
w jego pierwszych tomach. Nie zawiera jej także – jak można by się spodziewać – jedyna w nich Przedmowa do tomu pierwszego. Ten niespełna półtorastronicowy tekst, datowany na czerwiec 1974 r., autorstwa
przewodniczącego Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa Józefa Krotiuka, odnosi się do Muzeum
i miejsca pamięci, nie zaś do rocznika. Niewiele o czasopiśmie mówią
również plany i sprawozdania instytucji z tego okresu, publikowane
w formie opisowej i dość rozbudowanej na jego łamach. A może ideowa
wykładnia nie była wówczas nikomu potrzebna, skoro i bez tego nawet
dzisiaj jest dla nas czytelna?
Gdy przyglądamy się działalności wydawniczej polskich muzeów martyrologicznych w drugiej połowie XX w., okazuje się, że uruchomienie
przez Muzeum naukowego czasopisma wpisało się w działania podobnych instytucji utworzonych wcześniej. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczęło wydawanie „Zeszytów Oświęcimskich” w 1957 r.
Pierwszy tom „Zeszytów Majdanka” Państwowego Muzeum na Majdanku ukazał się w 1965 r., niedługo po łambinowickim roczniku, w 1976 r.,
wyszedł drukiem jeszcze jeden periodyk – „Stutthof. Zeszyty Muzeum”,
którego wydawcą było Muzeum Stutthof w Sztutowie7. Wszystkie te czasopisma zostały powołane przez muzea funkcjonujące w miejscach pamięci o wielkich niemieckich zbrodniach nazistowskich, a ich zadaniem
stało się popularyzowanie problematyki, jaką ich wydawcy się zajęli.
W przypadku łambinowickiego rocznika jego zakres tematyczny
objął nie tylko obozową historię Lamsdorf z II wojny światowej, czyli
czas, kiedy istniał tam jeden z największych kompleksów jenieckich
Wehrmachtu w Europie, który był bezpośrednim powodem utworzenia
Muzeum. Rocznik został poświęcony szeroko pojętej problematyce jenieckiej w rozległej skali terytorialnej Polski i Europy i dotyczyć miał
jenieckiego systemu Wehrmachtu w latach 1939–1945. Było to zgodne
w swej istocie z koncepcją działania Muzeum. Jego „ojcowie założyciele” wyznaczyli ją przecież dużo szerzej niż muzeom na terenach byłych
niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, które były
6

S. P o p i o ł e k , Znaczenie dokumentacji w pracy naukowej i wystawienniczej, „ŁRM”
1978, t. 2, s. 3–12.
7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeszyty_O%C5%9Bwi%C4%99cimskie; http://stutthof.
org/node/421; https:// pl.wikipedia.org/wiki/Zeszyty_Majdanka [dostęp: 5 I 2018 r.].
V. R e z l e r - W a s i e l e w s k a, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Typowy czy nie?.
W: Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy,
red. A. Król- czyk, Kórnik 2010, s. 108.
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skupione głównie na ich historii8. Duże spektrum tematyczne nowego
periodyku mocno wybrzmiało w jego tytule: „Jeńcy Wojenni w Niewoli
Wehrmachtu. Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Definiował on pismo
aż do 1991 r. (tomy 1–14).
Zgodność z obszarem badawczym Muzeum cechowała rocznik od początku jego istnienia. Kiedy po przełomie politycznym 1989 r. instytucja objęła swoimi zainteresowaniami także losy polskich żołnierzy
w niewoli ZSRR, tom 14 za rok 1990, rozpoczynał się komunikatem,
który zapowiadał ważne zmiany:
„Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
wchodzi w nowy okres swojej działalności. Związane to jest z poszerzeniem dotychczasowego obszaru badawczego o problematykę jeniecką na
Wschodzie. Do końca lat osiemdziesiątych możliwości takich – z przyczyn pozanaukowych – nie było […]. Poszerzenie pola badawczego o nową
problematykę powoduje potrzebę zmiany nazwy «Łambinowickiego
Rocznika Muzealnego» i jego formuły graficzno-tematycznej. Od następnego numeru będzie nosił tytuł: «Łambinowicki Rocznik Muzealny.
Jeńcy Wojenni w Latach II Wojny Światowej»” 9.

Tom 15 (1992) takim się stał. Wcielał w życie zapowiedzi poprzednika. Był przełomowy, co dodatkowo podkreśliła gruntownie zmieniona
szata graficzna i nowości w układzie treści, tj.: spis treści i streszczenia artykułów w językach obcych. Tom 15 w całości poświęcony został
jeńcom polskim w ZSRR. Od tej pory jenieckie losy żołnierzy w niewoli
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat
Wnutriennych Dieł – NKWD) prezentowano w kolejnych tomach obok
dziejów jeńców w niewoli Wehrmachtu. Proporcje jednych do drugich
były determinowane dostępnością do źródeł historycznych i postępem
w pracach badawczych w tym nowym obszarze, który z czasem stawał
się coraz lepiej naukowo poznany. Otwarciu problematyki badawczej
Muzeum i tym samym rocznika na jeniectwo na Wschodzie towarzyszyło ponadto poszerzenie naukowego spektrum o losy polskich żołnierzy
internowanych podczas II wojny światowej w państwach neutralnych:
Litwie, Łotwie, Rumunii, Węgrzech, Szwajcarii.
8
W statucie Muzeum z 3 IX 1965 r. zadania naukowe instytucji zostały ukierunkowane i objęły: 1) historię obozów jenieckich Lamsdorf ze szczególnym uwzględnieniem II
wojny światowej, 2) niemieckie obozy jenieckie na terytorium Polski, 3) Polaków w niemieckich obozach jenieckich. Szerzej: S. S e n f t, Prace Działu Naukowo-Badawczego
Muzeum (1966–1970)…, s. 190–191; R. B e d n o r z, S. B o r z e m s k a, Działalność
Działu Oświatowo-Wystawienniczego 1964–1970, „ŁRM” 1974, t. 1, s. 197. Patrz także: S. P o p i o ł e k, Znaczenie dokumentacji w pracy naukowej i wystawienniczej…,
s. 3–12; V. R e z l e r - W a s i e l e w s k a, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”. Typowy
czy nie?..., s. 108–109.
9
„ŁRM” 1991, t. 14, s. 3.
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Trzeba podkreślić, że jeniectwo w latach II wojny światowej, wyznaczone jako tematyczny profil czasopisma, to zasadnicza i największa
część obszaru badawczego Muzeum, ale jednak nie całość. Jest jeszcze
historia Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, której nie zamyka cezura lat 1939–1945, bo wiąże się ona zarówno z czasem wcześniejszym, jak i późniejszym, i dotyczy nie tylko jeniectwa, lecz również – choć w dużo mniejszym stopniu – ludności cywilnej. Historia ta
także pojawiała się na kartach rocznika, ale sporadycznie i przy okazji
omawiania czy to całościowego ujęcia dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach (artykuły Edmunda Nowaka), czy działalności Muzeum
(teksty Wiesława Lesiuka, Czesława Wawrzyniaka), co obserwujemy
przede wszystkim w jubileuszowym i bardzo ważnym dla instytucji tomie 1710. Publikację tych materiałów spowodował ten sam przełom polityczny, który pozwolił naukowcom na zajęcie się zbrodnią katyńską.
To on umożliwił również Muzeum podjęcie badań nad rekonstrukcją
historii Obozu Pracy w Łambinowicach z lat 1945–1946, stworzonego
dla niemieckiej ludności cywilnej, w pobliżu byłych obozów jenieckich
Lamsdorf. Przykładów na przekroczenie w roczniku jego programowej
cezury lat 1939–1945 w opracowaniach, gdy autorzy skorzystali z naukowych możliwości otwartych politycznym przełomem, jest więcej.
Wszystkie są już jednak związane bezpośrednio z jeniectwem. W tomie
25 (za 2002 r.) zawarto np. teksty na temat repatriacji jeńców polskich
oraz radzieckich z Niemiec do ojczystych krajów, losów żołnierzy AK
i internowanych Polaków, żołnierzy czeskich oraz węgierskich w ZSRR,
a także wzajemnych relacji niemieckich jeńców wojennych z polskim
społeczeństwem po zakończeniu II wojny światowej. Z kolei tomy 36
i niniejszy (40), wydane w latach rocznic wybuchu i zakończenia I wojny światowej, zostały poświęcone jeńcom wojennym z lat 1914–1918.
Każdy wyłom z tytułowej reguły rocznika, dwukrotnie dodatkowo zaakcentowany graficznie na okładce („Wydanie specjalne”), w dalszym
ciągu ma merytoryczne uzasadnienie i dowodzi, że periodyk w swej
warstwie treściowej wykorzystuje różne szanse na upowszechnienie tej
ciągle zbyt mało w Polsce znanej wiedzy.
W roku 1974, kiedy ukazał się pierwszy tom rocznika, jeniectwo jako
obszar badań prawie nie istniało. Wydano zaledwie kilka prac nauko10
W . L e s i u k , Ponadregionalna rola i znaczenie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu z perspektywy jego trzydziestolecia, „ŁRM” 1994,
t. 17, s. 32–37; E . N o w a k , Symbolika Łambinowic (fakty i mity), „ŁRM” 1994, t. 17,
s. 39–58; i d e m , Łambinowice – miejsce pamięci ze szczególnym historycznym rodowodem, „ŁRM” 1997, t. 20, s. 13–32; C. W a w r z y n i a k , Udział muzeum jenieckiego w procesie edukacji historycznej (na przykładzie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu), „ŁRM” 1994, t. 17, s. 7–21.
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wych. Najczęściej były to wspomnienia i relacje w artykułach prasowych,
nieco rzadziej jeniectwo pojawiało się w literaturze wspomnieniowej11.
Rocznik miał więc, w zamiarach swoich twórców, wypełnić tę lukę i dostarczyć wyników rzetelnych badań naukowych, zwrócić uwagę również
na losy żołnierzy w czasie II wojny światowej. Po ponad 40 latach wydawania periodyku, możemy stwierdzić, że to się udało, jednak w trudnej
do określenia mierze. Z wyjątkiem zbrodni katyńskiej wiedza o jeńcach
wojennych ciągle plasuje się na dalekim miejscu za zbrodniami na polskiej ludności cywilnej, jej pracą przymusową i Holocaustem12.
Do tomu 15. teksty naukowe prezentowane na łamach rocznika
przedstawiły na różnym poziomie uszczegółowienia aktualny stan
wiedzy o funkcjonowaniu wyłącznie niemieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej oraz o losach jeńców wojennych z nim
związanych, później, od przełomu politycznego – jak już zostało nadmienione – także radzieckiego i internowania polskich żołnierzy w państwach neutralnych. Wiedzę o nich prezentowano w roczniku, badając
rozmaite aspekty niewoli. Najpierw było to rozmieszczenie obozów,
ich liczby i liczebność poszczególnych grup narodowościowych jeńców,
traktowanie jeńców przez agresora, warunki bytowe w obozach czy
przymusowa praca. W dalszej kolejności, niewątpliwie determinowanej dostępnością do źródeł, badacze zajęli się takimi zagadnieniami,
jak np. pomoc świadczona jeńcom, ich działalność konspiracyjna, kulturalna, naukowa i religijna, nie poprzestając jednak na poszukiwaniach, które weryfikowały pierwsze ustalenia. Jednocześnie na łamach
rocznika pojawiały się różnych rozmiarów opracowania monograficzne
czy to dotyczące poszczególnych obozów lub nawet oddziałów pracy, czy
niektórych, charakterystycznych grup jenieckich, np. dzieci-powstańców warszawskich, polskich oficerów i podchorążych, kobiet-żołnierzy
AK, żołnierzy internowanych w państwach neutralnych.
Artykuły o charakterze metodologicznym albo programowym były
w roczniku rzadkością. Sporo natomiast publikowano materiałów
statystycznych i bibliograficznych dotyczących jeniectwa, szczególnie
w pierwszych 14 tomach. Nie mniej było także wspomnień jenieckich,
długo przygotowywanych do druku przez samych byłych jeńców, a później na ogół już przez pracowników Muzeum. Tego rodzaju materiały
11

J . S a w c z u k , Polska literatura historyczna, beletrystyczna i prasa o Polakach
w hitlerowskiej niewoli (1945–1968), „ ŁRM” 1974, t. 1, s. 162–169.
12
A. M a t u c h n i a k, Dylematy pamięci jenieckiej. Rozważania socjologa. W: O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, red. V. Rezler-Wasielewska, Opole 2017, s. 29–
–56. P. T. K w i a t k o w s k i, L. M. N i j a k o w s k i, B. S z a c k a, A. S z p o c i ń s k i,
Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej
społeczeństwa polskiego, Gdańsk–Warszawa 2010.
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zamieszczano w wydzielonej części rocznika, podobnie jak opracowania,
których podstawą stały się ciągle powiększane zbiory Muzeum. Autorzy tych analiz omawiali na ogół przydatność poszczególnych źródeł
w badaniach nad wybranymi problemami. W kilku kolejnych tomach
rocznika zrezygnowano z części sprawozdawczej dotyczącej działalności Muzeum, by potem do niej wrócić, ale już w zmienionej postaci, co
ma uzasadnienie ze względu na funkcję dokumentacyjną periodyku,
jednocześnie promującą wydawcę.
Przegląd 40 tomów uzmysławia nieustanne wypracowywanie rozwiązań właściwych dla muzealnego czasopisma naukowego, które powinno
umiejętnie godzić swój naukowy profil z potrzebą akcentowania muzealnego charakteru wydawcy13. Jest to widoczne zarówno w zawartości
i konstrukcji rocznika, jak i w doborze np. autorów, o czym za chwilę.
Dodatkowym środkiem podkreślającym ów związek jest fakt poświęcania niektórych tomów „ŁRM” jednemu problemowi. Jego wybór dyktował stan badań i potrzeba podsumowania pewnego etapu prac. Mógł
także być on związany z ważną z punktu widzenia działalności statutowej Muzeum rocznicą historyczną bądź kolejnym jubileuszem instytucji, który zawsze stawał się okazją do ocen i podsumowania pracy.
Pierwszym tak profilowanym rocznikiem był tom 7 (1984) dedykowany
w całości podchorążym Wojska Polskiego – bardzo charakterystycznej
grupie (wielu z nich to również autorzy tekstów w tomie). Z czasem, stopniowo, monograficzne roczniki stały się częstsze, choć do dziś nie można
mówić o regularności w ich wydawaniu. Niektóre, jak wspomniany tom
7, zawierały teksty referatów z konferencji. Cztery roczniki (9 – 1985,
13

W pierwszych sześciu tomach układ treści był konsekwentnie powtarzany.
Wyróżniono działy: „Artykuły”, „Materiały” i „Sprawozdania”. Niektóre z tych tomów
zostały wzbogacone o „Miscellanea źródłowe”, „Bibliografię” oraz „Recenzje i omówienia”. Natomiast z nieznanych dzisiaj powodów, w tomach 7 (1984)–13 (1989) zrezygnowano nie tylko z tego podziału, ale i z różnorodności materiałów. Odbyło się to
z niewątpliwą szkodą dla przejrzystości prezentowanych treści i wartości poznawczych
rocznika. Być może przyjęte rozwiązanie było podyktowane tym, że na łamach prawie
wszystkich wspomnianych tomów zamieszczono teksty kolejnych przedsięwzięć: sesji
i konkursów na wspomnienia, jakie Muzeum w zrealizowało w tych latach. Szczęśliwie
w przełomowym tomie 14 (1991) przywrócono wcześniejszy układ rocznika, a w następnych dalej go modyfikowano. Od tomu 15 spis treści był publikowany w językach
angielskim i niemieckim (i tak dalej jest), a w tomach 15 (1992)–20 (1997) także w rosyjskim. Streszczenia w tych językach towarzyszą artykułom i materiałom naukowym
od tomu 21 (1998) – fakt ten wyróżnia rocznik spośród mu podobnych. W tomach 17
(1994)–20 (1997) zrezygnowano z prezentacji sprawozdań rocznych Muzeum i sprawozdań z najważniejszych przedsięwzięć placówki, zastąpiło je wyłącznie kalendarium.
Jest ono opracowywane do dzisiaj dla każdego roku obok zwięzłych sprawozdań z najistotniejszych wydarzeń.
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17 – 1995, 28 – 2005, 37 – 2014) były poświęcone jubileuszom Muzeum,
w dwóch innych (10 – 1986, 19 – 1996) zamieszczono fragmenty prac
nadesłanych w ramach konkursów na wspomnienia jeńców14. Również
niniejszy tom należy do tej grupy. Ukazując się w setną rocznicę zakończenia I wojny światowej i setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, dotyczy jeniectwa w latach 1914–1918. Zdecydowana
przewaga artykułów traktujących o jenieckich losach Polaków, wyraźnie akcentuje znaczenie tych wydarzeń dla naszego kraju.
Szerokiemu spektrum tematycznemu czasopisma od początku towarzyszyła, co warte jest podkreślenia, otwartość na autorów spoza Muzeum. Już w pierwszym tomie Stanisław Senft w sprawozdaniu z działalności naukowej instytucji zakończył swój tekst apelem: „zwracamy
się z zaproszeniem do współpracy pod adresem historyków z innych
ośrodków. Mile będziemy widzieli w naszym «Roczniku» nadesłane
z zewnątrz artykuły i materiały na tematy jenieckie lub ze sprawami
jenieckimi związane. Tego rodzaju współdziałanie umożliwi wszechstronne zbadanie problematyki”15. Grono badaczy problematyki jenieckiej nigdy jednak liczne nie było, prawie każdy tom zawiera przede
wszystkim teksty autorów zatrudnionych w Muzeum. Na ogół dotyczą
one szczegółowych problemów, nad którymi pracują, nierzadko by zdobyć kolejny tytuł naukowy16. Czasopismo uczestniczyło w ten sposób,
i tak jest nadal, w budowaniu w Muzeum ośrodka naukowo-badawcze14
Takim tomem był także kolejny, 8 (1985), poświęcony jeńcom-kobietom, żołnierzom Armii Krajowej, powstańcom warszawskim, a po nim tom 11 (1987) dotyczący
Oflagu VII A Murnau, tom 12 (1988) – Oflagu VI B Dössel, tom 13 (1989) – poświęcony
niemieckim oficerskim obozom specjalnym, tom 15 (1992) i 30 (2007) – jeńcom polskim
w ZSRR, tom 21 (1998) – polskim żołnierzom internowanym w państwach neutralnych,
tom 25 (2002) – losom jeńców po II wojnie światowej, tom 27 (2004) – jeńcom-powstańcom warszawskim, tom 32 (2009) – wybranym postaciom jeńców, wyróżniającym się
z racji postaw, które przyjęli w czasie II wojny światowej, tom 34 (2011) – niektórym
miejscom pamięci istniejącym na terenach po obozach jenieckich Wehrmachtu, tom 36
(2013) – jeniectwu podczas I wojny światowej, tom 38 (2015) – losom jeńców w końcu II
wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu.
15
S . S e n f t , Prace Działu Naukowo-Badawczego Muzeum (1966–1970)…, s. 196.
16
Wiele z tych prac stało się później tematami prac zwartych. Były to m.in.:
N . H o n k a , Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas
II wojny światowej, Opole 1998; D. K i s i e l e w i c z , Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998; e a d e m , Oflag VIII A Murnau, Opole
1990; M. K l a s i c k a , Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944–1945),
Opole 2008; E. N o w a k , Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów
w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002; W. P ó ł c h ł o p e k , Wychowanie
fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD, Opole 2002;
V. 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.
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go. Jest to typowa sytuacja dla periodyków naukowych wydawanych
przez muzea. Stanowi przykład wzajemnych korzyści instytucji – wydawnictwa oraz autorów – pracowników17.
Omawiając kwestie autorstwa, warto jeszcze wrócić do zaproszenia
skierowanego do badaczy z innych środowisk, zamieszczonego w pierwszym tomie. W pierwszych 14 tomach, w ramach jednego rocznika, publikowano więcej niż jeden tekst danego autora, choć opracowania te
miały zazwyczaj różny charakter – artykułu naukowego, zestawienia
statystycznego lub bibliograficznego bądź recenzji czy sprawozdania18.
Wyraźne i konsekwentne otwarcie periodyku dla przedstawicieli innych
ośrodków badawczych z kraju i z zagranicy, obserwuje się w „ŁRM” od
tomu 15 (1992). Dzięki temu rocznik z czasem stał się czasopismem, które szybko zaczęło się wyróżniać pod tym względem wśród muzealnych
periodyków. Fakt, że zawiera on teksty autorów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych czy muzealnych oraz to, iż zakres geograficzny prezentowanej tematyki od początku jego istnienia nie ogranicza się
wyłącznie do miejsca, z którym związany jest wydawca, czyni z niego czasopismo ponadregionalne19. Dziś chcielibyśmy tę pozycję ugruntować.
Utrzymanie specjalistycznego charakteru rocznika również wydaje
się być bezdyskusyjne. Postęp badań naukowych oraz rosnąca z roku
na rok, dzięki cyfryzacji, dostępność źródeł to uzasadnia: w problematyce jenieckiej jest ciągle sporo do zrobienia. Bezwzględnie na kontynuację zasługuje także otwartość wydawcy na autorów spoza Muzeum
17

Bywa, że symbiozy tej nie przerywa zmiana relacji. Kiedy muzealnik, zdobywszy
kolejny tytuł naukowy, zmienia miejsce pracy, trafia na uczelnię lub do innej instytucji
naukowej, na ogół nie zrywa więzi z Muzeum: dalej ogłasza swoje teksty w muzealnym periodyku, służy swoją wiedzą i doświadczeniem, zasiadając w jego Komitecie
Redakcyjnym, wreszcie kształci nowych autorów; „ŁRM” nie jest wyjątkiem w tym
względzie.
18
Stało się też zwyczajem, że teksty w kolejnych tomach wychodziły spod pióra
tych samych osób, głównie pracowników naukowych Muzeum. Wyjątkiem były tomy
7 (1984) i 8 (1985), w których opublikowano np. teksty prawie wyłącznie autorów z zewnątrz. W tomie 7 pracownicy Muzeum byli autorami tylko trzech, niewielkich objętościowo tekstów: Od Redakcji, zestawienia statystycznego oraz sprawozdania, a w tomie
8 – wstępu i sprawozdania. Patrz: „ŁRM” 1984, t. 7, s. 3–8, 151–152, 153–156 i „ŁRM”
1985, t. 8, s. 3–4, 171–174.
19
Zasady wydawania rocznika określa Komitet Redakcyjny. Tworzyli go, i tak jest
nadal, pracownicy Muzeum oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe spoza
jednostki, do pewnego momentu także byli jeńcy. Przewodniczącym Komitetu jest dyrektor placówki. Kolejno funkcję tę sprawowali: Walter Świerc (1982–1991), Czesław
Wawrzyniak (1992–2001), Edmund Nowak (2002–2010), V. Rezler-Wasielewska (od
2010). Redaktor naukowy jest w każdym tomie inny i wywodzi się spośród pracowników naukowych Muzeum.
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Trzy archiwalne tomy „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” (1, 3, 15),
które wprowadzały zmianę okładki czasopisma. Autorem projektu tomu trzeciego był
Jerzy Stelmach, natomiast piętnastego – Janusz Młynarski, również autor logo Muzeum

(tych, którzy mają już ugruntowaną pozycję, jak i tych, którzy ją dopiero budują). To warunek utrzymania dobrego poziomu czasopisma,
a również jego wzmocnienia. W tej kwestii przeszkodą może okazać
się jednak postępujący w akademickim środowisku proces ewaluacji
punktowej. Stawia on muzealne wydawnictwa w trudnym położeniu.
Brak jasnych reguł oceny i ich nieustanna zmienność, zapowiadana
także w najbliższej przyszłości, są czynnikami, na które Muzeum, jako
wydawca, nie ma wpływu. To one jednak decydują o pozycji, jaką rocznik zajmuje wśród naukowych czasopism, ta zaś o jego atrakcyjności
dla potencjalnych autorów. Wracając do kwestii zależnych od wydawcy, trzeba stwierdzić, że „ŁRM” jest w okresie przejściowym, jeśli idzie
o jego postać fizyczną, tzn. istnieje w wersjach papierowej i cyfrowej20.
Tę dwoistość planuje się utrzymać jeszcze w najbliższych latach. Już
od następnego tomu zmieni się natomiast jego okładka i układ typograficzny. Mamy nadzieję, że będzie to zmiana korzystna także zdaniem
czytelników rocznika. Dołożymy wszelkich starań do ugruntowania renomy pisma. Na koniec pozostaje mi zachęcić ludzi nauki do udziału
w jego tworzeniu, a sympatyków historii do lektury!
20

http://www.cmjw.pl/lambinowicki-rocznik-muzealny/ – w wersji cyfrowej rocznik
funkcjonuje od tomu 32 (2009) [dostęp: 5.01.2018 r.].
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Wstęp
W ostatnich dwóch dekadach wzrosło zainteresowanie historyków
problemem jeniectwa podczas I wojny światowej. Miało to – w mojej
ocenie – dwie główne przyczyny. Po pierwsze, do zajęcia się tym zagadnieniem skłaniała zbliżająca się okrągła rocznica wybuchu wojny, co zaowocowało „wysypem” inicjatyw badawczych, konferencji i publikacji.
Po drugie, wynikało to również ze zwrotu metodologicznego i powstania tzw. nowej historii wojskowości. Nie koncentruje się ona na strategii, taktyce, uzbrojeniu, organizacji wojsk, przebiegu działań wojennych czy aktywności wybitnych wodzów, lecz podejmuje problematykę
szerszego kontekstu społecznego zjawiska wojny, czyli m.in. psychologię pola walki, doświadczeń i przeżywania wojny przez przedstawicieli
różnych grup społecznych, relacji pomiędzy sferą wojskową i cywilną,
metody mobilizacji społeczeństw, gospodarek, finansów, świata nauki
i kultury, obiegu informacji, itp. Ta perspektywa badawcza zdobywa
coraz więcej zwolenników także nad Wisłą, Odrą i Wartą1.
1

Patrz m.in.: W. B o r o d z i e j, M. G ó r n y, Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912–1916,
Warszawa 2014; W. B o r o d z i e j, M. G ó r n y, Nasza wojna, t. 2: Narody 1917–
–1923, Warszawa 2018; K. S i e r a k o w s k a, Śmierć – wygnanie – głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa 2015;
A. C h w a l b a, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014;
M. G ó r n y, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912–1923), Warszawa
2014; R. K a c z m a r e k, Polacy w armii kajzera na frontach pierwszej wojny światowej, Kraków 2014; M. S t r a c h o ń, Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego
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Przyczyniło się to również do zajęcia się problematyką jeńców wojennych. Literatura na ten temat pozostaje jednak rozproszona i wybiórcza. Wciąż brakuje całościowego spojrzenia na to zjawisko z polskiej
perspektywy2. W niniejszym artykule – w oparciu o różne typy źródeł
(archiwalia, memuarystyka, dzienniki, pisma ulotne, prasa) – chciałbym podjąć się zadania zarysowania tego zagadnienia i odpowiedzieć
na następujące pytania badawcze: Jaka była skala tytułowego zjawiska? Czy można mówić o specyfice polskiego doświadczenia jenieckiego
podczas wojny? Jeśli tak, to w jakim aspekcie? Czy bratobójczy charakter Wielkiej Wojny dla Polaków wpływał na losy jeńców? Podobnie, czy
zabiegi państw zaborczych o pozyskanie sympatii Polaków rzutowały
na losy jeńców? W prezentowanym opracowaniu nie będę się zajmował
losem polskich legionistów internowanych po kryzysie przysięgowym
z lipca 1917 r. lub tych, którzy po nieudanej próbie przeszli na tereny
kontrolowane przez Rosjan po pokoju brzeskim z Ukraińską Republiką
Ludową. Tematyka ta bowiem ma już swoją stosunkowo bogatą literaturę przedmiotu3.

Próba oceny skali zjawiska
Podczas I wojny światowej zmobilizowano ok. 70 mln mężczyzn. Niemałą grupę wśród nich stanowili Polacy, służący w szeregach armii
państw zaborczych. Niełatwo jednak podać ich liczbę. Według raportu
sporządzonego w 1932 r. przez specjalną komisję powołaną do oszacowania polskich strat podczas Wielkiej Wojny dla obszaru II Rzeczypospolitej, do armii zaborczych zmobilizowano razem ponad 3,3 mln
Polaków. Dane te zostały pozyskane w oparciu o ankiety personalne

w 1918 roku. Losy legionistów po trakcie brzeskim, Warszawa 2013; Wielka Wojna
poza linią frontu, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2013; T. K a rg o l, Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918, Kraków 2012;
J.Z. P a j ą k, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się postaw politycznych
i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, Kielce
2012.
2
Luki tej nie zapełnia anglojęzyczny tekst napisany w części przez autora niniejszego artykułu: P. S z l a n t a, K. R i c h t e r, Prisoners of War (East Central Europe).
W: 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by
U. Daniel a.a., Berlin 2017. DOI: 10.15463/ie1418.11135.
3
Z ostatnich prac patrz np. M. S t r a c h o ń, op.cit.; J. S n o p k o, Finał epopei Legionów Polskich 1916–1918, Białystok 2008; S. C z e r e p, Proces legionistów
w Maramos-Sziget. Luty–październik 1918 r. W: Wojsko, społeczeństwo, historia. Prace
ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi, [red. W. Fedorowicz, J. Snopko],
Białystok 1995, s. 205–235; A. Ch w a l b a, Legiony Polskie 1914–1918, Kraków 2018.
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oraz odsetek polskich żołnierzy w armiach zaborczych4. Komisja wyszła z założenia, że Polacy wśród ofiar tychże państw stanowili taki
sam odsetek, jak ich udział procentowy w ludności państw zaborczych.
Za Polaków uznano wszystkich obywateli II RP, niezależnie od ich samoidentyfikacji narodowej. Liczba 3,3 mln polskich jeńców jest zatem
mocno przesadzona. Z kolei Alexander Watson, brytyjski badacz mniejszości polskiej w armii niemieckiej, podaje liczbę 850 tys. etnicznych
Polaków wcielonych do armii niemieckiej5. Według wyliczeń Michała
Baczkowskiego przez szeregi armii habsburskiej przewinęło się 640–
–700 tys. polskich żołnierzy6. Polaków w mundurach rosyjskich, walczących w I wojnie światowej, było od 314 do 750 tys.7. Przyjmijmy za
Tadeuszem Radziwonowiczem liczbę 700–750 tys.8. Suma tych szacunków daje łącznie ok. 2,2–2,3 mln Polaków w szeregach armii państw
zaborczych. Jak słusznie ocenia Andrzej Chwalba:
„Nie sposób ustalić, jak liczni byli Polacy wśród zmobilizowanych ze
względu na niepełne dane, niejasną tożsamość etniczną oraz niekompletną dokumentację źródłową. Nie wszyscy, których autorzy [opracowań – przyp. P.S.] uważali za Polaków, mieli polską świadomość narodową. Stąd rozbieżność szacunków”9.

Nie jest ona jednak aż tak duża, gdy liczbę zaproponowaną przez
wspomnianą wyżej komisję ministerialną pomniejszy się o 30–40% (odsetek mniejszości narodowych).
Polscy żołnierze armii zaborczych znajdowali się wśród jeńców wojennych. I w tym przypadku nie sposób podać precyzyjnych danych.
Z pewnością łącznie chodziło o setki tysięcy osób. Przyjmuje się, że podczas I wojny światowej przez obozy jenieckie przeszło 8 mln żołnierzy
4

S. C z e r e p, Straty polskie podczas I wojny światowej. W: Lata Wielkiej Wojny.
Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz,
Białystok 2007, s. 180–181.
5
A. W a t s o n, Fighting for Another Fatherland. The Polish Minority in the German
Army, 1914–1918, „English Historical Review” 2011, Vol. 126, No. 522, s. 1138. Patrz
także R. K a c z m a r e k, op.cit.,
6
M. B a c z k o w s k i, Ilu Polaków walczyło w armii austro-węgierskiej podczas
I wojny światowej?. W: Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny
światowej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014, s. 61–78.
7
M. K u l i k, Polacy w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej. W: Jak Polacy
przeżywali wojny światowe?, red. T. Schramm, P. Skubisz, Szczecin 2016, s. 64.
8
T. R a d z i w o n o w i c z, Polacy w armii rosyjskiej 1914–1918. W: I wojna światowa na ziemiach polskich. Materiały sympozjum poświęconego 70. rocznicy wybuchu
wojny, red. P. Stawecki, Warszawa 1986, s. 97–99.
9
A. C h w a l b a, Wielka wojna Polaków 1914–1918, Warszawa 2018, s. 30.
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z 70 mln łącznie zmobilizowanych. Wychodząc z założenia, że odsetek
polskich jeńców z armii państw zaborczych (załóżmy 2,2 mln) odpowiadał z grubsza ich odsetkowi w całej armii, to po prostych wyliczeniach okaże się, że do niewoli trafiło ok. 250 tys. Polaków. Jednak ta
projekcja jest obarczona dużym marginesem błędu. Wspomniana komisja ministerialna liczbę polskich żołnierzy wziętych do niewoli lub
zaginionych szacowała na blisko 550 tys.10. Wydaje się być ona jednak
znacznie zawyżona. Podobnie Mariusz Kulik liczbę 300 tys. żołnierzy
polskich z armii carskiej znajdujących się w rosyjskiej niewoli uznaje
za mocno przesadzoną11.

Wzięcie do niewoli
W przypadku dostania się do niewoli trudno mówić o jakimś specyficznym, odrębnym polskim doświadczeniu, może poza jednym aspektem. Czasem zdarzało się, że polski żołnierz trafiał do niewoli u swych
rodaków. Późniejszy generał rosyjski i Wojska Polskiego Eugeniusz de
Henning-Michaelis tak wspominał walki z 1914 r., toczone nad rzeką
San:
„[...] słyszałem jednak, że Austrjacy nawoływali się po polsku; wstrzymałem więc konia i zacząłem wołać: – Chłopcy zbierajcie się do mnie na
drogę, już po bitwie, jesteście otoczeni. Polska mowa i pozorny mój spokój zasugestjonowały żołnierzy; wszystko zaczęło się złazić ku mnie. […]
spytałem więc żołnierzy, z jakiego są pułku; odpowiadało mi po kilku
naraz, że są z 4-ech pułków i sami Polacy, a jeden duży chłop z pyzatą
gębą począł się zaklinać, że «ja do was nie strzelałem, nic mi do tego,
bom piekarz». Odpowiedziałem mu na to, że jest gałgan, bo skoro został
żołnierzem, powinien był spełnić obowiązek żołnierski; uwaga moja podobała się żołnierzom. – A widzisz – wołali – żeś dureń, sam pułkownik
moskiewski potwierdził to”12.

Zdarzało mu się także przesłuchiwać Polaków.
„Przyprowadził mi podjazd kozacki jeńca austriackiego, Polaka;
w braku lepszego zajęcia badałem go osobiście: poza numerem swego
pułku nie wiedział zresztą nic; siedział w «dekungu», służył w «glidzie»,
a dowodził nim «hauptman»”13.

10

S. C z e r e p, Straty polskie…, s. 181.
M. K u l i k, op.cit., s. 65.
12
E. H e n n i n g - M i c h a e l i s, Burza dziejowa. Pamiętnik z wojny światowej
1914–1917, t. 1, Warszawa 1928, s. 58–59.
13
Ibidem, s. 76.
11

Jeńcy-Polacy z armii państw zaborczych podczas I wojny światowej...

23

Z kolei amerykanista, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Roman Dyboski, oficer armii austro-węgierskiej wspominał:
„Dnia 21 grudnia [1914 r. – przyp. P.S.], o świcie, na czele kompanii
16-go (krakowskiego) pułku piechoty obrony krajowej austriackiej, szedłem do szturmu od błotnistych brzegów rzeki Nidy na wzgórze na południe od miasteczka Pińczowa, zajęte przez Moskali. Gdyśmy się wdarli
wreszcie do okopów […] zastałem tam oficera rosyjskiego, leżącego obok
karabinu maszynowego, z którego całe rano pluł na nas kulami. Już się
do oficera dobierali nasi sanitariusze, zaczynając, jak zwykle, od zegarka, nie od rany. Ranny słyszy wokół siebie różne «Rany Boskie!» i «Psia
mać!» naszych wiarusów, widzi u mnie oficerskie odznaki i woła: «Niech
mnie pan poratuje! Jestem Polak!»”14.

Kilka godzin później w wyniku kontrataku sam R. Dyboski został
rosyjskim jeńcem. W Rosji miał spędzić kolejne, długie siedem lat.
Jak widać, zetknięcie z Polakami we wrogiej armii mogło budzić
nadzieję na lepsze traktowanie czy wręcz nakłaniać do złożenia broni. Oczywiście ten mechanizm nie zawsze działał. Legionista Felicjan
Sławoj Składkowski tak opisywał walki legionistów pod Łowczówkiem
w grudniu 1914 r.:
„W tę noc wigilijną chłopcy nasi w okopach zaczęli śpiewać «Bóg się
rodzi»... I oto z okopów rosyjskich Polacy, których dużo jest w dywizjach syberyjskich, podchwycili słowa pieśni i poszła ku niebu z dwóch
wrogich okopów! Gdy nasi po wspólnym odśpiewaniu kolęd krzyknęli
«Poddajcie się, tam, wy, Polacy!» nastała cisza, a później – już po rosyjsku «Sibirskije striełki nie sdajutsia» [Syberyjscy strzelcy nie poddają
się – przyp. P.S.]”15.

Już po wzięciu do niewoli można było liczyć (lub przynajmniej apelować) o pomoc rodaków. W swych wspomnieniach z kampanii letniej
1914 r. rotmistrz ułanów Wojciecha Kossaka zanotował:
„Zsiedliśmy z koni i przy akompaniamencie rosyjskich szrapneli przełknęliśmy prędko tę żołnierską strawę. Kierując się ku koniom,
a uważając, by nie deptać po leżących «Moskalach», rozmawialiśmy po
polsku. […] Zwróciłem się do jednego z moich młodszych oficerów: «mój
kochany, skocz do prowiantowego oficera i weź tam parę bochenków
chleba». Na to leżące tuż obok rosyjskie «stupajki» wstają i z rosyjska salutując, równie błagalnym głosem, ale mazurską [mazowiecką – przyp.
P.S.] polszczyzną: «zmiłujcie się, panowie, i nam choć po kawałku». Ci
14

R. D y b o s k i, Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915–1921). Przygody i wrażenia,
Warszawa 2007, s. 39.
15
F.S. S k ł a d k o w s k i, Moja służba w brygadzie, Warszawa 1990, s. 60.
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«Moskale» to w ostatniej chwili zmobilizowani rezerwiści z Lubelskiego.
A że pilnowali tych jeńców piechurzy krakowskiego 13 pułku – więc byliśmy wszyscy na okropnym tle tej wojennej nędzy bez wyjątku synami
tej ziemi”16.

W źródłach pamiętnikarskich znajdują się i takie dramatyczne opisy
(do ich wiarygodności podchodziłbym jednak z dużym dystansem), jak
u Marcina Kurmana:
„Głos komendy przerwał nagle okrzyk żołnierza z konwoju. Gdyby szaleniec wpadł w gromadkę jeńców, zawisł na szyi jeńca żołnierza – Bracie
mój, bracie!... I cisza zaległa na okół. Zamilkł głos komendy. Aż szeptać
zaczęto: – Bracia Polacy. Długo stali w uścisku, co serca wszystkich poruszył. Gdy wreszcie ruszono, jeńca-Polaka prowadził Polaka-brat”17.

Polskie działania na rzecz jeńców
Po trafieniu do niewoli jeńców transportowano na zaplecze, często
przez duże miasta leżące na tyłach frontu. Jako węzły kolejowe pełniły
one rolę punktów zbiorczych i etapowych. Tu także Polacy-jeńcy mogli
spotkać się z Polakami-cywilami, podanymi innego monarchy i liczyć na
ich pomoc, np. jesienią 1914 r. warszawiacy wspierali polskich jeńców
jadących w transportach przez to miasto dalej na wschód, organizując
na punkcie etapowym na warszawskiej Pradze, gdzie kierowano jeńców
przed ich dalszym wysłaniem w głąb Rosji, msze św., a przed odjazdem
rozdając im ciepłą odzież, buty i rękawice. „Ofiarność społeczeństwa
w celu ulżenia niedoli była olbrzymia. Składali ofiary ci nawet, co nie
wiedzieli, czy za miesiąc dać będą w możliwości obiad własnej rodzinie”18 – zanotował M. Kurman. Z kolei po kilku miesiącach, po wzięciu
Warszawy przez Niemców w sierpniu 1915 r., jeńców z armii carskiej,
w tym samych warszawiaków, transportowano w drugą stronę. Ponownie oddając głos M. Kurmanowi:
„Przez Warszawę prowadzone były olbrzymie ilości jeńców rosyjskich.
[…] W liczbie jeńców było wielu Polaków – mieszkańców Warszawy.
Zbiegały się tłumy, rozlegał się płacz, matki witały synów, żony – mężów, dzieci – ojców. Niektórzy z jeńców zwracali się do publiczności, prosząc o zawezwanie rodzin mieszkających w pobliżu. Jeńcom okazywano
współczucie serdeczne, znoszono żywność, napoje. Konwój był nieliczny
i dość wyrozumiały”19.
16

W. K o s s a k, Wspomnienia, Warszawa 1971, s. 290.
M. K u r m a n, Z wojny 1914–1921. Przeżycia, wrażenia i refleksje mieszkańca
Warszawy, Warszawa 1923, s. 154–155.
18
Ibidem, s. 42.
19
Ibidem, s. 99–100.
17
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W zdobytym przez Rosjan we wrześniu 1914 r. Lwowie, mieszkańcy
miasta w odruchu litości usiłowali wręczać jeńcom z armii austro-węgierskiej drobne paczki20. W zależności od nastroju eskortujących żołnierzy lub otrzymanej łapówki, patrzyli oni na tę praktykę przychylnie
albo wrogo. Aby pozyskać sympatie ludności miasta, okupacyjne władze stolicy Galicji, na prośbę rodzin, zgodziły się wypuścić z niewoli
kilku lwowian-jeńców21. Prasa polska ukazująca się na terenach okupowanych przez Rosjan w Galicji w latach 1914–1915 i Niemców w Królestwie Polskim po 1915 r. publikowała listy nazwisk polskich jeńców
udostępniane im przez władze okupacyjne22.

Druk ulotny zachęcający do pomocy
byłym jeńcom wojennym
Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie
20

Lwów po inwazyi rosyjskiej. Wrzesień–grudzień 1914. Opowiadanie naocznego
świadka, Wiedeń 1915, s. 33.
21
J. B i a ł y n i a C h o ł o d e c k i, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września
1914–22 czerwca 1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, Lwów 1930, s. 116.
22
Obóz wojenny Neuhammer, „Goniec Wieczorny”, Warszawa 25 III 1917, s. 4;
Jeńcy-Polacy w Orenburgu, „Gazeta Narodowa”, Lwów 2–15 IV 1915; Oficerowie jeńcy
z Przemyśla, „Gazeta Narodowa” 29 IV–12 V 1915.
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Ze względu na nieistnienie państwa polskiego, ciężar pomocy polskim jeńcom wojennym, w dużym stopniu, spadł na barki polskich organizacji społecznych. Komitety pomocy jeńcom wojennym działały m.in.
w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Kaliszu, Łodzi, Łomży czy Zgierzu.
Pomagały także komitety udzielające się na emigracji w państwach
neutralnych, m.in. w szwajcarskich Vevey i Fryburgu oraz w holenderskim Leiden23. Niektórzy polscy jeńcy wojenni w Rosji i zaangażowani
działacze skarżyli się, że Szwedzki Czerwony Krzyż i Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (Young Men’s Christian Association –
YMCA) dbały przede wszystkim o jeńców narodowości niemieckiej,
stale i ostentacyjnie ignorując potrzeby Polaków24. Natomiast w obozach jenieckich w Niemczech, po tym gdy 5 listopada 1916 r. cesarze
Wilhelm II i Franciszek Józef I proklamowali powstanie państwa polskiego, Rosjanie uznali swych polskich towarzyszy niewoli za obywateli
innego państwa, wyłączając ich z podziału pomocy, która nadchodziła
od rosyjskiego państwa i organizacji charytatywnych25.
W lipcu 1915 r. ukonstytuował się w Poznaniu komitet mający zadbać
o materiały do czytania dla jeńców narodowości polskiej. Biblioteki poznańskie miały na ten cel zebrać ok. 500 książek. W prace komitetu zaangażowani byli m.in. poseł Felicjan Niegolewski oraz dziennikarz Karol Rose26. Jeńcy wojenni nierzadko sami zwracali się do instytucji charytatywnych, prosząc ich o nadesłanie książek o konkretnej tematyce.
Dużą popularności cieszyły się materiały pomocne w samokształceniu,
jak podręczniki do nauki języków obcych czy literatura specjalistyczna
związana z planami zdobycia zawodu po opuszczeniu niewoli. Proszono także o nadsyłanie bieżącej prasy polskiej, której braku odczuwano27. Jak z kolei informował swych czytelników „Kurier Warszawski”,
Polski Komitet Opieki nad Jeńcami, działający przy ul. Mazowieckiej
7, apelował o nadsyłanie książek i śpiewników, wydawnictw z dziedzi23
J. J a d c z y k, W obronie jeńców, Sosnowiec 1917, s. 7, 46, 52; Jeńcom Polakom,
Warszawa 1918, s. 5; Polacy w Turkiestanie w okresie wojny światowej, Warszawa
1931, s. 70–75; R. D y b o s k i, op.cit., s. 40.
24
P. S m o l i k, Przez lądy i oceany. (Sześć lat na Dalekim Wschodzie), Warszawa–
–Kraków 1922, s. 69–70; J. D z i u b i ń s k a, Położenie jeńców wojennych w Rosji za
dawnego rządu, Piotrogród 1917, s. 45–48.
25
J. J a d c z y k, op.cit., s. 46–47.
26
Das Geheime Staatsarchiv, Preuβischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, I HA, Rep.
77, Tit 863 a, Nr. 20, Ministerium des Innern, Reichsangehörige Polen und Elsässer in
der französischen Armee und Verhalten der zum Armee gehörigen Polen 1915–1917.
27
J. B ł a c h n i o, Czas wolny w niewoli. Czytelnictwo polskich jeńców wojennych
podczas I wojny światowej. Casus krakowskiego Komitetu dla dostarczania książek
jeńcom wojennym, maszynopis w posiadaniu autora.
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ny rolnictwa i hodowli, geografii, gramatyki i rachunków. Dla oficerów można było nadsyłać książki obcojęzyczne zarówno naukowe, jak
i beletrystyczne. Najbardziej jednak proszono o przekazywanie książek
z historii i literatury polskiej, które szczególnie cenne były dla polskich
oficerów pochodzących z Kresów. Wielu z nich przez długie lata służby
w armii carskiej utraciło kontakt z polskością, a teraz – w okresie przymusowej bezczynności – mogli te braki uzupełnić28.
Jeńcy z armii państw centralnych, którzy trafiali w głąb Rosji – tak
jak w przypadku zachodniosyberyjskiego Tiumenia – mogli liczyć na
miejscową Polonię29. Podobnie Polacy mieszkający we Francji organizowali pomoc dla polskich jeńców z armii niemieckiej30.

Próby werbunku jeńców
Od samego początku konfliktu walczące państwa starały się pozyskać przychylność Polaków, licząc na skłonienie ich do wzięcia czynnego udziału w wojnie po danej stronie. Wysiłki te podejmowano również
wobec jeńców narodowości polskiej. Na przełomie 1916 i 1917 r., po
ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 r., państwa centralne chciały pozyskać Polaków z armii carskiej przebywających u nich w niewoli. W tym
celu zgromadzono ich w oddzielnych obozach. W Niemczech znajdowały
się one w Ellwangen w Wirtembergii, Celle w Dolnej Saksonii (1 tys.
jeńców) i Gardelegen w Saksonii-Anhalt (4 tys. jeńców), zaś dla oficerów w Helmstedt k. Brunszwiku. Polscy jeńcy mogli w tych obozach
rozwijać działalność kulturalno-oświatową. Wydawano polska prasę
i obchodzono święta narodowe. W czasopismach ukazywały się artykuły o tematyce historycznej, przedruki z prasy polskiej, przemowy polityków, opisy ziem polskich. Zamieszczano w nich poezje, listy, nekrologii, artykuły samokształceniowe o gospodarce rolnej czy budownictwie, znajdowała się tu również kronika wydarzeń obozowych i kącik
humorystyczny. Niemieckim władzom obozowym zależało, aby polskim
oficerom z armii carskiej przekazać „prawdziwy” obraz Niemiec. Miały
temu służyć książki oraz specjalne pokazy filmowe31.
W obozach dla polskich jeńców zezwalano na organizowanie uroczystości narodowych. Poza wymiarem politycznym (podtrzymanie świadomości narodowej), były one swoistym oderwaniem się od codziennej
rutyny i nudy. Dla przykładu w obozie w Gardelegen zorganizowano
28

Książki dla jeńców Polaków, „Kurier Warszawski” 23 VII 1918.
J. S z u ś c i k, Pamiętnik z wojny i niedoli 1914–1918, Cieszyn 1925, s. 77–78.
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W. M i c k i e w i c z, Pamiętniki, t. 3, Warszawa 1933, s. 402 n.
31
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Winieta gazety jenieckiej ukazującej się w obozie w Gardelegen w Niemczech
Źródło: Biblioteka Narodowa

aż trzydniowe obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
W programie były m.in. odczyty przybyłego z Berlina Wilhelma Feldmana i jeńca o nazwisku Kobylycki. W trakcie tych uroczystyści odbyły
się także wieczory wokalno-muzyczne, występy chórów i orkiestry, wystawiono dramat Leopolda Starzyńskiego Gwiazda Syberii, odprawiono również dwa nabożeństwa. W obchodach udział brała także przybyła delegacja z Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), jaką
władze niemieckie formowały na okupowanych obszarach Królestwa
Polskiego. Mieli oni zachęcać do ochotniczego wstępowania w szeregi
tej formacji, czemu sprzyjała atmosfera uroczystości ku czci Naczelnika
powstania z 1794 r.32.
Polskich jeńców wojennych z armii rosyjskiej, wziętych do niewoli
przez armię austro-węgierską, kierowano do obozów w Planá w Czechach
i Csót k. Pápa na zachód od Budapesztu. Obóz w Csót powstał pod koniec 1916 r. Skierowano tam 20 oficerów i kilkanaście tysięcy żołnierzy,
a istniejące warunki pozostawiały wiele do życzenia. Jak pisał w 1917 r.
w liście przejętym przez wojskową cenzurę niejaki Piotr Głasek:
32

Sprawozdanie z 3-dniow. Obchodu Kościuszkowskiego w ob. Gardelegen, „Jeniec.
Tygodnik polskiego obozu w Celle” 1917, nr 39, s. 12–15.
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„Jesteśmy w obozie, w którym są tylko Polacy, głodujemy tu już trzy
tygodnie i każe się nam wstępować do polskich legionów, do jakiegoś
polskiego wojska. Nikogo nie puszczają do domu i nie wiemy jak to się
skończy, poza tym, że umrzemy tu z głodu”33.

Jeńcy chodzili po okolicznych wsiach, żebrząc o jakąkolwiek żywność, traktowano ich jednak wrogo. Cywilom bowiem nie powodziło
się znacznie lepiej. Do obozu w Planá trafić mieli docelowo polscy oficerowie z carskiej armii. W obu obozach prowadzono akcję propagandową – przyjeżdżali m.in. polscy oficerowie z armii austro-węgierskiej
i przedstawiciele Naczelnego Komitetu Narodowego. Z powodu zatargu z komendantem obozu w Csót grupę oficerów z kpt. Leonem Zawistowskim na czele przeniesiono do powstałego w styczniu 1917 r. obozu
w Vassurány, a po jedenastu miesiącach do Bácsfy34.
Jak twierdzą badaczki Verena Moritz i Julia Walleczek-Fritz, ku
zdziwieniu władz, odnotowano stosunkowo duże zainteresowanie wstępowaniem do Legionów Polskich. Podejrzewano nawet, że głównym
motywem było dążenie do opuszczenia obozu i poprawy warunków bytowania niż gotowość do walki z wojskami rosyjskimi. Od przełomu lutego i marca 1917 r. austro-węgierskie Ministerstwo Wojny odrzucało
prośby jeńców o zezwolenie na wstępowanie do legionów i zabraniało
uprawiania propagandy w tym celu. Jeńców skierowano do prac fizycznych35. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, bowiem państwom
centralnym zależało na powstaniu możliwe dużej polskiej armii ochotniczej, sformowanej z rosyjskich poddanych walczącej po ich stronie.
Głównie w tym celu wydano akt 5 listopada 1916 r. Już kilka dni później gubernatorzy warszawski i lubelski wezwali Polaków do wstępowania w szeregi Polnische Wehrmacht36. Wiosną 1917 r. Legiony Pol33
V. M o r i t z, Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Gefangenen in
Österreich 1914–1921, Bonn 2005, s. 139 (przeł. P. Szlanta).
34
T. W a w r z y ń s k i, Plany wykorzystania jeńców Polaków w czasie I wojny światowej. W: I wojna światowa na ziemiach polskich. Materiały sympozjum poświęconego
70. rocznicy wybuchu wojny, red. P. Stawecki, Warszawa 1986, s. 178.
35
V. M o r i t z, J. W a l l e c z e k - F r i t z, Prisoners of War (Austria-Hungary).
W: 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by
U. Daniel a.a., Berlin 2014. DOI: 10.15463/ie1418.10374.
36
J. P a j e w s k i, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Poznań 2005, s. 105–
–126; P. M i k i e t y ń s k i, Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy
wobec Królestwa Polskiego (1914–1916), Kraków 2009, s. 183–257; D. S z y m c z a k,
Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austro-węgierska
w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009, s. 177–235;
Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. J.K. Kania,
Z. Girzyński, Toruń 2016.
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skie, na których bazie powstać miało Wojsko Polskie przekazano pod
dowództwo warszawskiego generał-gubernatora Hansa von Beselera.
Tak w przypadku obozów niemieckich, jak i austro-węgierskich efekty
zabiegów werbunkowych były niewielkie i wspomniane obozy w 1917 r.
stopniowo zamykano – w styczniu 1917 r. w Ellwangen, w kwietniu
w Celle, a w sierpniu w Helmstedt. Jeńców z tego ostatniego przeniesiono do Neustadt w górach Harzu37. Zamknięcie obozu w Csót nastąpiło
wiosną 1917 r.

Uroczystość narodowa w obozie dla Polaków, jeńców armii austro-węgierskiej
we Włoszech
Źródło: Biblioteka Narodowa

Polacy z Galicji i Śląska Cieszyńskiego od 1915 r. przebywali również we włoskich obozach jenieckich. Badacz tego zagadnienia Michał
Janik, ich liczbę pod koniec Wielkiej Wojny szacuje na ok. 15 tys.38, spośród wszystkich 477 tys. jeńców, którzy dostali się do włoskiej niewoli39.
37
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Na przełomie 1917 i 1918 r. Polacy zostali skoncentrowani w dwóch
obozach w pobliżu Neapolu: Casagiove i Santa Maria Capua Vetere.
W tym pierwszym do listopada 1917 r. zgrupowano 5 tys. żołnierzy
i 130 oficerów, w drugim na początku 1918 r. 3 tys. żołnierzy i 100 oficerów. Jednak do połowy 1918 r. tylko 10% polskich jeńców z armii
austro-węgierskiej zgromadzono w odrębnych obozach. Ze względu na
sprzeciw władz włoskich dopiero w październiku 1918 r. ruszyło formowanie polskich jednostek ochotniczych40.
Według Alexa Watsona spośród 712 tys. niemieckich jeńców wziętych do niewoli przez zachodnich aliantów znajdowało się 38 tys. Polaków. Brytyjczycy utworzyli dla nich specjalne obozy w Feltham w pobliżu Londynu i w Longeau we Francji. Francuzi zaś trzymali Polaków
początkowo na wyspie Belle-Île u wybrzeży Bretanii i w Miljanie w Algierii, a od lata 1915 r. w obozach w Le Puy, Montluçon i Vierzon41.
Poza tym, nie należy zapominać, że z różnych względów część polskich
żołnierzy wolała nie ujawniać swojej narodowości i siedziała wraz
z niemieckimi towarzyszami broni. Do wiosny 1919 r. przez „polskie
obozy” we Francji przeszło 19 103 jeńców, w tym 10 tys. z Wielkopolski,
4,7 tys. ze Śląska i 2,7 tys. z Pomorza42. W obozach prowadzono działalność narodową i kulturalno-oświatową. Istniały tam szkoły, biblioteki,
teatry amatorskie i gniazda „Sokoła”, wychodziło pismo „Jeniec Polak”
i organizowano uroczystości o charakterze patriotycznym.
Niezależnie od obywatelstwa jeńców-Polaków prowadzona wśród
nich akcja propagandowa przynosiła bardzo ograniczone rezultaty, daleko mniejsze, niż życzyliby sobie tego ich inicjatorzy. Pomimo wysiłków
propagandowych zdecydowana większość polskich jeńców wojennych
pozostawała obojętna na agitację patriotyczną i wolała być w niewoli
w niemieckich i austro-węgierskich obozach jenieckich od działań wojennych, niż wstąpić do wojska polskiego, ryzykując utratę życia w walce lub egzekucję w przypadku wzięcia do niewoli i rozpoznania przez
byłych towarzyszy broni. Motywacje niewielkiej grupy ochotników były
zróżnicowane: niektórzy zgłaszali się ze względów patriotycznych, inni
chcieli jedynie wydostać się z niewoli pod jakimkolwiek pretekstem.
Jak skomentował to, zapewne z odrobiną przesady, Józef Jadczyk, ci
ostatni byliby gotowi wstąpić w szeregi armii chińskiej, byleby tyl40
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ko wyjść zza drutów43. „Materializm był jedyną ideą jaką wyznawali
w swej większości jeńcy”44 – konstatował. Osoby mówiące o obowiązkach narodowych spotykały się często z obojętnością, niezrozumieniem,
a nawet z kpinami czy otwartą wrogością ze strony współwięźniów.
Jeńcy gotowi do wstąpienia w szeregi polskich oddziałów ochotniczych byli nierzadko szykanowani i piętnowani przez swych współwięźniów. Do formującej się na Syberii w 1918 r. 5. Dywizji Strzelców dawni
jeńcy austriaccy polskiej narodowości wstępowali z niechęcią, wspominając stare dobre, przedwojenne czasy. Autorom wrogich monarchii
habsburskiej wypowiedzi grozili denuncjacją po powrocie do kraju45.
Często nie chcieli zdejmować z czapek austriackich odznak, a gdy zmuszano ich do tego siłą, chowali je do kufrów, twierdząc, że jeszcze się
przydadzą. „Wciąż wzdrygali się przypiąć polskiego orła” – wspominał
Stanisław Bohdanowicz46. Ta niechęć mogła po części wynikać z odcięcia byłych, już po zawarciu pokoju brzeskiego, jeńców od dopływu informacji z Austrii. Żołnierze nie zdawali sobie sprawy z antyaustriackich
nastrojów panujących w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w ostatnim
roku Wielkiej Wojny47. Na to nakładało się nieugruntowane czy niewykrystalizowane w pełni poczucie świadomości narodowej, o co w warunkach braku własnego państwa nie było trudno. Jak pisał w liście
do Władysława Zamoyskiego w maju 1915 r. Władysław Mickiewicz,
działacz narodowy we Francji, zaangażowany w tworzenie tam Armii
Polskiej:
„Ciągle mam do czynienia z Poznańczykami. Doznaję bardzo bolesnych wrażeń. Biedni chłopi nasi stają przede mną i córką w nienawistnych pruskich mundurach i ze sztywnością niemieckiego żołnierza.
Córka moja wita ich «Niech będzie pochwalony»… i sypią się pytania.
Większość poczciwa, bywają wyjątki. Jedni, przeświadczeni o przewadze
pruskiej, twierdzą, że nikt kajzera nie zwycięży, a inni najlepszą polszczyzną, że są Niemcami i pragną przegranej Francji. Jedne z nich dowodzi mi wymownie, że do poczucia polskości dochodzi się tylko pod berłem pruskiem, dzięki wybornemu systemowi wychowania w Niemczech,
«a w innych zaborach Polacy to bydlęta, i my mielibyśmy pragnąć upad43
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ku Prus!». Najgorsi są Ślązacy […]. Naturalnie, że między Ślązakami są
doskonali Polacy, ale najgorszych znalazłem pomiędzy nimi”48.

Jak trzy lata później zanotował w swym dzienniku Eugeniusz Romer podczas pobytu w obozie dla polskich jeńców na południu Francji:
„E.H. Niewalder, oficer pruski, były nauczyciel na Śląsku, zgermanizowany, dostał się do obozu jeńców niemieckich, a na własne żądanie
został przeniesiony do obozu polskiego. Przy pierwszym zetknięciu się
ze mną mówił po niemiecku… Nie wie, czym jest, jest Ślązakiem, a nie
wie, co się ze Śląskiem stanie”49.

Mimo wysiłków jedynie 2 tys. polskich jeńców z armii niemieckiej
zgłosiło się do Armii Polskiej we Francji.50. Około 200 polskich podoficerów z armii niemieckiej wyciągnięto z obozów jenieckich i awansowano
na stanowiska oficerskie w Armii Polskiej we Francji51. W rezultacie
w 1. Pułku Strzelców Pieszych raptem co dziesiąty żołnierz był byłym
jeńcem z armii niemieckiej52.

Sytuacja polskich jeńców w Rosji
Tysiące jeńców państw centralnych narodowości polskiej znajdowało się w carskiej niewoli. Formalnie wraz z innymi Słowianami, Alzatczykami, Lotaryńczykami, Duńczykami, Włochami i Rumunami uważano ich za przyjacielsko nastawionych do Rosji w przeciwieństwie do
Niemców, niemieckich Austriaków, Żydów i Węgrów. Ich liczbę można
łącznie szacować na ok. 130 tys., w tym kilka może kilkanaście tysięcy podanych Wilhelma II. Teoretycznie mieli być oni lepiej traktowani
i przebywać w obozach w europejskiej części Rosji53. W praktyce różnie
to bywało, zwłaszcza że wbrew pierwotnym przewidywaniom polscy
jeńcy nie kwapili się do tworzenia ochotniczych oddziałów walczących
u boku armii rosyjskiej. W obozach rosyjskich warunki bytowe zależały także od regulacji prawnych – a może w pierwszej kolejności – od
miejscowego komendanta, jego charakteru, kultury osobistej, wrażli-
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Berlin 2014. DOI: 10.15463/ie1418.10386; J. S z u ś c i k, op.cit., s. 100, 128–130.
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wości i uczciwości. Jak mówiono „Car daleko – Bóg wysoko”54. Sytuację
w pierwszym okresie wojny pogłębiał fakt, że nieudolne państwo, zmierzone z olbrzymią falą jeńców, na lokalne władze scedowało obowiązek
zapewnienia im kwater i utrzymania. Ci nierzadko korzystali z okazji
i sprzeniewierzali środki przekazywane im na utrzymanie jeńców, co
odbijało się negatywnie na warunkach panujących w obozach55.
Nie brakowało obozów, gdzie jeńców nie obowiązywał szczególnie
ostry rygor. Mogli wychodzić z obozu, podejmować pracę zarobkową
poza jego drutami, uczestniczyć w koncertach, widowiskach czy nabożeństwach. W wielu przypadkach oficerom zezwalano na wynajmowanie kwater na mieście i nie grupowano ich w zamknięciu. Zgodnie
z konwencja haską byli oni zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.
Oczywiście po ucieczkach czy próbach ucieczek przynajmniej czasowo
rygor obozowy zaostrzano. Na przykład oficerom mieszkającym na prywatnych kwaterach ograniczano możliwości wyjścia na miasto, nakazano ciszę nocna od godziny 22.00 czy zabroniono otwierania okien56.
Dotkliwe było również ograniczenie częstotliwości korespondencji.
Jeńców, w tym Polaków, zatrudniono przy budowie strategicznej
kolei do Murmańska. Panowały tam bardzo trudne warunki bytowe.
Z powodu niedożywania, chłodu i chorób spośród skierowanych tam 70
tys. niemieckich i austro-węgierskich jeńców zmarło 25 tys. Ponieważ
dużą część nich stanowili poddani Franciszka Józefa I, można założyć,
że wśród ofiar było kilka tysięcy Polaków57. Podróże inspekcyjne, mające sprawdzić warunki bytowe jeńców państw centralnych na placu
budowy kolei, podejmował m.in. polski ksiądz, wykładowca Akademii
Duchownej w Piotrogrodzie Stanisław Trzeciak58.
Część jeńców trafiała nad Bajkał, do zachodniej Syberii czy do Turkiestanu59. Najlepszy los spotkał tych, których przydzielono do pomocy
w gospodarstwach rolnych. Cieszyli się oni znośnymi warunkami by54

P. S m o l i k, op.cit., s. 19–20.
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Przemyśl [2014], s. 107.
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H. J o n e s, Prisoners of War. W: 1914–1918-online. International Encyclopedia
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Baraki dla jeńców z armii austro-węgierskiej na Syberii
Źródło: Zbiory własne autora

towymi (często lepszymi niż w domu) i dużą swobodą. Zdarzało się, że
wiązali się z miejscowymi kobietami i planowali ułożyć swe powojenne
życie w Rosji60. Generalnie w 1917 r. jeńcy stanowili 20–25% siły roboczej w całej Rosji. Chętnie korzystano z usług specjalistów, jak np. jeńców o wykształceniu technicznym. Łatwiej także było zarobić osobom
posiadającym umiejętności wytwarzania dóbr codziennego użytku niż
inteligentom. Powodowało to nieraz, że zwykłym żołnierzom wiodło się
w niewoli lepiej niż oficerom, którzy nie mogli zaoferować umiejętności
cenionych na wojennym rynku pracy.
Sytuacja polskich jeńców w Rosji zmieniła się po rewolucji lutowej.
Zarówno Rząd Tymczasowy, jak i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, zgodnie, już w marcu 1917 r., przyznały Polakom prawo do samostanowienia. Jako potencjalni sojusznicy uzyskali
oni prawo do zamieszkania poza terenem obozu i zarabiania na życie.
Zgodnie z postanowieniem ministra wojny Aleksandra Kiereńskiego
z 30 czerwca 1917 r., za poręczeniem polskich organizacji działających
w Rosji, jeńcy w ogóle mogli być uwolnieni. Nowa sytuacja i poluźnienie
kontroli zachęcały do ucieczek i prób przedostania się do neutralnej
60

R. D y b o s k i, op.cit., s. 81; S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 30.
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Szwecji. Inni gotowi byli wstępować w szeregi formowanych właśnie
w Rosji korpusów polskich. Nie było to jednak z pewnością zjawisko
masowe61.
Władze rosyjskie zezwoliły wówczas na zawieranie ślubów jeńców
z Rosjankami. Sporo Polaków skorzystało z tej okazji. Jeden z nich
chłop Kazimierz Mazur z powiatu Rudki tak pisał w czerwcu 1917 r.
z niewoli w guberni kijowskiej:
„Droga i kochana mamusio! Piszę Wam, że zdrowy jestem, a powodzenie bardzo dobre. Wyszukałem sobie panienkę u kowala, tam z nią
śpię, jem tam, a także i ożenię się tam. Zapowiedzi już ksiądz z ambony
wygłosił. Wesele już wnet będzie. Ona dosyć jest zgrabna, cięta jak siekiera. Piękna jak sowie dziecko. A jaka pracowita, a rozumna – ho – ho
– cho. Bogata jest dosyć, ma aż jedną koszulę, spódnicę do chodu, drugą
do parady. A więc cóż oprócz tego jej trzeba? Nic. Zdałaby mi się metryka i pieniądze, a także wasze błogosławieństwo. Całuję was kochający
synek Stasio”62.

Jak widać, dla niektórych jeńców pobyt w niewoli oznaczał poprawę
warunków bytowych.
Część jeńców postanowiła na stale osiedlić się w Rosji. Jak pisał do
matki w Krakowie dwa miesiące po swoim ślubie w czerwcu 1917 r.
jeniec wojenny Zenon M. w liście zatrzymanym przez cenzurę:
„Jedyna Moja Matko! Pisał mi mój Romek, że Ci Matko lepiej – Bogu
dzięki – opisz Matusiu jak się czujesz – pisz Matusiu i przy jakich okolicznościach ojciec zmarł? opisz Mamo – Jak mi teraz sciska gardzołko
i ojca straciłem nie widząc ich. Ja zostaję w Samarze – nigdzie nie wyjadę – Pracujemy oboje. Żona doskonała gospodyni i opiekuje się czule
mną. Całujemy wszystkich”63.

Część polskich jeńców podczas długiego pobytu w Rosji uległa częściowej rusyfikacji, nie wyłączając przedstawicieli inteligencji. Niektórzy, aby się ożenić, przechodzili na prawosławie64. Mieli oni „psuć język”
i przywozić do Polski rosyjskie żony65.

61
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Powroty
Jedną z największych bolączek jeńców było wielomiesięczne czy nierzadko wieloletnie oderwanie od rodzin. Tęsknota i poczucie osamotnienia szczególnie doskwierały podczas świąt.
„Czwarte święto gwiazdki zawitało do nas na obczyźnie. Miejsce ojca
i matki, brata i siostry zastąpił nam druh serdeczny. Z nimi podzielimy
się opłatkiem i z nimi zamienimy życzenia. […] Oby w przyszłe święto
Radości i Wesela, które dziś w tęsknicy spędzamy, każdy z nas zasiadł
do stołu w gronie najdroższych jako wolny obywatel na Wolnej Ziemi
Polskiej!”

– życzyła w grudniu 1917 r. swym czytelnikom redakcja ukazującego się we francuskim Le Puy „Jeńca Polaka”66.

Druk ulotny wzywający do pomocy Polakom-jeńcom wojennym
Źródło: Biblioteka Narodowa
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„Jeniec Polak. Bulletin des P.G. Polonais” 20 XII 1917.
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Jeńcy popadali czasem w marazm i poczucie beznadziei. Pod datą
11 lipca 1916 r. oficer armii austro-węgierskiej, więziony w azjatyckiej
części Rosji, Stanisław Marceli Gayczak odnotował:
„Co do mnie to jestem już zupełnie zobojętniały. […] Ot – jak Bóg
zechce. Niech się stanie jego wola – byleby wojna skończyła się prędzej!
Niepodobna być zresztą ciągle w napięciu umysłowem, niepodobna, bo
i tak łeb pęka z bólu i rozpaczy. Wszak pod Moskalem ludzie żyją, będę
i ja żył, jeżeli już taki los na mnie padnie!”67.

Polscy jeńcy wracali do kraju stopniowo. W pierwszej kolejności byli
to ranni i chorzy w drodze wymiany jeńców poprzez państwa neutralne.
Niewielkie grupy Polaków z armii rosyjskiej, które znalazły się także
w bułgarskiej i tureckiej (ok. 900 osób) niewoli zwolniono już w październiku 1917 r.68. Po zawarciu w marcu 1918 r. pokoju brzeskiego
między państwami centralnymi a Rosją, jeńcy stali się formalnie wolni.
Bolszewicy agitowali byłych jeńców, w tym Polaków, do wstępowania
w szeregi Armii Czerwonej69. Ze względu na narastający chaos i wojnę
domową do Austro-Węgier wróciło ok. 520 tys. byłych rosyjskich jeńców, w tym jakaś, bliżej nieokreślona, grupa Polaków. Inni postanowili pozostać, albo działania wojenne odcięły im drogę powrotu. Aby
kontrolować to morze ludzi, na granicy monarchii po zawarciu pokoju
brzeskiego utworzono złożony z pięciu dywizji kordon (Heimkehrer Kordon). Wyłapywał on napływających w sposób niezorganizowany byłych
jeńców i kierował do specjalnych obozów przejściowych ulokowanych
w Galicji, Bukowinie i Siedmiogrodzie. Tam przez okres od kilku dni
do kilku tygodni żołnierzy poddawano tzw. kwarantannie moralnej, badając czy nie ma wśród nich komunistycznych agitatorów. Starano się
również wyłapać dezerterów. Wśród żołnierzy pragnących powrotu do
domu, a traktowanych podejrzliwie rosło poczucie osamotnienia, rozgoryczenia i wrogości, zwłaszcza że byli oni źle karmieni i rzadko otrzymywali nowe umundurowanie70.
67
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Dopiero po zakończeniu działań wojennych na froncie zachodnim
w listopadzie Polacy, byli żołnierze armii niemieckiej i austro-węgierskiej, przebywający w obozach jenieckich w większym stopniu zaczęli
się zgłaszać do Armii Polskiej we Francji. Ten napływ przyczynił się do
jej znacznego liczebnego wzrostu. W kwietniu 1918 r., gdy rozpoczął się
trwający do lipca 1919 r. transport koleją do Polski, liczyła ona blisko
70 tys. żołnierzy.
Jeńcy pochodzący z obszarów spornych, np. z Górnego Śląska, przebywali w obozach przez długie miesiące po zakończeniu wojny. Jak
zanotował w swym dzienniku pod datą 8 września 1919 r. Eugeniusz
Romer, wizytujący obóz w Espaly na południu Francji:
„W obozie jeńców Ślązacy od miesiąca już osobno spisani, ale ani słychu o repatriacji. W początku lipca odesłano od razu około 2000 Polaków,
ostatnio znowu kilkudziesięciu, ale ani jednego ze Śląska, a wyłącznie
tych, którzy pochodzą z powiatów definitywnie Polsce przyznanych […].
Zgroza na myśl, że Ślązaków-Niemców prędzej puszcza się do domu aniżeli Polaków. […] Silnie pesymistyczny nastrój udało nieco załagodzić,
a apatia ogólna niknie zapewne bez śladu za pierwszą wieścią o wolności… «Niech się nie wymawiają brakiem środków komunikacyjnych
– pójdziemy piechotą!», […]. Tymczasem dostają listy ze Śląska pisane
przez repatriantów z niemieckich obozów jenieckich z Anglii”71.

Podobnie na powrót w ojczyste strony dłużej czekać musiała ta grupka Polaków, która dostała się do niewoli amerykańskiej72. Jeńcy z obszaru Rosji wracali do swych domów w kilku falach jeszcze do 1922 r.
Tysiące jednak zmarło w niewoli i nie doczekało powrotu do odrodzonej
Polski.

Podsumowanie
Warunki niewoli – zwłaszcza w Rosji – były bardzo różne. Niektórzy cieszyli się wyższym poziomem życia niż w swych rodzinnych stronach. Według mych szacunków ok. 250 tys. jeńców-Polaków podczas
I wojny światowej poza typowymi, uniwersalnymi bolączkami jeńców,
takimi jak niedożywienie, choroby zakaźne, przepracowanie, przemoc
ze strony strażników, przeludnienie w obozach, brudne, przeludnione
i zarobaczone kwatery, tęsknota za najbliższymi, bezczynność, monotonia życia i nuda, było poddanych intensywnej agitacji narodowej,
Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym, red.
M. Stachura, Kraków 2017, s. 67–87.
71
E. R o m e r, op.cit., s. 414–415.
72
P. B o r o ń, op.cit., s. 146.
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aby skłonić ich do złamania przysięgi wojskowej i wstąpienia do polskich formacji ochotniczych, mających walczyć o niepodległe polskie
państwo. Tysiące z nich nie doczekało wolności, umierając, zwłaszcza
w dwóch pierwszych latach wojny, na choroby zakaźne (m.in. tyfus)
i w wyniku niedożywienia w niedostosowanych do takiej masy więźniów, naprędce zakładanych, obozach jenieckich. W swej masie okazali
się na nią odporni, preferując doczekanie końca wojny w niewoli. Nie
wszyscy jeńcy-Polacy chcieli ujawnić swą narodowość, wybierając przebywanie w zbiorczych, nieprzeznaczonych wyłącznie dla Polaków obozach jenieckich. Zresztą Wszyscy jednak koniec wojny przyjęli z ulgą
i nadzieją na lepszą przyszłość.

POWs-Poles from the partitioning powers
during World War I – A review of the problem area

(Summary)
To the Poles serving in the armies of the partitioning powers World War I was a domestic conflict. Out of over 2 million Poles, about 250 thousand found themselves in captivity
of the states at war with one another. Bereft of their own national state and, because of that,
also of its care, the POWs-Poles staying in captivity had to rely solely on support from
Polish organizations to a large extent. Their situation was influenced by the fact that the
powers being at war with one another made efforts to persuade POWs-Poles to be loyal to
them and to enlist in the Polish voluntary detachments organized at the side of their own
armies, ones that had been alien and enemy before. However, most of the POWs assumed
the wait-and-see attitude, which resulted from a number of factors, such as the lack of
confidence as to the ultimate course of fights and the final victory, the dislike of putting
their own lives and health at risk again, their worrying about the fate of their families and
also their not fully crystalized national consciousness. The article offers a review of the
subject matter in this respect.

Polnische Kriegsgefangene aus den Armeen
der Teilungsstaaten während des Ersten Weltkriegs
– Eine Übersicht

(Zusammenfassung)
Für die Polen, die in den Armeen der Teilungsstaaten dienten, war der Erste Weltkrieg
ein brüdermörderischer Konflikt. Von den über zwei Millionen Polen gerieten ca. 250.000
in die Gefangenschaft der gegeneinander kämpfenden Staaten. Ohne ihren eigenen Nationalstaat und damit auch ohne dessen Schutz waren die gefangengenommenen Polen
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weitestgehend auf Unterstützung durch polnische Organisationen angewiesen. Ihre Situation war dadurch beeinflusst, dass die gegeneinander streitenden Seiten Anstrengungen
unternahmen, um polnische Kriegsgefangene zur Loyalität ihnen gegenüber zu überzeugen und dazu, in polnische Freiwilligentruppen an der Seite ihrer Armeen – fremd und
zuvor feindlich – einzutreten. Die meisten Gefangenen nahmen allerdings eine abwartende Haltung ein. Dem lagen mehrere Faktoren zugrunde, u.a. die Ungewissheit über
den letztlichen Verlauf der Kämpfe und den Sieg, die Abgeneigtheit, eigenes Leben und
Gesundheit erneut zu riskieren, Angst um das Schicksal der Familie sowie ein nicht ganz
herauskristallisiertes Nationalbewusstsein. Der Beitrag stellt eine Übersicht über diese
Problematik dar.
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Niemieckie obozy jenieckie dla Polaków
z armii rosyjskiej
w latach I wojny światowej (1916–1918)
Słowa kluczowe: I wojna światowa, jeńcy-Polacy, niemieckie obozy
jenieckie
W armiach zaborczych (Austro-Węgier, Niemiec i Rosji) służyło wielu
żołnierzy-Polaków. Przed wybuchem I wojny światowej było w nich 260–
–300 tys. żołnierzy, najwięcej w armii carskiej, bo aż 165–200 tys., mniej
w austro-węgierskiej 55–60 tys. i ok. 40 tys. w niemieckiej. Natomiast
w trakcie wojny w sumie było to ok. 3,0–3,4 mln żołnierzy polskiego pochodzenia, w tym tylko w armii niemieckiej ok. 800–850 tys. Polaków1.
Żołnierze ci walczyli, byli ranni, ginęli, ale też trafiali do niewoli i stawali się w ten sposób elementem szerszej polityki, m.in. państw centralnych, oraz przedmiotem prób instrumentalnego ich wykorzystania.
W olbrzymiej liczbie ok. 2,5 mln jeńców w niewoli niemieckiej2 znalazło się wiele osób deklarujących polską przynależność narodową. Szacu1

Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Centralna Agencja Polska w Lozannie (dalej: CAP), kart. 13, k. 90; P. S z l a n t a, Wielka wojna polsko-polska. Polacy w szeregach armii zaborczych podczas pierwszej wojny światowej. Zarys problematyki.
W: Doświadczenia żołnierskie Wielkiej Wojny. Studia i szkice z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. M. Baczkowski, K. Ruszała, Kraków 2016, s. 53; W. R e z m e r,
Polacy w korpusie oficerskim armii niemieckiej w I wojnie światowej (1914–1918).
W: Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowanie pruskim w okresie I wojny światowej (1914–1918). Zbiór studiów, red. M. Wojciechowski, Toruń 1996, s. 138–139; T.
R a d z i w i n o w i c z, Polacy w armii rosyjskiej (1914–1918). W: I wojna światowa na
ziemiach polskich, [red. P. Stawecki], Warszawa 1986, s. 96–97; G. J a n u s z, Polacy
w Niemczech a niepodległość Polski. W: Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918
roku, red. W. Śladkowski, Lublin–Warszawa 1991, s. 63. Ogólnie o jeńcach z I wojny
światowej zob. np. A. C h w a l b a, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918,
Kraków 2014, s. 456–460.
2
W. D o e g e n, Kriegsgefangene Völker, Bd. 1: Der Kriegsgefangenen Haltung
und Schicksal in Deutschland, Berlin 1921, s. 28 i n. Niemiecka badaczka Uta Hinz
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je się, że tylko z 10 guberni Królestwa Polskiego było to ok. 60 tys. Polaków, a w sumie pod koniec wojny na terenie Niemiec znajdowało się ok.
100 tys. jeńców-Polaków z armii carskiej. Ich liczba wzrosła zwłaszcza
po wybuchu rewolucji październikowej, ponieważ wielu żołnierzy polskiej narodowości po zawieszeniu broni przechodziło przez linię frontu,
próbując na własną rękę wrócić do kraju – a władze niemieckie uznawały ich generalnie za jeńców wojennych i kierowały do obozów jenieckich
lub do pracy przymusowej3. Różnie przyjęte kryteria narodowościowe
powodują jednak, że w literaturze odnotowuje się także znacznie mniejsze liczby jeńców-Polaków z armii carskiej, np. nawet zaledwie ok. 25–
–26 tys. na przełomie 1916 i 1917 r. za takowych miało się określić4.
Początkowo jeńcy ci nie byli wydzieleni z tzw. obozów ogólnych
(tj. wielonarodowościowych obozów dla oficerów oraz dla żołnierzy szeregowych i podoficerów, które Polacy określali mianem obozów ogólnych), w których przebywali w grupie jeńców rosyjskich5. Znajdowali
się w nich niekiedy również cywilni Polacy – Zivilkriegsgefangene –
pracujący przymusowo. W niektórych wyznaczano dla nich nawet specjalny, osobny sektor bądź barak, jak np. w obozie jenieckim Lamsdorf
(Łambinowice) na Górnym Śląsku6. Oprócz tych obozów powstawały
niewolę niemiecką podzieliła na trzy okresy: improwizacji (od początku wojny do przełomu 1914/1915, kiedy jeńcy przetrzymywani byli w bardzo trudnych warunkach, namiotach, ziemiankach, a nawet bez dachu nad głową), organizacji (od wiosny 1915 r.,
kiedy to budowano stałe obozy, często przy udziale samych jeńców) i wtórnej dyferencjacji (od połowy 1915 r. do końca wojny, gdy jeńców kierowano do pracy przymusowej
poza obozami). Zob. U. H i n z, Gefangenen im Grossen Krieg. Kriegsgefangenschaft in
Deutschland 1914–1921, Essen 2006, s. 91–134.
3
T. W a w r z y ń s k i, Plany wykorzystania jeńców Polaków w czasie I wojny światowej. W: I wojna światowa na ziemiach polskich…, s. 176; A. G a w r y s z e w s k i,
Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 410; W. G i e r o w s k i, Jeńcy wojenni
Polacy podczas wojny światowej. W: Encyklopedja wojskowa, red. O. Laskowski, t. 3,
Warszawa 1933, s. 674. Zdjęcia dokumentujące pobyt jeńców-Polaków w niemieckich
obozach są bardzo nieliczne. Zob. Zbiory Ośrodka KARTA, sygn. OK 1012/0001/003,
Adolf Urbanowicz w obozie jenieckim, 3 XII 1916 r.
4
O. N a g o r n a j a, Des Kaisers Fünfte Kolonne? Kriegsgefangene aus dem Zarenreich
im Kalkül deutscher Kolonisationskonzepte (1914 bis 1922), „Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte” 2010, Bd. 58, H. 2, s. 181, 192.
5
Zdaniem Tymczasowej Rady Stanu jeńcy-Polacy (oprócz internowanych legionistów Królewiaków) znajdowali się w 79 obozach państw centralnych. Zob. AAN, CAP,
kart. 3, 160.000 Polaków w obozach jeńców, „Kuryer Lwowski”, b.d.
6
Z. P a c i a, Lamsdorf – Gefangenen Lager 1917–1918. Wspomnienia wstępem
i przypisami opatrzyła V. Rezler-Wasielewska. W: Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/
/Łambinowicach. Historia i współczesność, z. 4, red. E. Nowak, Opole 2010, s. 25, 29,
31–36, 42–43.

Niemieckie obozy jenieckie dla Polaków z armii rosyjskiej...

45

także specjalne przeznaczone dla mniejszości narodowych (np. dla
Polaków, Ukraińców, Gruzinów, Irlandczyków) i religijnych (np. dla
muzułmanów), by poddawać agitacji te grupy. W Niemczech takie obozy dla oficerów-Polaków z armii carskiej zlokalizowano w: Ellwangen
(w Wirtembergii), Helmstedt (w Dolnej Saksonii) na wschód od Brunszwiku i Neustadt (w Turyngii) w górach Harzu; a dla żołnierzy w: Celle (w Dolnej Saksonii) k. Hanoweru i Gardelegen (w Saksonii-Anhalt)
k. Magdeburga. Ich powstanie wiązało się z planami wcielenia tychże
jeńców do tworzonego pod auspicjami Niemiec Polnische Wehrmacht
(Polska Siła Zbrojna), by ich użyć przeciw Rosji. Podstawę prawną tego
projektu stanowił ogłoszony przez państwa centralne akt 5 listopada
1916 r., mgliście zapowiadający utworzenie z rosyjskiej części Polski
państwa polskiego (bez granic, rządu i pozostającego pod okupacją
wojskową), sprzymierzonego z Niemcami i Austro-Węgrami. W sumie
przez tych pięć obozów przeszło kilkuset oficerów i ok. 4 tys. żołnierzy7.
Warto dodać, że na terenie monarchii austro-węgierskiej również funkcjonowały obozy jenieckie dla Polaków8.
7

M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy w obozach państw centralnych na tle koncepcji
tworzenia armji polskiej w latach 1916–1918 (cz. 1) „Niepodległość” 1934, t. 10, s. 97–
–105; (cz. 2), „Niepodległość” 1934, t. 10, s. 105–120; (cz. 3), „Niepodległość” 1934, t. 10,
s. 263–282; (cz. 4), „Niepodległość” 1934, t. 10, s. 431–447; (cz. 5), „Niepodległość” 1935,
t. 11, s. 109–129; AAN, CAP, kart. 14, k. 626; O. N a g o r n a ja, op.cit., s. 191–194.
8
W Austro-Węgrzech w dwóch obozach dla Polaków – jeńców z armii rosyjskiej,
w miejscowości Csót i Vassurány (na pewien czas także działał obóz w Bacsfie), które
utworzono po akcie 5 listopada, przebywały kolejno dwie bardzo nieliczne, acz różne i niewspółpracujące ze sobą grupy oficerów, tzw. grupa Zawistowskiego (kpt. Leon
Łada Zawistowski) i grupa Chrzanowskiego (kpt. Paweł Chrzanowski). W Csót na
Węgrzech skoncentrowano także kilkunastotysięczną grupę żołnierzy Polaków, podobnie jak w miejscowości Planá w dzisiejszych Czechach, gdzie zgromadzono ich kilka
tysięcy. Proces wydzielania Polaków z obozów rosyjskich rozpoczęto już w maju 1915 r.
Działania te zakończono w marcu 1917 r. na polecenie cesarza Karola. Zob. szerzej:
AAN, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, sygn. 156, Odpis relacji gen.
bryg. w st. spocz. L. Zawistowskiego, 1935 r., s. 1–3; M. M o n g i r d o w a, Jeńcy
Polacy..., (cz. 4), s. 431–447; S. R o s z k o w s k i, Tworzenie armji polskiej w Austro-Węgrzech w latach 1916–1917, (cz. 1), „Niepodległość” 1932, t. 6, s. 256–290; (cz. 2),
„Niepodległość” 1932, t. 6, s. 398–434; H. L e i d i n g e r, V. M o r i t z, Verwaltete
Massen. Kriegsgefangene in der Donaumonarchie 1914–1918. W: Kriegsgefangene im
Europa des Ersten Weltkriegs, Hrsg. J. Oltmer, Padeborn 2006, s. 59–60; V. M o r i t z,
J. W a l l e c z e k - F r i t z, Prisoners of War (Austria-Hungary). W: 1914–1918-online.
International Encyclopedia of the First World War, ed. U. Daniel a.a., Berlin 2014,
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/prisoners_of_war_austria-hungary
[dostęp: 9 IX 2017 r.]; V. M o r i t z, National propaganda and prisoners of war, http://
ww1.habsburger.net/en/chapters/national-propaganda-and-prisoners-war [dostęp: 10
IX 2017 r.]; V. M o r i t z, J. W a l l e c z e k - F r i t z, Jeńcy wojenni w Austro-Węgrzech
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Plany utworzenia polskiej armii spowodowały, że państwa centralne dokonały częściowej segregacji jeńców-Polaków, umieszczając
niektórych w odrębnych obozach. Akt 5 listopada 1916 r., mówiący
o namiastce państwa polskiego, w kontekście jeńców dawał przede
wszystkim podstawę do innego, nieco lepszego, traktowania jeńców-Polaków znajdujących się w niewoli państw centralnych. Byli oni de
facto już tylko internowanymi i nie powinni być uważani za jeńców
państwa nieprzyjacielskiego9. Niektórzy Polacy stali wręcz na stanowisku, że odtąd ci z Królestwa nie byli już jeńcami, ale gośćmi Niemiec,
iż obozy jenieckie stały się „wojennymi obozami polskimi”, a przebywający w nich Polacy powinni być podobnie traktowani, jak żołnierze greckiego korpusu internowanego w Görlitz (Zgorzelec)10. Ale to
stwierdzenie szło jednak za daleko. Władze niemieckie do końca istnienia obozów określały je mianem jenieckich (np. Offizier-Gefangenenlager Helmstedt i. Braunschweig11), choć chęć instrumentalnego
wykorzystania Polaków sprawiła, że wprowadzono wiele rozwiązań
korzystnych dla osadzonych, np. poszukiwania jeńców można było podejmować za pośrednictwem Polskiego Komitetu Opieki nad Jeńcami
w Warszawie, a starania o zwolnienie lub urlop należało kierować do
Biura do spraw Jeńców Departamentu Stanu w Warszawie (zwolnienie trzeba było uzasadnić, np. podając powód, że jeniec był rolnikiem,
a w gospodarstwie brak rąk do pracy, lub pozostali w nim jedynie
niedołężni rodzice itp., a urlop – chorobą kogoś bliskiego z rodziny lub
pilnymi sprawami majątkowymi)12. Niektórzy jeńcy uzyskiwali zatem 2–3-tygodniowy z reguły urlop na wyjazd do domu. A od 1916 r.
zwalniani na skutek starań ich rodzin z obozów, Polacy wstępowali
niejednokrotnie do Legionów. Zwalniano ich albo pośrednio, poprzez

1914–1918, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2013, t. 36, s. 39; J. G a u l, Plan przeprowadzenia werbunku do armii polskiej w austro-węgierskich obozach jenieckich
w drugiej połowie 1916 i na początku 1917 roku, „Studia Humanistyczno-Społeczne”
2010, t. 4, s. 39–58.
9
M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 99. Por. O. N a g o r n a j a, op.cit.,
s. 192.
10
AAN, CAP, kart. 3, Jeńcy – gośćmi, „Głos Narodu” 28 XI 1916; AAN, CAP, kart. 3,
Polskie obozy wojenne, „Głos Narodu” 15 XII 1916. O Grekach w Görlitz zob. J. I r m s c h e r, Die Internierung des IV. grechischen Armeekorps in Görlitz 1916–1918, Poznań
1955.
11
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (dalej: CMJW), Muzealia, nr inw. CMJW,
Jeniecka karta pocztowa z Offizier-Gefangenenlager Helmstedt i. Braunschweig,
28 III 1917 r.
12
Jeńcom Polakom, [Warszawa 1918], s. 16 [Wskazówki dla rodzin jeńców].
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obóz w Skalmierzycach, albo bezpośrednio do domów (niektórzy wyjechali „jako inwalidzi”)13.
Wymienione uprzednio obozy dla Polaków powstały w ramach zawartej umowy nt. działań w sprawie polskiej (czego finalizacją był wspomniany akt 5 listopada) w Wiedniu 12 sierpnia 1916 r. pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami, a od sierpnia rozpoczął się proces koncentracji
Polaków w tychże specjalnych obozach. W Niemczech – oficerski obóz
w Ellwangen (funkcjonował do połowy stycznia 1917 r.) i Helmstedt
(do końca sierpnia 1917 r.), potem w Neustadt, który powstał w miejsce poprzednich (czynny do listopada 1918 r.), a także żołnierskie w:
Celle (do kwietnia 1917 r.) i Gardelegen14. Ale ten proces przenoszenia
jeńców był obarczony licznymi problemami i błędami, nie opierał się
jedynie na deklaracji samego zainteresowanego. Dodatkowo część Polaków zareagowała nań z rezerwą, inni wprost przeciwnie – z radością,
niektórzy zostali arbitralnie przeniesieni, inni – choć chcieli przyłączyć
się do polskiego wojska, pozostali w obozach ogólnych itp. Zatem spore
znaczenie miał element przypadkowości (bo kierując się tylko brzmieniem nazwiska, władze wysyłały doń nawet rodowitych Rosjan)15.
Postawę Polaków, ale głównie oficerów z obozu w Ellwangen, szeroko tłumaczył podkapitan (stopień oficerski w wojsku rosyjskim pomiędzy porucznikiem a kapitanem) Dworzańczyk:
„W większości wypadków przyczyną wyjazdu (do obozu polskiego)
była chęć zmiany miejsca pobytu, zamieszkania w otoczeniu swoich,
13

Zob. np. „Jeniec” 1917, nr 19 , nr 27 i nr 34; „Jeniec” 1918, nr 13; J. B u d z y ń s k i,
Z. H a r t m a n, Z Belgji – do niemieckich obozów. W: Za kratami więzień i drutami
obozów (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921), t. 1, zebr. oprac.
komitet, red. W. Lipiński i in., Warszawa 1927, s. 21–22. Realia obozu w Skalmierzycach
zob. List z obozu jeńców w Skalmierzycach z czerwca 1917 r., https://www.sbc.org.pl/
dlibra/publication/88064/edition/83089/content?ref=desc [dostęp: 7 IX 2017 r.].
14
M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy…, (cz. 1), s. 102; AAN, CAP, kart. 3, Osobne
obozy dla jeńców-Polaków w Niemczech, „Kraj”, Leszno 26 IX 1916; J. S n o p k o, Jeńcy
Polacy a Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna (1916–1918). W: Polska w Europie
i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 81. Jeden z badaczy sugeruje
jednak błędnie, że skupienie Polaków w oddzielnych obozach nastąpiło dopiero po akcie
5 listopada. Zob. P. S z l a n t a, op.cit., s. 67. W jednym z artykułów z lat I wojny światowej pojawiła się również nieprawdziwa informacja, że kolejny obóz dla oficerów-Polaków (w sumie 70) działał w Löbnitz w Saksonii. Zob. A. Ł a d o ś, Sprawa wojska polskiego i Tymczasowej Rady Stanu. Żądania Sejmu i Rządu Polskiego, „Przegląd Polski.
Czasopismo poświęcone polityce narodowej”, Fryburg, Szwajcaria 1916, z. 4, s. 115.
15
M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 103–104; J. J a d c z y k,
W obozie jeńców: wrażenia delegata T-wa Opieki nad Polskimi Obozami Wojennymi
w Niemczech, Sosnowiec 1917, s. 22.
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pozbycia się towarzystwa Rosjan, z którymi stosunki stawały się coraz
gorsze16, zwłaszcza wobec pogłosek o zamierzeniach władz centralnych
ogłoszenia niepodległości Polski, uzyskania ewentualnych większych
swobód, lepszego odżywiania, słowem – takich warunków, które by pozwoliły na znośniejsze przetrwanie niewoli. Znaczna natomiast mniejszość, a raczej poszczególne jednostki, świadomie traktowała ten wyjazd, jako początek powrotu do Polski i służby dla Polski, bądź w wojsku,
w Legjonach, bądź też na innem polu. Jednak należy stwierdzić, że pewna część tych, którzy nie chcieli wyjechać do obozu polskiego, uczyniła to
ze względu na wrogi stosunek do Niemców i brak zaufania do większości
ich poczynań w sprawach polskich”17.

Obok zadeklarowanych zwolenników niepodległej Polski, sporo było
rusofilów i germanofilów, a zwłaszcza życiowych oportunistów, którzy
np. dopóki funkcjonował carat bali się, że deklarując się po stronie niemieckiej zdani są na łaskę i niełaskę Niemców, a nawet mogliby zostać
wydani Rosji i sądzeni jako zdrajcy stanu. Przekładało się to wszystko
na wewnętrzne tarcia, napięcia, które hamowały pracę organizacyjną
i powodowały zniechęcenie. W jenieckiej gazecie tak opisano ten czas:
16

Generalnie reakcja jeńców-Rosjan, a nawet niektórych Polaków wobec Polaków,
którzy zgłaszali akces do oddziałów polskich była negatywna. „Rosjanie byli oburzeni
– i patrzyli na nas jak na zdrajców stanu, wprost obiecywali denuncjację po powrocie
do kraju. Ale i znaczna część Polaków odniosła się do nas nieprzychylnie, a to z najrozmaitszych powodów. Jedni grzeszyli przyzwyczajeniem do Rosji, inni nienawiścią
do Niemców, ale u wszystkich przebijał brak myśli niepodległościowej, niewiara we
własne siły i niezrozumienie idei Komendanta. Wszyscy wierzyli w zwycięstwo Rosji,
a nas wówczas przedstawiano jako tych, którzy ściągną na kraj tylko nieszczęścia”.
Zob. J. B u d z y ń s k i, Z. H a r t m a n, op.cit., s. 17–18. Według jeńca z Gardelegen:
„Zanim nas do polskiego obozu przysłano, Francuzi i Anglicy, szczególniej ci ostatni,
rozpowiadali wszystkim, że wyjeżdżamy na ćwiczenia wojskowe, poczem wcielą nas
do armji niemieckiej. Jechaliśmy tutaj pod okropnym wrażeniem”, cyt. za: J. J a d c z y k, op.cit., s. 12. Po takich działaniach (nawet rękoczynach) część zgłoszonych
już Polaków wycofywało swe kandydatury. Ibidem, s. 25–29 i 34–35; Rosja przestała
również wspierać ich pomocą charytatywną, mimo iż wcześniej była ona i tak skromna.
Zob. AAN, CAP, kart. 3, Rosya zaprzestała wysyłać żywność dla jeńców wojennych,
„Gazeta Polska”, Dąbrowa 6 I 1917; J. J a d c z y k, op.cit., s. 50. Generalnie relacje
Polaków z jeńcami innych narodowości nie były najlepsze. Niechętni Polakom, oprócz
wspomnianych Rosjan, byli prorosyjscy Anglicy i Francuzi. Antagonizmy występowały nawet między Polakami a Litwinami. Pewną sympatię wyrażali jedynie Belgowie.
Zob. AAN, CAP, kart. 3, Zdumienie Anglików, że Polacy mówią po polsku, „Kuryer
Codzienny” 7 I 1917; K. R y b a c k i, Notatki jeńca z Dänholmu i zamku Celle, Łowicz
1928, s. 69; M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 99–100; J. J a d c z y k,
op.cit., s. 59–60. Zatem zwłaszcza Polacy – oficerowie w obozach ogólnych rozpoczynać
musieli pracę podwójną, skierowaną na zewnątrz i do wewnątrz. Pierwsza próba –
zbliżenia do Anglików, Francuzów, Rosjan – okazała się nieudana, druga – praca nad
uświadomieniem narodowym Polaków – dała lepsze wyniki.
17
Cyt. za: M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 104.
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„Pogłoska – polski obóz, zwiozą nas do polskiego, rozeszła się i zelektryzowała nas na długo jeszcze przed tem, zanim mieliśmy do tego obozu
zdążyć, zanim nam w ogóle coś o tem mówiono. Przenerwowanie naszej
nadwrażliwości, wywołane długotrwałem przebywaniem w niewoli i warunki, które wytworzyły w nas tyle nieufności i uprzedzeń, nie utrzymały
na wodzy naszej myśli, przypuszczeń, domysłów o znaczeniu skoncentrowania Polaków za jednym drutem. Pogłoski dochodzące do nas zza tego
drutu o zamiarze rozszerzenia legionów, następnie wieść o organizowaniu przez rząd niemiecki bataljonów robotniczych zatrwożyły nasze umysły i większość bardziej nieufnych i trwożliwych spośród nas zaopiniowała, że z obozów tych będziemy wysłani do szeregów armii polskiej. Myśl
ta o dziwo przeważała i wzbudziła popłoch. Po przyjeździe też do obozu
i spotkaniu tu wysłanników z Polski, niemal jednogłośnie orzeczono, że
rozpocznie się tu agitacja lub coś w rodzaju tak bardzo niepopularnej
wśród jeńców akcji Rusińskiej, następnie zaś werbowanie do szeregów.
Zawrzało więc w nim jak w ulu, zaczęły się dyskusje, sprzeczki, protesty,
krytyka i «polityka». My jeńcy, bez woli, bez głosu, zaczęliśmy dyskusję,
z kim lepsze przymierze, kto nas bardziej uszczęśliwi, z kim trzymać”18.

Dopiero akt 5 listopada i związane z tym uroczystości w obozie
Ellwangen, jak i w pozostałych (apel, przemowy, flaga narodowa) przyniósł pewne odprężenie i rozwianie wielu wątpliwości19.
We wzmiankowanych pięciu obozach władze były dwojakie – niemieckie i samorządowe polskie, czyli niemieccy komendanci, którzy sprawowali ogólną administrację i władzę dyscyplinarną, zewnętrzni strażnicy,
wewnątrz natomiast panowała duża autonomia społeczności jenieckiej
na czele z tzw. starszymi i komisjami. Ponadto obozy te miały przydzielonych specjalnych niemieckich oficerów dla spraw polskich (Aufklärungsoffizier), którzy mieli pracować nad uświadamianiem narodowym Polaków (i de facto nakłaniać do wstępowania do polskiego wojska). W Gardelegen funkcję tę sprawował życzliwy Polakom kpt. Staude20.
Uświadamianiu Polaków służyć miała także wydawana w obozach
dla Polaków oficjalna jeniecka prasa w języku polskim (cenzurowana).
W Celle już po dwóch tygodniach od założenia obozu, od 16 listopada
1916 r., ukazywał się „Jeniec”21, który po przenosinach jeńców do Gardelegen otrzymał podtytuł: „Tygodnik polskiego obozu w Gardelegen”.
18

„Jeniec” 1916, nr 1; „Jeniec” 1917, nr 16.
AAN, CAP, kart. 3, Manifestacya internowanych oficerów Polaków, „Gazeta
Polska”, Dąbrowa 19 XI 1916.
20
„Jeniec” 1918, nr 7.
21
„Jeniec” 1916, nr 1. Delegat z Warszawy Jan Jadczyk w swych wspomnieniach
podał nawet, że to on był inicjatorem założenia tego czasopisma. Zob. J. J a d c z y k,
op.cit., s. 46.
19
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Redagowany był przez zespół ok. 20 osób, kierowany kolejno przez: Karola Woyciechowskiego, Zygmunta Skorupskiego, Oresta Kobyłeckiego, Józefa Chrzanowskiego i Czesława Boguckiego. Egzemplarze pisma
wysyłano też do innych obozów, w których znajdowali się polscy jeńcy,
a nawet, w miarę możliwości, do komand pracy. Oprócz normalnych
numerów, wydawano też nieregularnie numery specjalne, np. treść cyklu odczytów dotyczących II Brygady Legionów Polskich, wygłoszonych
w obozie przez Mieczysława Jakowicza (jak sam pisał: jeńca-oficera armii rosyjskiej)22, na temat sytuacji politycznej, postaw narodowościowych żołnierzy itd.23. W pierwszym numerze redakcja apelowała do
czytelników-jeńców: „Piszcie doń, czytajcie – to jedno, czego pragnie,
a jeśli uznany «Jeniec» zostanie z czasem za wasze pismo, za wykładnik waszych myśli i pragnień, jeśli znajdziecie w nim oddźwięk tego,
co może głęboko jeszcze drzemie w duszy niektórych, zapłatą to będzie
stokrotną za podjętą pracę”24.
Pierwsze cztery numery „Jeńca” ukazały się jeszcze w 1916 r., w nakładzie 50–90 egzemplarzy. Pisane były ręcznie i odbijane na hektografie (rodzaju powielacza z kalką), potem kolejne numery pisano już na
maszynie i odbijano na cyklostylu (odmianie powielacza obrotowego),
dzięki czemu nakład wzrósł do 200, a nawet 300 sztuk i rozsyłany był
także do innych obozów i oddziałów roboczych. W kwietniu 1917 r., po
zamknięciu obozu w Celle, redakcja została przeniesiona do Gardelegen, tam ukazały się dwa numery na cyklostylu, a potem, po przejęciu
od miejscowej redakcji „Gościa” maszyny litograficznej, zwiększono nakład do 500 i 700 egzemplarzy, gdyż tak wielkie było zapotrzebowanie.
Dodatkowo dla czytelników spoza obozu wydawano specjalny dodatek
dwutygodniowy. Numer pierwszy dodatku ukazał się 15 czerwca 1917 r.
w nakładzie 800 egzemplarzy. Razem zatem wychodziło aż 1500 sztuk.
Miesięczna prenumerata kosztowała 50–80 fenigów. W sumie było wydanych ponad 60 numerów czasopisma25.
W roku 1917 w Gardelegen wyszło też kilka numerów wspomnianego już tygodnika „Gość”, pod redakcją Aleksandra Urjasza, Daniela Forelle i in. W obozie oficerskim w Helmstedt od października
1916 r. wychodził, choć z przerwami, „Wiarus”, redagowany przez kpt.
Wierzbickiego. Ukazało się co najmniej dziewięć numerów. Wcześniej,
w 1916 r. w obozie w Altengrabow także wydawano polskie pismo, ale
22

„Jeniec” 1917, nr spec. 7.
„Jeniec”1917, nr spec. 2., zob. także nr spec. 1.
24
„Jeniec” 1916, nr 1.
25
„Jeniec” 1917, nr 43.
23
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zostało zawieszone26. W różnych obozach Polacy mieli także okazję czytać polską prasę, np. w obozie Neuhammer (Świętoszów k. Żagania)
dysponowali regularnie nadsyłanymi kilkudziesięcioma egzemplarzami poznańskich dzienników27.
Przebywającym w niewoli niemieckiej Polakom próbowali pomóc Polacy z Niemiec. Już w sierpniu 1914 r. w Berlinie Związek Towarzystw
Polskich utworzył specjalny komitet charytatywny – berliński Komitet dla Bezdomnych, a jego członkowie powołali towarzystwo „Caritas”,
które niosło pomoc jeńcom-Polakom. Podobne organizacje powstawały w innych miastach, np. wspomniany berliński komitet zebrał wiele
odzieży i bielizny, którą w drugiej połowie 1916 r. wysyłał m.in. do obozów jenieckich dla Polaków28. Czasami możliwość przesyłania paczek
żywnościowych od rodzin (5 kg) z terenu Królestwa Polskiego i korespondencji z nimi była zawieszana29.
Powstało nawet specjalne Towarzystwo Opieki nad Polskimi Obozami Wojennymi w Niemczech, które w listopadzie 1916 r. wysłało do
Celle swego delegata w osobie Jana Jadczyka, by zorganizował szkołę
dla analfabetów i informował o sytuacji w kraju (generalnie prowadził
akcję oświatową i niepodległościową)30. Działało również Centralne
Biuro Opieki nad Jeńcami Polakami w Berlinie, czy Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w obozie Altengrabow i wiele innych. Zawią26

„Jeniec” 1917, nr 15, nr 20 i nr 23; K. K o ź m i ń s k i, Z obozów ku Polsce (2),
„Polska Zbrojna” 1932, nr 246; J. P y t e l, Polska prasa wojskowa 1914–1921: powstanie, rozwój i jej miejsce w życiu politycznym, Toruń 2002, s. 39. Zob. także AAN, Zbiór
dokumentów polskich jeńców z niemieckiego obozu w Gardelegen, sygn. 1.
27
Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN), Dział Zbiorów Specjalnych (dalej:
DZS), Rps akc. 15277, t. 4, S. M i a n o w s k i, Wspomnienia 1895–1945, z. 6, s. 41.
Komitet berliński w 1917 r. wydawał także tygodnik „Przyszłość”. Zob. Sprawozdanie
z działalności komitetu opieki nad obozami jeńców Polaków w Niemczech (Od sierpnia
1916 do kwietnia 1917 roku), „Górnoślązak” 1917, nr 110, s. 7.
28
J. S z c z e p a ń s k i, Wychodźstwo polskie w Niemczech a walka narodu polskiego o niepodległość. W: Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej
1914–1921, red. A. Koseski, Pułtusk 1999, s. 48–49.
29
CMJW, Muzealia, nr inw. CMJW, Jeniecka karta pocztowa z Offizier-Gefangenenlager Helmstedt i. Braunschweig, 28 III 1917 r.
30
„Jeniec” 1916, nr 2. Jeszcze w 1917 r. Jan Jadczyk wydał własnym kosztem publikację dotyczącą jego pracy w Celle i Gardelegen. Jadczyk był jednym z bardziej znanych działaczy, a nawet prezesem Narodowego Stronnictwa Robotników, prawicowej
robotniczej partii antyrosyjskiej. W Sosnowcu włączył się w wydawanie (od stycznia
do listopada 1917 r.) tygodnika „Iskry”. Zob. J. J a d c z y k, op.cit.; E. G o n d e k,
Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim, 1897–1918, Katowice 1992, s. 122; J. W a lc z a k, Ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918–1926, Katowice 1973,
s. 27; M. Ś m i a ł e k, Sosnowieckie ABC, t. 2, Sosnowiec 2003, s. 23–24.

52

Piotr Stanek

zał się niderlandzki komitet pomocy Polakom w Holandii, w Lejdzie
(przekazał m.in. żywność poprzez Niderlandzki Czerwony Krzyż w Hadze). Jeńców-Polaków wspierał także Komitet Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce, tzw. Komitet w Vevey ze Szwajcarii, komitet z Freiburga,
rosyjski z Wielkiej Brytanii (w pierwszych latach wojny) i Polski Komitet Opieki nad Jeńcami w Warszawie pod przewodnictwem Michała
Łempickiego, dyrektora Departamentu Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu (TRS)31.
Intensyfikacja zakresu pomocy materialnej nastąpiła po ogłoszeniu
tzw. aktu 5 listopada 1916 r. Wówczas również jeńców polskiego pochodzenia z wielu obozów, jak Holzminden, Celle, Halle, Havelberg (tu
zwłaszcza cywilni jeńcy), Wernigerode, Genshagen, Heydebreck zaczęto
przyuczać do konkretnych zawodów, prowadzono kursy czytania i pisania dla analfabetów. Organizowano także akcję patriotyczną, m.in. pogadanki historyczne czy obchody rocznic, zwłaszcza tych nawiązujących
do tradycji walk z Rosją (powstania listopadowego czy styczniowego)32.
Jeńcy nie pozostawali również obojętni na los ludności polskiej.
Utworzony w Toruniu „Żebraczek Bezdomnych” miał na celu pomoc
ochronkom w Królestwie Polskim. Jeńcy kilkakrotnie przesyłali na
jego rzecz datki i rękodzieło, a także wspierali inne inicjatywy pomocy
ludności polskiej, zwłaszcza dzieciom. Wiele pamiątek obozowych jeńcy
z Gardelegen przekazali tworzącemu się Polskiemu Archiwum Wojskowemu w Krakowie (które stanowiło jeden z elementów powstałego później Centralnego Archiwum Wojskowego)33.
Pojawiła się także idea, zainicjowana przez Józefa Jankowskiego, by
wznieść pomnik zmarłym jeńcom-Polakom z Gardelegen, co spotkało
się z szerokim odzewem. Zawiązał się komitet budowy pomnika, a wielu jeńców przekazało datki na ten cel. Uroczyste poświęcenie kamienia
węgielnego pod pomnik-kapliczkę na miejscowym cmentarzu nastąpiło 12 grudnia 1917 r. Zbierano też składki na budowę pamiątkowego
dzwonu o nazwie „Jeniec”34.
Przy Departamencie Spraw Politycznych TRS powstała w 1917 r.
wiosną Komisja ds. Jeńców Polskich w Państwach Centralnych, pod
przewodnictwem Mariana Zbrowskiego. Departament ten dążył także
do objęcia opieką konsularną jeńców-Polaków, wojskowych i cywilnych,
31
32

s. 6.

33

„Jeniec” 1917, nr 19.
J. S z c z e p a ń s k i, op.cit., s. 49; Sprawozdanie z działalności komitetu opieki...,

„Jeniec” 1917, nr 33, nr 38 i nr 46; „Jeniec” 1918, nr 2, nr 6 i nr 7; „Dziennik Poznański” 1917, nr 269.
34
„Jeniec” 1917, nr 21 i nr 47; „Jeniec” 1918, nr 3 i nr 11.
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których przetrzymywano na terenie państw centralnych. Zajmowała
się tym Komisja ds. Jeńców i specjalnie powołane Biuro Opieki nad
Jeńcami. Departament ułatwiał rodzinom przesyłanie korespondencji
i paczek, zabiegał o zwalnianie chorych oraz przekazywał zasiłki na
lepsze wyżywienie internowanych. Departament w imieniu TRS wystąpił do obu rządów państw centralnych (niemieckiego i austro-węgierskiego) z prośbą o zwolnienie wszystkich jeńców, albowiem są obywatelami powstałego 5 listopada 1916 r. Królestwa Polskiego. Władze
zareagowały przychylnie (11 marca – niemieckie, a 24 marca 1917 r.
– austro-węgierskie), zapowiadając zwalnianie w pierwszym rzędzie
jeńców cywilnych. Szczegółowe rozmowy w tej sprawie i kolejności
zwalnianych osób przeciągały się jednak. W tej sytuacji Departament
Spraw Politycznych zaproponował, aby wypuszczać z obozów tych, którzy mają minimum 6-morgowe gospodarstwo rolne. Ale propozycja ta
nie została zaakceptowana. Biuro Opieki nad Jeńcami zdołało jedynie
pomyślnie załatwić ok. 1,5 tys. podań o zwolnienie bądź urlopowanie
jeńców. Wobec tego obu rządom przedłożono raz jeszcze memoriały,
w nich domagano się zwolnienia wszystkich jeńców, którzy zapisali
się do polskiego wojska, wszystkich rolników i inteligentów oraz ludzi
nienadających się do pracy fizycznej. Ale do końca 1917 r. sprawa nie
została rozstrzygnięta35.
Obóz dla oficerów w Ellwangen utworzono najwcześniej, gdyż już
17 sierpnia 1916 r. przywieziono do niego pierwszą grupę wojskowych,
23 osoby z obozu ogólnego Gütersloh. Później trafili tu oficerowie z obozów w Krefeld, Neisse (Nysa), Strahlsund, Werl, Bischofswerda itd. Największą liczebność obóz w Ellwangen osiągnął pod koniec października
1916 r. (24 października), tj. 270 osób, gdyż władze niemieckie chciały
propagandowo skoncentrować Polaków w wydzielonych obozach przed
ogłoszeniem aktu 5 listopada. Później liczba ta malała, np. 10 stycznia
1917 r. przebywało w nim już zaledwie 150 osób. Obozową infrastrukturę stanowiły budowane dopiero obiekty, które pierwotnie przeznaczone
były dla niemieckiej letniej szkoły podoficerskiej: budynek centralny,
osiem drewnianych baraków oraz kilka mniejszych administracyjnych,
w sumie obóz obliczono na 360 osób. Funkcję komendanta sprawował
35
W. S u l e j a, Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia
Tymczasowej Rady Stanu, Wrocław 1981, s. 109, 300–301; AAN, Tymczasowa Rada
Stanu, sygn. 17, k. 133–135; T. M a n t e u f f e l, Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, „Przegląd Historyczny” 1928, t. 27, z. 2, s. 225, 227, 230. Pewne sukcesy w sprawie jeńców osiągnięto w Bułgarii i Turcji, uzyskano bowiem zgodę na zwolnienie znacznej ich liczby i odesłanie (z Turcji) do kraju. Zob. W. S u l e j a, op.cit,
s. 301.
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przychylny Polakom baron mjr von Gemmingen-Hornberg. Obóz był
traktowany właściwie tylko jako przejściowy, filtracyjny, by zorientować się, jakim materiałem żołnierskim są Polacy i w zależności od tego
byli pozostawiani w nim, bądź wywożeni do obozu w Helmstedt lub
na powrót trafili do obozów ogólnych. Na ich postawę wpływała dezorientacja, gdyż do momentu ogłoszenia aktu 5 listopada wielu jeńców
nie rozumiało w pełni idei tworzenia tych obozów. Wspomniany przypadkowy dobór ludzi zaowocował nawet tym, że Niemcy wyznaczyli
na starszego obozu płk. Suchockiego, rusofila, który pierwszą odezwę
wygłosił po rosyjsku, na co większość zebranych zareagowała oburzeniem36.
Początkowo w Ellwangen prowadzono przede wszystkim akcję uświadamiającą, polonizacyjną (prace kulturalno-oświatowe: biblioteka,
czytelnia, różne wykłady i kursy, teatr, orkiestra), a po 5 listopada
zorganizowano kurs wojskowy, który cieszył się jednak niewielką popularnością. Na początku grudnia 1916 r. przybyła delegacja oficerów
z Helmstedt, by nie tyle nawiązać wzajemne kontakty, co ustalić, jakie
stanowisko polityczne reprezentują tutejsi oficerowie i określić sposób
przenosin oficerów z Ellwangen do Helmstedt. Niedługo po tej wizycie władze niemieckie ogłosiły, że 35 oficerów może wyjechać do kraju,
ale nie wyjaśniły dokładnie celu tego wyjazdu, co znów dało powód do
różnych dyskusji i rozterek, zwłaszcza że ostatecznego wyboru dokonali Niemcy (o wyjeździe tej delegacji do Warszawy piszę w dalszej części artykułu). W dodatku krótko po tym pojawił w obozie się tajemniczy oficer Legionów Polskich, por. Mieczysław Skrudlik, co poruszyło
wszystkich, gdyż był to żołnierz w polskim mundurze i w maciejówce
z orzełkiem, który prowadził akcję agitacyjną na rzecz wstępowania do
armii polskiej37.
Nastroje w obozie szybko jednak się pogorszyły, gdyż okazało się,
że nie ma szans na powrót do kraju. W zamian zaczęto mówić o przeniesieniu do obozu w Helmstedt i to jeszcze po spełnieniu szczególnych warunków: zadeklarowania przez oficerów chęci wstąpienia do
polskiego wojska i podpisania zobowiązania, iż nie będą działać na
szkodę państw centralnych. Choć po ostrym sprzeciwie prawie wszystkich Polaków punkt ten ostatecznie wycofano, to jednak powiększył on
nieufność i niechęć do Niemców i prowadzonej pod ich auspicjami akcji.
Likwidacja obozu w Ellwangen nastąpiła w pierwszej połowie stycznia
36

M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 105–107; A. Ł a d o ś, op.cit.,
s. 115.
37
M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 109–111.
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1917 r., kiedy to 10 stycznia wyjechał do Helmstedt pierwszy transport
61 oficerów, a parę dni później – następny (40 osób)38.
Obóz dla oficerów w Helmstedt utworzono w podobnym czasie jak
w Ellwangen, tj. w sierpniu 1916 r., ale przeznaczono go raczej dla oficerów już odpowiednio wyselekcjonowanych, zadeklarowanych wstąpić
do wojska polskiego, antyrosyjskich. Po likwidacji Ellwangen stracił
jednak swój specyficzny charakter, stając się jedynym obozem oficerskim dla Polaków39. Zlokalizowano go poza miastem. Składał się
z dwóch budynków murowanych i czterech drewnianych baraków, otoczonych siatką. Jego liczebność ulegała zmianom. W grudniu 1916 r.
znajdowało się w nim ok. 60–70 oficerów, ale część z nich (35) wyjechała w tym miesiącu na 6-tygodniowy urlop do Warszawy, stąd w połowie
stycznia 1917 r. liczył jedynie ok. 30 osób. Po skierowaniu doń jeńców
z Ellwangen (przeszło 100) i z innych obozów (ok. 20), jego liczebność
wzrosła do 152 oficerów (dane z 18 stycznia), dodatkowo w ewidencji
było 68 urlopowanych w Warszawie. Kolejne miesiące przyniosły dalszy wzrost, np. 17 kwietnia 1917 r. było 194 oficerów (a wśród nich sporo oficerów wyższych, pułkowników i podpułkowników), obsługiwało
ich ok. 80 ordynansów i robotników, również Polaków, zatem w sumie
obóz liczył ok. 280 osób. Badająca to zagadnienie Maria Mongirdowa
stwierdziła, że w już w lutym 1917 r. proces selekcji oficerów polskich
z obozów ogólnych został de facto zakończony40.
Funkcję komendanta obozu sprawował mjr Winterfeld, a w gronie
oficerów z załogi obozu był także Polak, por. Twardowski. Ogniwem
pośredniczącym między jeńcami a komendanturą był tzw. starszy
obozu, wyznaczony przez Niemców spośród jeńców najwyższych stopniem. Był nim najpierw płk Karol Szemiot, a następnie – już do końca
działania obozu – płk Bykowski. Duże znaczenie miała jednak zasada
kolegialności (zarządzania poprzez komisje, zwłaszcza Komisja Reprezentacyjna, stająca się powoli głównym organem kierowniczym).
Niemiecka komenda zachowywała się poprawnie, choć w pierwszym
okresie, do czasu przejęcia przez niemieckiego generał-gubernatora
warszawskiego Hansa von Beselera nadzoru nad Legionami Polskimi
38

Ibidem, s. 112–113. W ówczesnej prasie polskiej pojawiła się informacja, że 11
i 12 I 1917 r. z Ellwangen do Helmstedt przybyło 122 jeńców. Zob. AAN, CAP, kart. 3,
Jak żyją jeńcy Polacy w Niemczech, „Gazeta Polska”, Dąbrowa 22 II 1917.
39
M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 112.
40
Ibidem, s. 113. Ówczesna prasa podawała także liczby Polaków w tym obozie,
twierdząc, że w listopadzie–grudniu 1916 r. w obozie przebywało 130–250 oficerów
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(10 kwietnia 1917 r.), występowały obostrzenia regulaminowe, zwłaszcza dotyczące kontaktu ze światem zewnętrznym. Po tej dacie nastąpiło pewne złagodzenie obozowego reżimu (np. oficerowie mogli wyjść
swobodnie poza obóz po daniu słowa honoru)41.
Oficerowie otrzymywali żołd, młodsi po 113 marek miesięcznie,
a starsi, od kapitana wzwyż, po 170 marek. Dzienna opłata za całkowite wyżywienie wynosiła 1,70 marki, zatem nie przekraczała ona finansowych możliwości jeńców. Kuchnia obozowa początkowo prowadzona
była przez niemiecką komendanturę, później przeszła pod zarząd jeńców i oni także w niej pracowali. Podstawowym problemem było niedostateczne, pogarszające się wyżywienie, poniżej norm, zwłaszcza niedostatek tłuszczów. Na terenie obozu funkcjonowała także prywatna,
choć słabo zaopatrzona kantyna. Ustał jednak dopływ paczek żywnościowych z rosyjskich komitetów pomocy jeńcom oraz komitetów zagranicznych, działających z ramienia Rosji. Sytuację ratowały paczki
żywnościowe nadsyłane z Królestwa Polskiego, a nawet z terenów położonych bardziej na wschodzie, wreszcie nabywane za własne pieniądze
paczki z krajów neutralnych oraz przesyłane przez Komitet Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce. Dzięki temu jeńcy nie odczuli zbytnio pogarszającej się sytuacji żywnościowej w Niemczech w ostatnich latach wojny42.
W obozie prowadzono aktywną akcję propolską i uświadamiającą,
która nie była ograniczana przez Niemców, choć jak w każdym z tych
obozów, musiała się mieścić w granicach lojalności wobec państwa niemieckiego; nad postawą oficerów czuwał koleżeński sąd honorowy. Dawano odczyty, organizowano obchody rocznic, wydawano czasopismo,
itp. Mimo cenzury wydawnictw, szczególnie prasy, dobrze się rozwijała obozowa czytelnia i biblioteka (pod nadzorem chor. Narbutta, a następnie chor. Wacława Vorbrodta). Obozowy księgozbiór przekazany po
wojnie Macierzy Szkolnej liczył 1800 woluminów43.
Nabożeństwa dla jeńców odprawiał ks. Szymański z pobliskiego
Hötensleben. Obóz odwiedziły kilkakrotnie zespół teatralny i orkiestra
z obozu żołnierskiego w Gardelegen. Władze obozowe urządziły kino
41

M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 1), s. 113–114; AAN, CAP, kart. 3, Z obozu
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i bilard, pozwoliły nawet kilkakrotnie na wyjście do niemieckiego teatru miejskiego44.
Życie obozowe zdominowane było przez politykę, koncentrowało się wokół dwóch zasadniczych kwestii: stosunku do naczelnych
władz państwowych polskich i do sprawy wojska polskiego, a także
do niemieckiej komendy obozu45. W końcu 1916 r. z obozów oficerskich Niemcy wysłali specjalną delegację do Warszawy. W jej skład
wchodziło 68 oficerów (33 z Ellwangen i 35 z Helmstedt). Delegacja
przybyła do Warszawy 12 grudnia, i tego samego dnia zameldowała
się gen. Stanisławowi Szeptyckiemu, komendantowi Legionów Polskich i złożyła deklarację wstąpienia do Legionów w imieniu własnym
oraz kolegów pozostających w obozach. Wliczono ich ewidencyjnie do
3. Pułku Piechoty Legionów, ale w charakterze urlopowanych46. Krok
ten dla jeńców miał duże znaczenie – oznaczał ostateczne wybranie
opcji politycznej i zerwanie ze służbą w armii rosyjskiej. W styczniu
1917 r. delegacja zameldowała się u komendanta Józefa Piłsudskiego,
który nie zajął jednak jednoznacznego stanowiska w sprawie jeńców-Polaków, a następnie zgłosiła się do TRS, oddając jej hołd, jako legalnemu rządowi polskiemu. Zainteresowanie oficerami z tejże delegacji
szybko minęło. Pozostawiono ich samych sobie, nawet bez środków do
życia, dodatkowo codziennie dwukrotnie musieli się meldować władzom niemieckim w Warszawie. W końcu stycznia zostali zatem wywiezieni z powrotem do Helmstedt (26–27 stycznia 1917 r.). Oficjalnie z powodu skończonego 6-tygodniowego urlopu, ale chodziło raczej
o niezadowolenie Niemców z ich akcesu do Legionów (choć początkowo rzekomo mieli mieć wybór – albo powrót do obozów, albo akces do
armii polskiej)47.
Na wieść o utworzeniu TRS (18 stycznia 1917 r.) tego samego dnia
oficerowie z Helmstedt podjęli dwie deklaracje – gotowości służenia ojczyźnie i uznający TRS za prawowity rząd narodowy48. Dwa dni później
TRS zatwierdziła wniosek nagły Komisji Wojskowej o podjęciu niezbęd44
Ibidem, s. 117; K. K o ź m i ń s k i, Z obozów ku Polsce (2), „Polska Zbrojna” 1932,
nr 246; „Jeniec” 1917, nr 30.
45
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nych działań, aby przyjąć do wojska polskiego tych żołnierzy49. Sprawa ta została jednak wyhamowana. Jeńcy czekali z niecierpliwością na
konkretne działania, a nie na ogólnikowe obietnice. Wyrazem ich patriotycznej postawy było to, że w marcu rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na
skarb narodowy oraz fundusz wdów i sierot po poległych legionistach.
Zgromadzili kilka tysięcy marek i innych walut oraz sporo kruszcu.
Ponadto opodatkowali się na ten sam cel50.
Osadzonych w obozie mocno poruszyło wywiezienie z obozu 7 oficerów w dniu 11 lutego (kontestatorów akcji propolskiej albo osób w inny
sposób skonfliktowanych z komendą obozu). Wyłoniona została nawet
specjalna komisja do zbadania sprawy. Jeńcy domagali się także, by na
przyszłość oficerów nie wywożono bez porozumienia się z samorządem.
Parę dni później Niemcy dodatkowo zażądali podpisania przez każdego
z jeńców zredagowanego przez siebie orzeczenia pod słowem honoru,
że dany oficer nie będzie próbował zbiec z obozu, ani podejmował innych działań szkodliwych w stosunku do państwa niemieckiego. Mimo
wzburzenia większość na zebraniu ogólnym postanowiła tę deklarację
podpisać (195 oficerów), a kilkunastu, którzy odmówili, wywieziono do
innych obozów (niemiecka komenda zastrzegła sobie prawo wywozu
oficerów z obozu ze względów politycznych, z którego skorzystała)51.
Natomiast 20 lutego niemiecka komenda wystosowała zapytanie,
którzy z oficerów chcą wstąpić do polskiego wojska: zapisało się aż 165
na 195 ogółem. Postawa ta wynikała z poczucia obowiązku i chęci jak
najszybszego wydostania się na wolność i powrotu do kraju. Parę dni
później w wyniku rewolucji lutowej upadła carska Rosja, a 10 kwietnia
H. von Beseler otrzymał od Austro-Węgier zwierzchnictwo nad Legionami – co oznaczało przejście pod komendę i władzę niemiecką. Ten
krok oraz wcześniejsza postawa niemiecka sprawiły, iż nastroje w obozie uległy przesunięciu w kierunku coraz bardziej nieprzychylnym
Niemcom (niektórzy z powodu podporządkowania wręcz rozpoczęli starania, by przenieść się do innych, ogólnych obozów)52. Pod względem
politycznym obóz uległ sporej polaryzacji, mimo iż cel, tj. niepodległość
Polski, był czynnikiem jednoczącym, to występowały jednak znaczące
różnice w jego osiągnięciu.
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W połowie kwietnia 1917 r. coraz bardziej rozpolitykowani i skłóceni jeńcy wybrali nową Komisję Reprezentacyjną, a starszy obozu wydał zarządzenie, w którym określony został status osadzonych, już nie
jeńców, lecz internowanych. Mimo to zwiększyło się służbowe podporządkowanie w stosunku do oficerów niemieckich (komenda niemiecka
zażądała wręcz porzucenia oznak i mundurów rosyjskich na rzecz legionowych i maciejówek, co wzbudziło opór, ostatecznie w końcu maja
komenda wydała taki rozkaz, na co większość zdjęła jedynie odznaki
lub założyła ubranie cywilne) i wzrósł poziom izolacji od oficerów-Polaków z innych obozów. Nowy kurs władz niemieckich w stosunku do Polaków oznaczał pewne zwiększenie zakresu swobód, zwłaszcza swobód
osobistych, np. spacery do miasta53.
Kryzys przysięgowy nie wpłynął szczególnie na funkcjonowanie obozu, w dalszym ciągu większość prezentowała antyniemieckie nastawienie, a mniejszość skrajnie aktywistyczne, nawet potajemnie werbowała
do Polnische Wehrmacht. Tarcia i rozdźwięki pogłębiały się. Niemcy
zażądali jednak złożenia przysięgi na wierność jeszcze w obozie Helmstedt, większość była przeciwna. Do obozu przybył nawet legionista
por. Zbigniew Brochwicz-Lewiński (po wojnie płk dypl.) z misją od płk.
Edwarda Rydza-Śmigłego (zwolnionego ze służby za odmowę złożenia
przysięgi na wierność władzom niemieckim dowódcy 1. Pułku Piechoty Legionów, który został komendantem głównym Polskiej Organizacji
Wojskowej – POW), by zorientować oficerów w sytuacji i nie dopuścić
do złożenia przysięgi. Po raz pierwszy i chyba ostatni obóz niepodległościowy ustosunkował się w ten sposób do sprawy jeńców-Polaków
znajdujących się w niewoli niemieckiej54.
Wkrótce potem Niemcy stracili szczególne zainteresowanie koncepcją utworzenia Polnische Wehrmacht i zlikwidowali obóz w Helmstedt,
ale najpierw najbardziej zadeklarowanych piłsudczyków (29 osób) przewieźli 10 września do trzech obozów ogólnych, a dwa dni później, 12
września, pozostałych oficerów (165) do nowego, ostatniego już obozu
polskiego w Neustadt, o którym informacje są bardzo skąpe55.
Obozy żołnierskie były niejednokrotnie raczej punktami zbornymi,
w których jeńców ewidencjonowano, formowano w oddziały robocze
i wysyłano do pracy poza nim, pozostawiając niewielką część niezbędną do prac wewnątrzobozowych czy niezdolnych do pracy. Warunki
zakwaterowania, wyżywienia oraz sposób traktowania w obozach żoł53

Ibidem, s. 273.
Ibidem, s. 278–280.
55
Ibidem, s. 280–281.
54

60

Piotr Stanek

nierskich był relatywnie gorszy niż w oficerskich. Sytuacja żołnierzy-Polaków zmieniła się diametralnie po utworzeniu specjalnych obozów
dla tej grupy narodowościowej. Zwolniono ich z komand roboczych, by
skoncentrować w obozach, w których sytuacja żywieniowa stała się lepsza, a tym, którzy zgłosili swój akces do wojska polskiego wypłacano
żołd. Z uwagi na fakt, że koncepcja wykorzystania jeńców jako kadry
dla tworzonego wojska upadła bardzo szybko, to z ogólnej liczby ok. 150
tys. jeńców-Polaków w Niemczech i Austro-Węgrzech wydzielono ich
zaledwie ok. 20 tys. Reszta pozostała na dotychczasowych warunkach
w obozach tzw. ogólnych i komandach pracy56.
W miejscowości Celle istniały dwa obozy jenieckie: Celle-Schloss
i Celle-Lager (zwany też Celle-Scheuen, gdyż w tej północnej dzielnicy
miasta się znajdował). Obóz Celle-Schloss zlokalizowano w znajdującym się w środku miasta zamku w kształcie dużego czworoboku trzypiętrowych gmachów (w których już wcześniej przetrzymywano Polaków – jeńców wojennych i cywilnych, Rosjan, Francuzów i Anglików,
w sumie ok. 250–300 osób), a obszerny wewnętrzny dziedziniec służył
celom rekreacyjnym57. W obozie panowały dość liberalne warunki, gdyż
było w nim mniej jeńców wojennych, a więcej internowanych cywilów,
ważnych osób różnej narodowości, np. Tadeusza Hołówko, Wincentego
Rzymowskiego, pastora (po wojnie senatora) ks. Ryszarda Paszko i innych. W roku 1915 z inicjatywy ks. R. Paszko Polacy zorganizowali się
w odrębną grupę narodową, wcześniej nieuznawaną, a od końca 1915 r.
uwzględnianą m.in. przy wizytacjach delegatów Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. Utworzono też „Bratnią Pomoc”, która starała się pomóc rodakom w czasie świąt w obozie dla
szeregowych Celle-Lager. Instytucja ta również działała na rzecz budzenia i podtrzymywania świadomości narodowej, organizując obchody
różnych wydarzeń czy prowadząc bibliotekę58. Ksiądz R. Paszko wspominał bowiem, iż: „Zapisano mnie tak samo, jak innych Polaków z zaboru rosyjskiego jako «Russe». Po wielu zabiegach udało mi się przekonać komendanturę obozu i samych rodaków, że powinniśmy stworzyć
własną grupę narodową. Pomimo to i w zorganizowanej grupie polskiej
przeważała znacznie orjentacja rusofilska”59. Od akcji polskiej odcinali
się również litewscy księża.
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W mieście funkcjonował też drugi obóz, dla żołnierzy szeregowych –
Celle-Lager obliczony na ok. 10 tys. osób (znajdowały się w nim nawet
internowane kobiety), składający się z kilkudziesięciu baraków. Osobne
były dla Polaków, Rosjan, Rumunów, Francuzów itd. Obozem zarządzał
komendant o nazwisku Gallus, który źle zapisał się w pamięci jeńców60.
Z początkiem listopada 1916 r. wyodrębnieni z obozów ogólnych jeńcy-Polacy skierowani zostali do osobnych sektorów Celle-Lager. Pierwsza grupa liczyła ok. 200 osób, do połowy listopada liczba ta wzrosła
do ok. 51061, a w sumie skoncentrowano w nim ponad 1000 żołnierzy,
w tym sporo przedstawicieli inteligencji zawodowej. Wewnętrzną działalność obozu szybko ujęto w ramy organizacyjne, gdyż na zebraniu
wszystkich jeńców, 14 stycznia 1917 r., powołano nową strukturę: Organizację Jeńców Polaków Obozu w Celle, która dzieliła się na sekcje:
oświatową (kursy, szkoły, biblioteka), pomocy materialnej, spółdzielczą
(zakupy oraz prowadzenie herbaciarni), pocztową, gospodarczą (nadzór
nad kuchnią), higieniczną (higiena, łaźnia, opieka nad chorymi), redakcję (czasopismo „Jeniec”) i dochodów62. Zakres aktywności był zatem
bardzo szeroki, a praca organizacyjna, jak wynika choćby z przeglądu
treści czasopisma „Jeniec”, bardzo intensywna.
Jeszcze w 1916 r. powstało w obozie Biuro Propagandy, którym kierowali przysłany z Warszawy Jan Jadczyk (przeniesiony wkrótce do Gardelegen, by tam organizować działalność oświatową i uświadamiającą)
i Sołdaczuk, instruktor delegowany przez POW. Mimo iż władze niemieckie nie ogłosiły jeszcze poboru do polskiego wojska, ale jeńcy sami
stworzyli w obozie Organizację Ochotników do Armii Polskiej (wielu
jeńców zgłosiło także swą chęć wstąpienia do Legionów Polskich). Już
w drugiej połowie stycznia 1917 r. powstał oddział ochotników do wojska polskiego na czele z Tadeuszem Grunwaldem (delegat Komitetu
Opieki nad Jeńcami, odwołany jednak z obozu wraz z Sołdaczukiem),
który przekształcił się w zorganizowaną jednostkę wojskową, liczącą
w momencie likwidacji obozu ok. 300 osób. W ramach tego oddziału
zorganizowano dodatkowo tzw. pluton wzorcowy. Ochotnicy odbywali
także ćwiczenia wojskowe (podobnie jak w Gardelegen)63.
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W kwietniu 1917 r. obóz dla Polaków w Celle zlikwidowano, a jeńców przeniesiono do istniejącego już obozu w Gardelegen. Obóz ten
również miał międzynarodowy charakter, ale sektor polski był oddzielony. Obejmował on obszar 2,5 km długości i 0,5 km szerokości. Liczył
18 olbrzymich baraków drewnianych, w których kwaterowało – w zależności od okresu – 1300–3000 osób. Baraki budowali sami jeńcy. Były
one podłączone do sieci elektrycznej i wyposażone w dwa rzędy prycz,
stoły i ławy, znajdowało się tam również pomieszczenie z umywalkami. Porządek dnia wyglądał następująco: pobudka o 6.00, śniadanie to
kubek czarnej kawy i kromka chleba, o 13.00 obiad – zupa i jarzyny,
tak samo kolacja o 17.00. Czasem zamiast kawy herbata itp. O 21.00
zaczynała się cisza nocna. Niemiecki komendant o nazwisku Grüner
sprzyjał Polakom, a komendantem polskiego oddziału był por. Klonowski. Straże niemieckie pilnowały jedynie obóz z zewnątrz oraz regulowały wyjścia64.
Pod względem uświadomienia i zorganizowania obóz w Gardelegen
prezentował się lepiej, niż w Celle, gdyż funkcjonowały w nim liczne
instytucje, zwłaszcza oświatowe. Choć wielu jeńców pracowało w obozie lub w okolicy, ale niektórzy, m.in. inteligencja, byli zwolnieni z tego
obowiązku, dzięki czemu mogli zajmować się akcją uświadamiającą itp.
(Zadanie to było łatwiejsze, gdyż usunięto z Gardelegen wichrzycieli,
w zamian przybyło 50 Polaków z innych obozów). Zawiązała się m.in.
Rada Szkolna z zawodowymi nauczycielami i podjęto szeroko zakrojone
działania oświatowe, do których zaliczyć można: walkę z analfabetyzmem (ok. 45% poziom), kursy szkolne (język polski, arytmetyka, historia Polski, przyroda, co odbywało się w większości kosztem odpoczynku
pracujących codziennie jeńców) i inne, jak: rzemieślniczy, gospodarski,
dla inwalidów. Zorganizowano dobrze wyposażoną bibliotekę (w marcu 1918 r. jej księgozbiór liczył ok. 4900 egzemplarzy, w tym ok. 4600
wydawnictw w języku polskim), do której książki nadsyłał m.in. Komitet Opieki nad Jeńcami Polskimi w Krakowie65 i z której jeńcy chętnie korzystali. Wygłaszano odczyty, działał także chór, który docierał
ze swym repertuarem nawet do oddziałów roboczych i innych obozów.
Utworzono orkiestrę, teatr, które skupione były w ramach Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego „Polonia”. Zorganizowano wewnątrzobozową pocztę, obozową kaplicę w jednym z baraków (później miał
powstać specjalny kościół), a nawet instytucje dobroczynne: Komitet
Samopomocy i Komisję Objazdową. Działały kasy zapomogowe oraz
64

AAN, CAP, kart. 206, W polskim obozie jeńców, „Wiedeński Kuryer Polski” 18
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Polski Komitet Pomocy Jeńcom-Polakom w Obozie Gardelegen, który
dzielił pomoc żywnościową, nadsyłaną przez różne komitety pomocy
jeńcom66.
Pracę te dodatkowo zintensyfikował przyjazd na stałe, 27 czerwca
1917 r., czterech wydelegowanych oficerów-Polaków z obozu oficerskiego Helmstedt (kpt. Mieczysław Mackiewicz – po wojnie generał brygady, dowódca 26. Dywizji Piechoty; kpt. Seweryn Rymaszewski – zginął
w stopniu pułkownika w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.,
kpt. Konrad Sztobryn – po wojnie pułkownik w stanie spoczynku i por.
Jakowicz, których wysłano na prośbę TRS i w porozumieniu z Józefem
Piłsudskim), dzięki czemu rozpoczęto systematyczne szkolenie żołnierzy.
Na bazie wspomnianego oddziału ochotniczego przeniesionego z Celle
5 lipca 1917 r. utworzono Szkołę Podoficerską, w której wykładano (wykładowcami była czwórka oficerów z Helmstedt, a także sierż. Janczewski) rozmaite zagadnienia wojskowe według regulaminów legionowych.
Zdecydowanie gorzej wyglądała sprawa frekwencji, gdyż szkoła liczyła
niekiedy tylko ok. 28–40 słuchaczy, a wpływ na jej liczebność miało wysyłanie jeńców do pracy poza obóz (np. latem 1917 r. w obozie przebywało
zaledwie ok. 2 tys. żołnierzy, a blisko 6 tys. pracowało na roli w wielkich
folwarkach lub w fabrykach. W obozie utworzono nawet specjalną Komisję Objazdową z kapelanem ks. Janem Żakiem na czele, która utrzymywała kontakt z tymi oddziałami roboczymi, kontrolowała warunki ich
pracy, czy ułatwiała żołnierzom-Polakom kontakt z krajem)67.
Wyrazem propolskich postaw jeńców z Gardelegen były np. prośby
do Komitetu Opieki nad Obozami Jeńców-Polaków w Niemczech o nadesłanie maciejówek, by nie nosić rosyjskich furażerek68, a zwłaszcza
zorganizowane w obozie obchody Konstytucji 3 maja przez grono tzw.
aktywistów. Nie brakło wówczas m.in. podniosłego apelu i defilady ok.
160 ochotników do wojska, których czerwony sztandar z Orłem Białym (dar kobiet z Warszawy) uroczyście poświęcił ks. Jan Żak, kapelan,
były redaktor „Dziennika Powszechnego” ukazującego się we Włocławku (w obozie aktywny był także ks. Józef Panaś, kapelan z Legionów).
Uczestnicy odśpiewali zagraną przez obozową orkiestrę pieśń Jeszcze
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M. M o n g i r d o w a, Jeńcy Polacy..., (cz. 5), s. 114; AAN, CAP, kart. 3, Praca
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Polska nie zginęła. Wzięli także udział we mszy w intencji Ojczyzny,
którą obok ks. J. Żaka odprawił ks. Waldemar Sejdel. Wieczorem w sali
teatru zorganizowano odczyt jeńca Daniela Forella nt. wydarzeń z maja
1791 r., potem wystąpiła orkiestra, deklamatorzy i chór oraz wystawiono jednoaktową sztukę ludową Za Ojczyznę. Całość zakończono uroczystym odśpiewaniem Boże coś Polskę69.
Dnia 25 maja 1917 r. do obozu w Gardelegen przybył wspomniany
już dyrektor Departamentu Spraw Wewnętrznych TRS M. Łempicki
wraz z przedstawicielem Komitetu Opieki nad Jeńcami-Polakami dr.
Konradem Kasperowiczem. Uroczyście witany przez delegację jeńców
M. Łempicki zapewniał o rychłym odrodzeniu Polski, o pamięci o żołnierzach i trosce o nich ze strony Rady70. Podobna wizytacja miała miejsce w Helmstedt 20 czerwca, ale sprowadzały się one tylko do obietnic, brak było konkretów, a przeważały pesymistyczne wizje dotyczące
szans na powrót do kraju. Również wizyty innych dostojników, m.in.
hr. Adama Ronikera, prezesa Rady Głównej Opiekuńczej, nie przynosiły oczekiwanych przez jeńców zmian71.
*

* *

Po wcześniejszym okresie gorących sporów i oczekiwania na zmianę
jeńcy stali się bierni, rozgoryczeni i przygnębieni. Nie podejmowali poważniejszych działań politycznych. Samorząd jeniecki praktycznie nie
funkcjonował i nawet praca oświatowa prowadzona była tylko w dorywczy sposób. Na tę sytuację miały również wpływ pogarszające się
warunki materialne i wyżywienie72. Jeńcy podejmowali jedynie indywidualne próby uzyskania zwolnienia na wyjazd do kraju, sporej grupie
z nich to się udało. Na przełomie 1917 i 1918 r. dochodziło do częściowych zwolnień szeregowych, zwłaszcza z terenu Królestwa Polskiego,
a następnie oficerów73.
Dopiero upadek państw centralnych zmienił sytuację jeńców-Polaków, jeszcze w połowie października władze okupacyjne nie przeciw69
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stawiały się żądaniu wypuszczenia wszystkich oficerów-Polaków z niewoli i pomocy w ich wstępowaniu do wojska polskiego (zabiegi takie
Komisja Wojskowa TRS rozpoczęła już we wrześniu). Pierwszych czternastu byłych oficerów armii carskiej, zwolnionych z obozu jenieckiego,
zostało przyjętych do wojska polskiego reskryptem Rady Regencyjnej
z 25 października 1918 r. (wśród nich awansowani na majorów kapitanowie M. Mackiewicz i L. Zawistowski, a także kpt. S. Rymaszewski
i kpt. K. Sztobryn)74.
W końcu, 12 listopada 1918 r., jeńcy zostali zwolnieni decyzją Ministerstwa Wojny, które zgodziło się na ich wyjazd do Polski. Po drodze jednak znaczna część oficerów została na trzy tygodnie zatrzymana
w doraźnym obozie – w twierdzy Torgau nad Łabą do 4 grudnia 1918 r.
(na wieść o rozbrojeniu Niemców w Polsce) i dopiero 5 grudnia 1918 r.
znaleźli się na terenie wolnej już Polski75. Polacy z niewoli niemieckiej
wrócili zatem jeszcze przed zakończeniem wojny lub dopiero po klęsce
państw centralnych jesienią 1918 r.76. Po rewolucji w Niemczech część
jeńców, którzy wcześniej pracowali w oddziałach roboczych, zastrajkowała. W rezultacie Niemcy odesłali ich do obozu w Niederzwehren
k. Kassel, tam było ok. 1100 Polaków. W końcu listopada 1918 r. przybył
delegat konsula polskiego w Berlinie, powstał też Komitet ds. Powrotu
– złożony z jeńców i zaczęto organizować wyjazd. Wrócili oni w sposób zorganizowany, wojskowy, skład pociągu konwojowany był przez niemieckich żołnierzy. Dotarli do Skalmierzyc, potem do obozu pod Kaliszem –
w nocy z 11 na 12 grudnia – tam był punkt etapowy, następnie wysłano
ich do Warszawy77. W sumie, od 15 listopada 1918 do 20 stycznia 1919 r.,
przez zachodnią granicę do Polski przeszło prawie 210 tys. Polaków (nie
wlicza się tutaj osób, które przekroczyły granicę nielegalnie), a repatriacja jeńców-Polaków zakończyła się formalnie w maju 1919 r.78.
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Mimo propagandowych wysiłków tylko niewielka część jeńców-Polaków pozytywnie zareagowała na polityczno-patriotyczną agitację i odpowiedziała na zapowiedź tworzenia polskich sił zbrojnych, będących
pod kontrolą państw centralnych (niektórzy widzieli w tym tylko sposób na jak najszybsze wydostanie się z niewoli). Większość pozostała
jednak obojętna lub przyjęła postawę wyczekującą. Motywacja jednych
i drugich była bardzo różna. Warto przytoczyć tutaj uwagę badaczki
tego zagadnienia, Marii Mongirdowej, która podała, że:
„W gruncie rzeczy sama koncepcja zużytkowania jeńców obcej narodowości w walce przeciwko państwu, pod którego sztandarami walczyli uprzednio, i podjęcie tej koncepcji przez Niemcy, jest już objawem
zwyrodnienia wojny i jej stadium schyłkowego. Dla państw, jak Rosja,
składającego się z ludności różnych narodowości, lub Austro-Węgier,
opartych na podstawie narodowościowej, jest to bardziej naturalne; dla
jednolitego narodowo Cesarstwa Niemieckiego koncepcja ta jest produktem klęski, dowodem upadku wiary we własne siły. To też przystępują
do niej niechętnie, jakby pod przymusem, ociągają się i wahają”79.

Ci żołnierze, doświadczeni już w wojnie, po odpowiednim przeszkoleniu, mogli bardzo dobrze wzmocnić w późniejszym czasie szeregi wojska polskiego (o czym świadczy casus Armii Polskiej we Francji gen.
Józefa Hallera, złożonej m.in. z byłych jeńców). Sami jeńcy byli jednak
bezsilni, działali poza krajem, w warunkach niewoli i niezależnie od
swoich postaw, celów i dążeń pozostawali całkowicie zależni od ogólnej
polityki niemieckiej i austro-węgierskiej, której generalnie nie ufali.
A państwa te rozczarowały się szybko słabym odzewem na ogłoszone
przez nie plany i utraciły zainteresowanie formowaniem polskiej armii (opory miał szczególnie pruski Sztab Generalny), a obozy tworzone
z myślą o tym stopniowo zamykano.
Mimo prac nad przygotowaniem przyszłych żołnierzy do wojska polskiego, nie włączono ich wprost do Legionów, to jednak przyczyniło się
do poprawy warunków bytu większości jeńców, którzy łatwiej mogli nawiązać kontakt z krajem i rodzinami. Pomogło również w budzenia i/lub
rozwoju ich patriotyzmu, świadomości narodowej i niepodległościowych
nastrojów. Zatem nawet instrumentalne potraktowanie jeńców przez
państwa centralne zbiegło się z chęcią Polaków, aby zorganizować się
79
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we własne, narodowe grupy i uzyskać pewne swobody i przeszkolenie,
by być później przydatnym w armii polskiej. W ten sposób jeńcy okazali
się w 1918 r. przygotowani ideowo, zwartą grupą wstąpili do wojska
polskiego, spełniając tym samym dawno już powzięty zamiar80.
Deklaracja jeńców z 12 grudnia 1916 r. o ich chęci wstąpienia do
służby wojskowej na rzecz Polski została przez władze II Rzeczypospolitej odpowiednio uznana – ci ochotnicy, którzy ją złożyli, mogli legitymować się specjalnym zaświadczeniem, wydawanym przez Wojskowe
Biuro Historyczne:
„Stwierdzam na podstawie dokumentów posiadanych przez Wojskowe
Biuro Historyczne, iż p. N.N. z obozu jeńców rosyjskich w Niemczech –
Austro-Węgrzech – zgłosił się do Legionów Polskich w dniu 12 grudnia
1916 roku i został przyjęty do Legionów Polskich z pozostawieniem go
nadal w obozie dla oficerów Polaków (Offizier Polenlager), co zostało
spowodowane trudnościami politycznymi, niezależnymi od Komendy
Legionów”81.

Ponadto żołnierz taki otrzymywał specjalną odznakę pamiątkową
więźniów ideowych z lat 1914–1921 (notabene, jeszcze w 1918 r. Polski
Komitet Opieki nad Jeńcami w Warszawie wydał pamiątkową książkę
pt. Jeniec). Nie poszły za tym wszakże kroki, by wliczyć ten okres internowania do wymiaru emerytury, mimo że dotyczył stosunkowo niewielkiej grupy osób (oficerów ochotników było ok. 300). Sytuacja taka
w wolnej Polsce budziła spore rozgoryczenie, ale podejmowane przez
nich działania (zwłaszcza w ramach Związku Oficerów Internowanych
w czasie wojny światowej w obozach polskich w Niemczech i AustroWęgrzech, należącym do Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny), by to zmienić na swą korzyć nie zakończyła się sukcesem.
Mniej chodziło tutaj o stronę materialną sprawy, ale przede wszystkim o wymiar moralny, jasny sygnał, że „Polska niepodległa pamięta
o każdej zasłudze i ofierze, złożonej na ołtarzu ojczyzny”82. W kontekście obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
warto przypomnieć również działania, jakie na tym polu podejmowali
jeńcy-Polacy.
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THE GERMAN POW CAMPS DESIGNED FOR POLES
FROM THE RUSSIAN ARMY
IN THE YEARS OF WORLD WAR I (1916–1918)
(Summary)

According to different assessments, there were from a few dozen thousand to about 100
thousand Polish (or ones acknowledged to be so) soldiers of the Tsar’s Army fighting during World War I. Initially, as that same national group, they stayed in POW camps. Later,
in connection with the Germans’ propagandist action that served to force them to join the
German Army, there were established special officer camps for them (Ellwangen in Württemberg, Helmstedt in Lower Saxony and Neustadt in Thuringia) and camps designed
for privates and non-commissioned officers (Celle in Lower Saxony and Gardelegen in
Saxony-Anhalt). Together with the growing losses at the fronts, Germany and Austria-Hungary planned to enlist Poles in the detachments formed under their control, known
under the name of Polnische Wehrmacht (Polish Armed Forces), and to use them against
Russians. The legal basis of that project was the Act of 5 November 1916 declared by the
Central Powers. Although the idea did not materialize, that did lead to improvement in the
quality of living conditions of the majority of Polish POWs. Paradoxically, it also helped
to build their national consciousness and ambitions to regain independence.

DEUTSCHE GEFANGENENLAGER FÜR POLEN
AUS DER RUSSISCHEN ARMEE
IN DEN JAHREN DES ERSTEN WELTKRIEGS (1916–1918)
(Zusammenfassung)
Während des Ersten Weltkriegs befanden sich – nach verschiedenen Schätzungen –
zwischen einigen zigtausend und sogar ca. 100.000 polnischen (oder für solche befundenen) Soldaten der Zarenarmee in deutscher Gefangenschaft. Anfänglich waren sie im
Rahmen dieser Gruppe in Gefangenenlagern untergebracht. Später wurden für sie im Zusammenhang mit der deutschen Propagandaaktion, mit der man sie dazu bewegen wollte,
sich der deutschen Armee anzuschließen, spezielle Offizierslager (Ellwangen in Württemberg, Helmstedt in Niedersachsen und Neustadt in Thüringen) sowie Lager für Soldaten
und Unteroffiziere (Celle in Niedersachsen und Gardelegen in Sachsen-Anhalt) errichtet.
Mit zunehmenden Verlusten an den Fronten planten Deutschland und Österreich-Ungarn
die Aufnahme von Polen in die unter ihrer Aufsicht zu gründende Polnische Wehrmacht,
um sie gegen Russland einzusetzen. Die Rechtsgrundlage für dieses Projekt war ein von
den Zentralstaaten verkündeter Akt vom 5. November 1916. Obwohl die Idee letztlich
scheiterte, trug sie dennoch zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der meisten
polnischen Kriegsgefangenen bei. Paradoxerweise half sie ihnen auch beim Aufbau von
Nationalbewusstsein und Unabhängigkeitsambitionen.
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Włoscy żołnierze w austro-węgierskich
i niemieckich obozach jenieckich
podczas I wojny światowej
Słowa kluczowe: I wojna światowa, włoscy jeńcy wojenni
Oficjalne dane o włoskich jeńcach w niewoli austro-węgierskiej i niemieckiej w czasie I wojny światowej ustalono na początku lat dwudziestych na ok. 600 tys., opierając się na wynikach dochodzenia królewskiej Parlamentarnej Komisji Śledczej do spraw Badania Przypadków
Łamania ius gentium przez wroga1, której przewodniczył sędzia Sądu
Najwyższego, autor ustaw i senator Lodovico Mortara. Ponad połowa
tej liczby, która jest równa ilości ofiar w całym konflikcie, to wynik klęski pod Caporetto w 1917 r. Zaprowadziła ona Włochy na skraj zapaści
wojskowej i politycznej2. Nie jest rzeczą normalną, że z tych 600 tys.
więźniów jco szósty nie wrócił do domu, umierając z powodu chorób
i niedożywienia. Tytułem porównania, weźmy pod uwagę to, że śmiertelność we włoskich szeregach była trzykrotnie wyższa niż wśród żołnierzy francuskich. Częściowo tłumaczy tę hekatombę postawa włoskiego
rządu oraz naczelnego dowództwa, którzy natychmiast zakwalifikowali
jeńców jako „tchórzy”, mówiąc, że nie wywiązali się oni z obowiązku
i tym samym nie zasługiwali na pomoc. Taka linia działania miała
się jeszcze pogorszyć po porażce pod Caporetto3. Żołnierzom włoskim
1

Ustanowiona rozporządzeniem z 15 XI 1918 r., nr 1711, na wniosek premiera.
Commissione Reale parlamentare d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, 3, Milano–Roma 1920–1921. Zob. także M. P i s a n i, La grande
guerra, i crimini di guerra e i processi di Lipsia (1921), „Criminalia. 2008, Annuario di
scienze penalistiche” s. 53–55.
2
M. P a t r i c e l l i, L’Italia delle sconfitte – Ordine, contrordine, disordine: Caporetto,
24 ottobre 1917, Roma 2016, s. 101–142.
3
W tej kwestii zob. G. P r o c a c c i, Soldati e prigionieri italiani nella Grande
guerra, Torino 1993 (dodr. 2000).
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pojmanym przez wroga odmówiono wówczas wsparcia i pomocy, które
pozostałe narody zapewniały własnym wojskom. Tylko Włoski Czerwony Krzyż zrobić coś w tym względzie4, ale mimo całego zaangażowania
były to działania niewystarczające.
Komisję Jeńców Wojennych Włoskiego Czerwonego Krzyża, na czele z posłem szwajcarskiego pochodzenia Emilio Marainim, powołano
w 1915 r. (w 1916 r. z powodu śmierci przewodniczącego funkcję tę
objął senator Giuseppe Frascara) w celu zarządzania korespondencją, informacjami oraz pomocą włoskim jeńcom wojennym w Austro-Węgrzech – organ ten utrzymywał łączność z komisjami działającymi
w Wiedniu i Budapeszcie, a także w Berlinie po wypowiedzeniu wojny
28 sierpnia 1916 r. Włoski Czerwony Krzyż starał się w ramach Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża o uruchomienie zapisów
zawartych w artykułach 14 i 15 konwencji haskiej z 1907 r. oraz w artykule VI IX Konferencji Międzynarodowej w Waszyngtonie z 1912 r.5.
Biuro Przekazywania Listów zajmowało się korespondencją, Biuro Pomocy – zaopatrzeniem w chleb i artykuły żywnościowe, Biuro Skarbu
– pieniędzmi i przedmiotami osobistymi: odbywało się to we współpracy z Bankiem Handlowym Włoskim oraz Bankiem Szwajcarii Włoskiej
w Lugano, które zapewniały wymianę lirów na korony austriackie6.
Siedziba mieściła się przy piazza Montecitorio 115 w Rzymie, a pracowało w niej ok. 200 osób, z czego większość to z cywile i wolontariusze7.
Komitet zajmował się nawet małżeństwami per procura oraz aktami
uznawania ojcostwa dzieci urodzonych w czasie niewoli, zarówno przez
żony, jak i niezamężne panny8.
Od czerwca 1915 do 31 października 1917 r. przez Komisję Jeńców
Wojennych przewinęło się ponad 48 mln listów, 1897 tys. próśb o infor4

Oficjalnie uznany przez rząd w lipcu 1915 r.: „Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” 1915, No. 164, s. 4070.
5
Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du
7 au 17 mai 1912, Compte rendu, Washington 2017, s. 132–139 i 318 (reprint). Por.
F. B u g n i o n, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes
de la guerre, Genève 2000, s. 88–129.
6
Szczegóły na temat pomocy są zawarte w Okólniku nr 6 Włoskiego Czerwonego
Krzyża, Commissione dei prigionieri di guerra: norme per i rapporti tra i prigionieri di
guerra italiani e le loro famiglie, Roma 1916.
7
Camera dei deputati, Commissioni parlamentari di inchiesta [Izba Deputowanych,
Parlamentarne Komisje Śledcze], Commissione per i prigionieri di guerra 1917–1918,
teczka 32: Croce Rossa Italiana [Włoski Czerwony Krzyż], Relazione morale sull’atti�vità della Commissione dei prigionieri di guerra dalla sua costituzione al 31 ottobre
1917, Roma 1918.
8
Rozporządzenie z 29 I 1916 r., No. 1866.
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mację (z czego załatwiono 998 tys.), 3241 tys. franków szwajcarskich
i 3724 tys. bochenków chleba9. Od czerwca 1915 r. u boku Komisji działał analogiczny organ wojskowy pod wodzą Paola Spingardiego, który
zajmował się austro-węgierskimi jeńcami wojennymi w obozach włoskich. Paradoksalnie zabiegano bardziej o warunki przetrzymywania
wroga, aniżeli o te, w których więziono własnych żołnierzy10. Paczki
przekazywane przez Włoski Czerwony Krzyż włoskim żołnierzom
w Niemczech przechodziły przez Bazyleę, natomiast dla jeńców w Austrii przez Buchs. By to uzmysłowić można przytoczyć, że w sierpniu
1916 r. ponad milion paczek wyruszyło w kierunku państw centralnych
(820 049 do Austrii i 312 758 do Niemiec), a łacznie do tamtej pory
wysłano ich 12 947 210 do Austrii i 1 915 601 do Niemiec: liczby te „robią wrażenie”, a mimo to były one niewystarczające11. Paczki nie mogły
ważyć więcej niż 5 kg i zawierać korespondencji: gazety były zakazane,
nawet jako papier pakunkowy.
Obozów jenieckich na terytoriach należących ówcześnie do państw
centralnych było przynajmniej 10012. Szeregowi włoscy żołnierze zosta9

Na ten temat: Statistique de l’activité de la Commission des Prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge italienne de juin 1915 au 31 octobre 1917, „Bulletin International des
Sociétés de la Croix-Rouge” 1918, No. 193, s. 144.
10
Stato Maggiore dell’Esercito [Sztab Generalny Armii], V Reparto Affari generali
– Ufficio storico, L3, Studi particolari VIII-6, Prigionieri italiani dell’E. e prigionieri
A.U. in Italia – 1915/18, Roma, teczki 245–248; A. T o r t a t o, Prigionieri degli italiani.
W: La Grande Guerra. Uomini e luoghi del ‘15–’18, d. sc. M. Isnenghi, Vol. 1, Torino
2008, s. 254.
11
G.P. B e r t e l l i, Mauthausen 1918 – Una tragedia dimenticata, Ferrara, http://
www.antrodiulisse.eu/sussurri-nell-antro/civilta-dell-uomo/storia-contemporanea, s. 91.
Należy wziąć pod uwagę, że jako przesyłkę klasyfikowano także normalną korespondencję, a niekoniecznie wysyłkę żywności i/lub ubrań.
12
Obozy odosobnienia w Austro-Węgrzech: Aschach an der Donau, Braunau in
Böhmen, Braunau am Inn, Bistritz, Boldogasszonyted, Csót bei Papa, Cinkota, Dunerszerdahely, Enzing Veszprem, Freistadt, Grödig b. Salzburg, Hart b. Amstetten, Kenyérmezö, Heinrischsgun, Haimlasker, Kleinmunchen, Kornarom, Horowitz, Josefstadt,
Mauthausen, Marchtrenk, Milowitz, Muchling N.O., Nagymegyer, Ostffyasszonyfa,
Planá, Reichenberg, Schwarzach S. Vito, Sigmundsherberg, Somorja, Spratzern, Sopronnyek, Theresienstadt, Vassurány, Zala-Egerszeg, Puchensterben, Katzenau b.
Linz (dla cywilów). Archivio Centrale dello Stato (dalej: ACS) [Centralne Archiwum
Państwowe], Le liste degli internati in Austria 1915–1918 [Listy internowanych
w Austrii 1915–1918], IT-ACS-0001-0001-291, Roma.
1

Obozy koncentracyjne w Niemczech: Altdmann, Altengrabow, Arys, Aschaffenburg,
Altenau in Harz, Aachen, Augustabad, Beeskow, Blankenburg (Mark), Burg b. Magdeburg, Branderburg, Bad Stuer, Breesen, Gadebusch, Berxen, Brenhorst, Post Wietzen,
Bad Colberg, Crossen, Kassel, Czersk, Chemnitz, Krefeld, Celle, Claustal, Döberitz,
Dülmen, Danzig, Troyl, Darmstadt, Diedenhofen, Diest, Döbeln, Eichstadt, Erlangen,
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li w nich wcielani do tak zwanych kompanii roboczych i przeznaczani
do ciężkich prac, gdzie wartość kaloryczna i ilość pożywienia były niewystarczające; można było je jednak uzupełniać w razie skierowania do
zajęć polowych czy w gospodarstwie, albowiem tam możliwości żywieniowe były nieco lepsze, pomimo powszechnych trudności, zwłaszcza
aprowizacyjnych, jakie trawiły państwa centralne z powodu francusko-brytyjskiej blokady morskiej. W przypadku oficerów – ok. 19 500 osób
– mieli oni zasadniczo nieco bardziej sprzyjające warunki, wynikające
z ich rangi i nie byli kierowani do robót: to wyjaśnia, dlaczego zmarło
ich tylko 550, czyli mniej niż 3%.
Tryb postępowania z jeńcami został uregulowany w ramach konwencji haskiej z 1907 r.13. W artykule 7 przewidziano, że jeńcom wojennym należało zagwarantować dawkę żywieniową równoważną z tą,
którą kraj ich zniewolenia przeznaczał dla własnych żołnierzy. Rozmiary światowego konfliktu obnażyły natychmiast niemożność rzeczywistego zastosowania tych norm i to do tego stopnia, że Międzynarodowy
Czerwony Krzyż utworzył w Genewie Agencję Pomocy na rzecz Jeńców
Wojennych, do której przystąpiły wszystkie narody prowadzące wojnę.
Agencja ta utrzymywała stosunki z rządami walczących krajów oraz
koordynowała działania pomocowe i interwencyjne. Duża liczba jeńców,
których prędko w Europie były miliony, a także niemożność wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań z powodu trudności i ograniczeń aprowizacyjnych skłoniły Międzynarodowy Czerwony Krzyż do
Eschwege, Ellwangen, Fursemberg, Fuchsberg b. Uchte, Freiburg im Baden, Frankfurt
a. Main, Friedberg im Hessen, Guben, Gardelegen, Güstrow, Göttingen, Giessen,
Germersheim, Gütersloh, Heilsberg, Havelberg, Holthausen, Hameln, Holzminden,
Heuberg, Hammerstein, Hammelburg, Hohenasperg, Halle, Helmstedt, Hesepe, Hann
Münden, Heidelberg, Hirschberg, Lamsdorf, Limburg a. Lahn, Langensalza, Landau,
Lechfeld, Ludwigsburg, Lichtenhorst, Ludwigshafen, Merseburg, Minden, Münster,
Mannheim, Meschede, Metz, Münsingen, Magdeburg, Mewe, Mainz, Neuhammer,
Neisse, Neuenkirchen, Neuburg an der Kammel, Oberhofen, Osnabrück, Puchelm,
Plassenburg, Quedlinburg, Ruhleben, Rastatt, Regensburg, Reisen, Schneidemühl,
Stargard, Salzwedel, Stendal, Sagan, Skalmierchutz, Sprottau, Stralkowo, Senne,
Soltau, Saarbrücken, Schwarmstedt, Strohen, Saarlouis, Strassburg, Schönfeld,
Stuttgart, Tauberbischofsheim, Tuchel, Traunstein, Ulm, Wetzlar, Worms, Würzburg,
Werl, Wahmbesk, Wildemann, Weilburg, Wolfsburg, Zossen, Zerbst, Zwickau. ACS,
Liste degli internati in Germania 1915–1918 [Listy internowanych w Niemczech 1915–
1918], IT-ACS-0001-0001-292; ibidem, Le Liste dei restituti, ovvero dei prigionieri rimpatriati [Listy przywróconych, czyli repatriowanych żołnierzy], IT-ACS-0001-0001-293.
��
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October
1907. Tekst w: Raccolta di strumenti di diritto internazionale umanitario, penale e dei
rifugiati, cur. P. De Stefani, Padova 2007.
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zajęcia się (z terytorium Szwajcarii) bezpośrednim rozdziałem pomocy,
co doprowadziło, w kwietniu 1916 r., do podpisania porozumienia między Niemcami, Francją i Wielką Brytanią w sprawie wymiany chorych
lub rannych jeńców. Rząd włoski, mimo że był doskonale informowany
o dramatycznej sytuacji, w której znajdowali się włoscy żołnierze, jak
i nawet o racjonowaniu żywności wobec ludności austriackiej, utrzymywał całkowicie nieprzejednane stanowisko. Próby obarczenia Wiednia
„odpowiedzialnością” za niedożywienie włoskich wojskowych upadły
wobec informacji przekazanej przez Czerwony Krzyż, że racje żywieniowe żołnierzy austro-węgierskich nie były większe. Rzym z całą mocą popierał wymianę jeńców, o czym wymownie świadczą włoskie dokumenty
dyplomatyczne14. Przyjęta linia polityczna zakładała wywieranie ogromnej presji psychologicznej i propagandowej na żołnierzy walczących na
froncie, aby nie myśleli o zaprzestaniu walki i oddaniu się w ręce wroga,
bowiem perspektywa niewoli miała się jawić jako znacznie gorsza od
życia w okopach i ryzyka, z jakim wiązała się wojna.
Nie do oszacowania był masowy i stały napływ jeńców do obozów,
który sprawiał, że często zamykano ich w zbyt ciasnych pomieszczeniach, a tym samym w kiepskich warunkach higienicznych i bytowych.
Poza tym sposób traktowania włoskich jeńców przez Austriaków z całą
pewnością nie był wolny od przeświadczenia o „zdradzie”, za jaką uważano przystąpienie do wojny przeciwko nim15. Drewniane baraki mieściły zazwyczaj od 100 do 250 osób, które podzielone były ze względu na
narodowość i na stopień: nigdy nie umieszczano razem oficerów i szeregowych16. To oficerowie zajmowali się dyscypliną i normalną administracją, mając do pomocy podoficerów i żołnierzy niższego szczebla.
W przeciwieństwie do szeregowych, oficerowie otrzymywali comiesięczny zasiłek równoważny z pobieranym przez równych im stopniem żołnierzy przeciwnika, a także paczki żywnościowe z Włoch, mieli również możliwość zakupu dodatkowej żywności w sklepach położonych
blisko obozów, dokąd mogli wychodzić po uroczystej przysiędze, że nie
zdezerterują. W żaden sposób nie można było porównać ich warunków
z godnym pożałowania położeniem prostych żołnierzy, masowo skosza14

Documenti diplomatici italiani [Dokumenty dyplomatyczne włoskie] (dalej: DDI),
Quinta serie 1914–1918, Vol. 9: (1 settembre–31 dicembre 1917), Roma 1983, s. 110,
114, 140, 144.
15
Warunki przetrzymywania włoskich wojskowych, zgodnie z tym, co wynika z badań Komisji Królewskiej, można było „przypisać [...] chęci zemszczenia się przez wrogów za włoską zdradę i z ich zamiaru wzbudzenia niechęci włoskich rodzin wobec rządu
ich kraju”, zob: G. P r o c a c c i, op.cit., s. 151.
16
Ibidem, s. 246.
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rowanych w barakach, zmuszonych do spania na zawszonych siennikach i przymusowo kierowanych do pracy na zewnątrz (na polach lub
w fabrykach) przez przynajmniej 12 godzin dziennie w niesprzyjającym
klimacie. Każde najmniejsze naruszenie regulaminu było karane racją
o chlebie i wodzie, chłostą17 lub torturą pod pręgierzem, zakorzenioną
w tradycji habsburskiej18. W obozach austro-węgierskich żywiono jeńców kawą zbożową rano, wodnistą zupą z paroma liśćmi rzepy w południe, ziemniakiem oraz kromką razowego chleba i śledziem wieczorem;
parę razy w tygodniu wydzielano rację mięsa. Poza jakością i ilością
jedzenia były to te same produkty, które przeznaczano dla żołnierzy
dozorujących.
Oficer artylerii Carlo Salsa pozostawił zapiski z pobytu w Theresienstadt (dzisiejszy Terezín):
„W obozie żołnierzy, blisko naszego, przebywa 15 000 żołnierzy: ok.
70 każdego dnia umiera z głodu. Często nie zgłasza się ich zgonu od
razu, aby móc korzystać z racji żywieniowej, towarzysze trzymają zmarłych w ukryciu pod siennikami, póki proces rozkładu nie sprawi, że ich
obecność stanie się nie do zniesienia”19.

Nierzadko jeńcy szukali w odpadkach czegoś do jedzenia lub żuli
trawę, by oszukać żołądek, co w oczywisty sposób przyczyniało się do
szerzenia się dyzenterii i zakażeń przewodu pokarmowego. Angelo
Bronzini20 opisał następującą sytuację:
„Amerykańscy jeńcy wojenni byli utrzymywani przez ich rząd z książęcą hojnością; Anglicy otrzymywali, również od własnego rządu lub
od prywatnych komitetów, także i to, czego nie potrzebowali i byli od
nowa ubrani i obuci; Francuzi mieli wszyscy, bez żadnej różnicy i od
pierwszego dnia niewoli, suchary w dowolnej ilości i otrzymywali za darmo odzież i żywność, ile im było trzeba, od różnych komitetów. Zaś my,
Włosi, zostaliśmy całkowicie pozostawieni sami sobie, a nasz ojczysty
rząd nic dla nas nie zdziałał, a jeśli już, to tylko nam szkodził: cenzurował pocztę przy pomocy «bizantyjskich» kryteriów, ograniczył jej wysyłkę do samych kartek, narzucił niekończące się limity i mnożył trudności
wszelkiego rodzaju przy wysyłce paczek, zakazał wysyłkę niezbędnych
artykułów i przez długi czas oszczędzał nawet na środkach transportu
paczek. Ta krótkowzroczna i nieludzka polityka wydała jednak swoje
owoce: tysiące naszych żołnierzy, dzielnej młodzieży, która dała z siebie
17

Ibidem, s. 252.
A. G i b e l l i, La grande guerra. Storie di gente comune, Roma–Bari 2014,
s. 256–257.
19
C. S a l s a, Trincee – Confidenze di un fante, Milano 2007.
20
A. B r o n z i n i, Memorie di prigionia, Milano 1920.
18

Włoscy żołnierze w austro-węgierskich i niemieckich obozach jenieckich.... 75
wszystko na polach bitewnych, spoczywa teraz na niemieckich cmentarzach, tysiące innych wróciło do kraju złamanych straszliwym złem,
które trudno przebacza. Pomoc od rządu nadeszła wreszcie, spóźniona
i żałosna – dwanaście miesięcy od naszego pojmania, parę dni przed
zawieszeniem broni, kiedy Austria była już usiana tysiącami grobów
Włochów zmarłych z głodu, rząd wysłał jeńcom wojennym parę wagonów sucharów!”21.

Świadectwo Annibale Calderalego22:
„Jeńcy angielscy otrzymywali wszystko, czego potrzebowali i to w obfitości. Francuzi i Belgowie również mieli co trzeba, Rosjan wspomagały
komitety Czerwonego Krzyża, Serbów – włoski rząd. Tylko my, jeńcy
włoscy, nie dostawaliśmy niczego od nikogo, tylko od naszych rodzin.
Utrudniając czy uniemożliwiając wysyłkę paczek z żywnością i pomocą od rodzin, włoski rząd stał się współwinnym śmierci z wycieńczenia
dziesiątków tysięcy naszych rodaków, zaś władze austro-węgierskie nie
miały wystarczających środków, by poradzić sobie z tą nagłą sytuacją,
nie mając funduszy na utrzymanie własnych żołnierzy na froncie, nie
miały więc możliwości zaspokojenia potrzeb jeńców wojennych»”23.

Warunki panujące w obozach austro-węgierskich, a zwłaszcza w Milovicach i Mauthausen, jak zaświadczają dwa przytoczone świadectwa24, były znane również władzom habsburskim, ale próby przyniesienia ulgi w cierpieniu jeńców nie były na tyle istotne, by zaważyć na
ich sytuacji w znaczący sposób. Dla głównego dowódcy Wojska Królewskiego, gen. Luigiego Cadorny, niewola włoskich żołnierzy wynikała
z niedopełnienia przez nich obowiązku, a nie z przegranych czy niepomyślnych wyników walk; taki sposób widzenia nie zmienił się nawet
pod koniec 1917 r., kiedy głównym dowódcą został gen. Armando Diaz.
Brak wysyłki artykułów pierwszej potrzeby i żywności, które uzupełniłyby kiepskie odżywianie, było wyborem politycznym, skądinąd po21

G.P. B e r t e l l i, op.cit., s. 3.
Ibidem. Także: La gente e la guerra, cur. L. Fabi, Udine 1990.
23
M. P a t r i c e l l i, op.cit., s. 123. Wypowiedź, którą wygłosił minister pomocy
wojskowej i świadczeń wojennych, Leonida Bissolati, często przywoływano, przypisując ją także Francesco Saverio Nittiemu. Bissolati był na froncie w czasie klęski pod
Caporetto. Por. L. B i s s o l a t i, Diario di guerra. Appunti presi sulle linee, nei comandi, nei consigli interalleati, Torino 1935 (oryginalny i pełny zapis jest w Archivio
Centrale dello Stato [Centralnym Archiwum Państwowym], L.B., t. 2, fasc. 7, Diario
Appunti Taccuino). G.P. B e r t e l l i, op.cit., s. 2–3. Na temat dzienników warto zajrzeć
do zbiorów przechowywanych przez Fondazione Archivio diaristico nazionale, http://
www.archiviodiari.org/ [dostęp: 20 VIII 2017 r.].
24
Na temat aspektów niewoli, prócz A. G i b e l l i, op.cit., zob. także Voci e silenzi di
prigionia: Cellelager 1917–1918, cur. C. Perucchetti, R. Anni, Roma 2015.
22
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żądanym przez wojskowych wysokiego szczebla, ale podzielanym również przez różne warstwy włoskiego społeczeństwa: im bardziej było się
twardym wobec pojmanych żołnierzy, tym bardziej tłumiło się w nich
pokusę poddania się i zakończenia wojny.
Klęska pod Caporetto została przypisana w pierwszym momencie
przez L. Cadornę tchórzostwu niektórych oddziałów (ale była to nieprawda)25, a na poziomie politycznym – swego rodzaju „strajkowi wojskowych”,
wywołanemu przez propagandę socjalistyczną i przez pacyfistyczne apele papieża26. Poeta-żołnierz Gabriele d’Annunzio określił jeńców „dekownikami zza Alp”27, a Główne Dowództwo podzielało to pogardliwe zdanie.
Opinia publiczna, która śledziła doniesienia prasowe w gazetach kontrolowanych przez rząd zachowywała się podobnie. Odpowiadało to także
potrzebie ograniczenia zjawiska dezercji oraz wzmocnienia ducha walki
w wojsku, do którego w trakcie konfliktu zaciągnięto aż 6 mln mężczyzn,
co równało się 1/6 populacji męskiej wedle spisu z 1911 r., i które straciło
setki tysięcy żołnierzy w ciągłych krwawych atakach frontalnych nad
Isonzo (12 bitew, w tym Caporetto28). Włochy z wyrachowaniem przerzucały na jednostki (rodziny czy przyjaciół) i instytucje humanitarne
(Czerwony Krzyż, organizacje charytatywne) inicjatywę i ciężar pomocy29. Wojsko Królewskie ograniczało się do kontroli i cenzury – w celach
propagandowych – poczty przychodzącej i wychodzącej. O ile faktycznie
Komisja Czerwonego Krzyża zajmowała się przekazywaniem korespon25
DDI, Quinta serie..., Vol. 9, s. 299, Il capo di stato maggiore dell’esercito, Cardona,
all’aiutante di campo del Re, Brusati, al presidente del consiglio, Boselli, al ministro
degli esteri, Sonnino, della guerra, Giardino, della marina, Del Bono, senza portafoglio,
Scialoja, e al capo di stato maggiore della marina, Thaon di Revel; Bollettino di guerra 887. Zona guerra, 28 ottobre 1917, ore 13. [Dowódca sztabu generalnego wojska,
Cadorna, do królewskiego asystenta polowego Brusatiego, do prezesa rady ministrów
Boselliego, do ministra spraw zagranicznych Sonnino, do ministra wojny Giardino,
do ministra marynarki wojennej Del Bono, do ministra bez teki Scialoja, i do szefa
sztabu marynarki wojennej Thaona di Revel; Raport wojenny 887. Strefa wojenna, 28
października 1917, godzina 13]. M. P a t r i c e l l i, op.cit., s. 122.
26
Znaczące w tej kwestii jest to, co raportuje ambasador włoski w Londynie, markiz
Luigi Imperiali, na temat treści rozmów z królem Jerzym V z 1 XI 1917 r., zob: DDI,
Quinta serie..., Vol. 9, s. 345.
27
Pewien oficer internowany w Mauthausen pisze: „To wstyd pozwolić powiedzieć
tej zdegenerowanej marionetce, jaką był D’Annunzio, że jesteśmy dekownikami zza
Alp i bezwstydnikami”, zob.: G. P r o c a c c i, op.cit., s. 478.
28
Aby zaradzić brakowi żołnierzy, w 1917 r. wcielano do wojska także siedemnastoi osiemnastolatków, którzy we Włoszech są znani jako „chłopcy z rocznika ‘99”, jako że
urodzili się w 1899 r.
29
M. M o n d i n i, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914–18, Bologna
2014, s. 288.
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dencji, to każdy list był wcześniej sprawdzany przez cenzurę wojskową,
a w roku 1917 to właśnie wojskowi przejęli kontrolę poczty, poszukując
w sposób wręcz maniakalny „dowodów” na dezercję i tchórzostwo. Szlak,
którym przechodził każdy wrzucony do skrzynki pocztowej list, obejmował następujące etapy: od Biura Pocztowego do Biura Cenzury w Ministerstwie Poczty, stąd do Biura Pocztowego przy Komisji Czerwonego
Krzyża do spraw Jeńców, następnie do Wiednia (lub Berlina), a wreszcie
do obozu jenieckiego: otwarcie zalecano pisać zwięźle i używać kart pocztowych, nie tych ilustrowanych.
Cenzura i propaganda oddziaływały na włoską opinię publiczną za
pomocą ukierunkowanych publikacji i tuby propagandowej w postaci
gazet, szczególnie tych bliskich wojsku czy rządowi. W malowanym
przez nie obrazie nawet zgony klasyfikowane były jako spowodowane
przez choroby (gruźlica była prawdziwą plagą) i epidemie, miały bowiem ukrywać wycieńczenie, niedożywienie, zimno i straszliwe warunki przetrzymywania. A kiedy już o nich mówiono, to tylko po to, by
kreślić straszliwy scenariusz niewoli, tak by przypadkiem nie wolano
go od poświęceń na froncie30.
W jednym z listów, który prześlizgnął się przez sito cenzury czytamy:
„Piszę do ciebie […], by ponownie ci powiedzieć, jakie jest życie jenieckie, jakie dają nam jedzenie (co urąga temu mianu) i ilu z nas umiera dziennie z głodu – umiera 4050 osób każdego dnia, a dają nam co
rano trzy «reghe»31 z robakami i wywary z gorzkiej mąki […], śpimy jak
zwierzęta, ledwie mając czym się przykryć”32.

Aby zrozumieć jak dalece propaganda wżarła się w społeczeństwo
włoskie, niech za przykład posłuży list ojca do syna:
„Prosisz mnie o jedzenie, ale tchórzowi takiemu jak ty nic nie poślę: jeśli nie rozstrzelają cię te kanalie austriackie, rozstrzelają cię we
Włoszech. Ty jesteś łajdakiem, zdrajcą; powinieneś się zabić. Niech zawsze żyją Włochy, śmierć Austrii i wszystkim kanaliom niemieckim:
łajdakom. Nie pisz więcej, tym nam wyświadczysz przysługę. Śmierć
kanaliom”.
30

Reportaż zatytułowany Piekło Mauthausen, zaopatrzony w fotografie, ukazał się
na łamach dodatku niedzielnego do „Corriere” z 12 VIII 1917 r., w oparciu o sprawozdania uwolnionych włoskich żołnierzy. Co zaskakujące, dziwiono się warunkom, w których znajdowali się Austriacy, do tego stopnia, że komentowano zdjęcie, na którym
pewna dziewczynka prosiła o jedzenie jeńców, podkreślano jednak także niewystarczającą ilość jedzenia dla samych jeńców.
31
Tym terminem dialektalnym nazywano wędzone śledzie.
32
G.P. B e r t e l l i, op.cit., s. 40.
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W obliczu takiej twardości przyszła odpowiedź: „Nie zniżę się, by nazwać cię drogim ojcem po tym, jak dostałem twój list, w którym wyczytałem, że zhańbiłem ciebie i całą rodzinę: dlatego od tej pory wielkim
wrogiem ci będę i już nie twoim Domenico”33. Zdarzało się, że rodzinom
pojmanych nie przychodziła nawet zapomoga państwowa, zawieszona
z uzasadnieniem „podejrzenia dezercji” – była to formuła szczególnie
rozpowszechniona po klęsce pod Caporetto i stanowiła prawdziwą obsesję Głównego Dowództwa. Uważano, że pomoc w dobrym traktowaniu
włoskich jeńców w Austro-Węgrach przez wysyłkę środków utrzymania,
żywności i grubej odzieży wzmoże zjawisko rozstania z wojskiem, a tymczasem paradoksalnie dokładano starań o dobrostan austriackich żołnierzy we włoskich obozach, aby zachęcać do ucieczki ich współtowarzyszy
na froncie i do składania broni bez walki wobec Wojska Królewskiego.
Nieprzejednana postawa Królestwa Italii wobec własnych żołnierzy
w niewoli i oskarżenia pod adresem Austro-Węgier, wspierane przez
gazety, popchnęły Wiedeń do złożenia formalnego protestu, za którym
poszła groźba zamknięcia granicy w zakresie współpracy międzynarodowej w celu pomocy włoskim jeńcom. Ale linia obrana przez włoskie
władze, mimo propagandy, doprowadziła w 1918 r. do protestu wielu
rodzin i nawet do interwencji narodów zjednoczonych, które podnosiły sprawę nierówności w traktowaniu Francuzów i Anglików, z jednej
strony, a Włochów z drugiej – i to z woli Rzymu. Hrabia Guido Vinci,
delegat Włoskiego Czerwonego Krzyża w Genewie, pisał do premiera
Vittoria Emanuela Orlanda:
„Różnica między tym, co robi się zagranicą i we Włoszech jest porażająca; we Francji i Anglii zorganizowano pomoc, która pozwala na wysyłkę 2 kilogramów chleba tygodniowo dla każdego oficera i żołnierza,
Francja postanowiła także zająć się serbskimi jeńcami. Ameryka nie
miała jeszcze ani jednego jeńca, gdy w Bernie tworzyła ogromne składy
na wypadek pojmania oddziałów przez wroga. W obozach włoskich jeńców morale jest bardzo niskie i pobudzone aż do rozruchów: nie przeciwko Austrii czy Niemcom, ale przeciwko ojczyźnie, dalekiej i niepomnej
swych synów”34.

Od 1916 r. Włoski Czerwony Krzyż uruchomił pewną formę abonamentu za 7 lirów miesięcznie na 8 kilogramów chleba w czterech wysyłkach tygodniowych za pośrednictwem komitetów w Bolonii, Florencji,
Mediolanie i Turynie, dbając o jego wyrób i przekazanie do obozów,
33

Ibidem, s. 40.
F. N i c o l i n i, Forte Verana 24 maggio 1916 ore 4. Triologia della grande guerra,
Modena 2016, s. 380.
34
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ale system ten był niewystarczający bez współpracy ze strony państwa.
Bardziej by uciszyć skandal, aniżeli w odruchu solidarności instytucji
względem jeńców, dopiero w sierpniu tegoż roku V.E. Orlando zwrócił
się do posła socjalisty Leonidasa Bissolatiego, aby zajął się organizacją
wysyłki rządowej pomocy, która miała wspomóc tę zarządzoną przez
Komisję Czerwonego Krzyża do spraw Jeńców. Dzięki interwencji państwa włoskiego, ale także osobom prywatnym, dopiero w 1918 r. przygotowano konwój kolejowy, złożony z pięciu wagonów pełnych chleba
i sucharów (ok. 500 kwintali), przeznaczonych dla obozów w Mauthausen i Sigmundsherberg. Dziennik socjalistyczny „l’Avanti” zdołał napisać o tym, podkreślając znikomość tej wysyłki. Ale również więźniowie
pisali dzienniki i listy, „by walczyć z dezorientacją, z degradacją ciała,
z zależnością od cudzych rąk, z bezsilnością, z niedostatkiem”35.
Zawieszenie broni, podpisane w Villa Giusti 3 listopada 1918 r., nakładało na Austro-Węgry obowiązek repatriacji włoskich jeńców, począwszy
od 20 listopada, w rytmie 20 tys. dziennie. Ale już w momencie upadku
cesarstwa, bramy obozów zostały otwarte i żołnierze w miarę możliwości wyruszyli w kierunku granicy długim, niekończącym się marszem
poprzez zdewastowane wojną tereny, gdzie nie można było znaleźć pożywienia, gdyż ludność cywilna sama cierpiała wszelki możliwy niedostatek. Dla wojskowych internowanych w Niemczech udało się zorganizować powrót koleją, ale stało się to dopiero w połowie grudnia. Na tę masę
żołnierzy spoglądano podejrzliwie, bowiem połowie z nich przypisywano odpowiedzialność za klęskę pod Caporetto, w myśl oficjalnej wersji
lansowanej przez rząd i wojsko. Już 7 marca 1918 r. głównodowodzący
gen. Armando Diaz wyraził swoje zaniepokojenie z powodu kontaktów
między wyzwolonymi żołnierzami a ludnością cywilną, bowiem to niechybnie zdemaskowałoby oficjalną wersję przyczyn porażki wojskowej,
obarczając za nią odpowiedzialnością generałów – planowano nawet zesłać jeńców do kolonii w Libii. W wigilię ostatecznego zwycięstwa pod
Vittorio Veneto, zastępca szefa sztabu, gen. Pietro Badoglio, który był
jednym z głównych odpowiedzialnych za klęskę pod Caporetto, wydał
rozkaz budowy obozów odosobnienia dla 20 tys. osób. Była to dokładnie
ta samą ilość, co narzucona Austriakom w trakcie rokowań o zawieszenie
broni, przez niego zakończonych i podpisanych zaledwie parę dni wcze35

A. G i b e l l i, op.cit., s. 230–231. Interesujący punkt widzenia znaleźć można w:
L. S p i t z e r, Lettere di prigionieri di guerra italiani. 1915–1918, Milano 2016, tom
opublikowano w Austrii w 1921 r., a we Włoszech dopiero w 1976. Filolog i językoznawca Leo Spitzer (1887–1960) w czasie I wojny światowej był funkcjonariuszem Biura
Cenzury Wojskowej w Wiedniu i miał możliwość przeglądaniu i oceniania tysiący listów włoskich żołnierzy.
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śniej. Te obozy, zwane „obozami przeszkolenia”, powstały w Gossolengo
(prowincja Piacenza), Castelfranco, Rivergaro, Ankonie, Bari i w innych
mniejszych ośrodkach. Pod koniec grudnia w niezorganizowany sposób
wrócili do ojczyzny niemal wszyscy jeńcy z obozów znajdujących się na
obszarze państw centralnych. Pierwsze powitanie polegało na ponownym zamknięciu ich w obozach i przesłuchaniu na okoliczność pojmania,
ze względu na podejrzenie, że byli oni „dezerterami”, „wywrotowcami”
i propagandystami idei bolszewickich; w wielu wypadkach przeprowadzono wobec nich dochodzenie karne36. Ci uwolnieni od zarzutu dezercji
zostali posłani na przepustkę, a następnie przekierowani do oddziałów
i przeniesieni do Macedonii i Albanii37; mogli być zwolnieni dopiero po
roku. Dnia 21 lutego częściowa amnestia objęła weteranów obozów przeszkolenia, a 2 września, wraz z Królewskim Dekretem nr 1502, nadeszła
zbiorowa amnestia, zarządzona przez premiera Francesca Saveria Nittiego38, która przyniosła wolność ostatnim 40 tys. żołnierzy i kasatę 110
tys. procesów, z których połowa już się toczyła39.
Socjaliści i liberałowie, którzy w parlamencie znajdowali się w opozycji, domagali się wyjaśnień i z tej przyczyny powołano królewską Parlamentarną Komisję Śledczą do spraw Badania Przypadków Łamania
ius gentium przez wroga, czyli do zbadania traktowania jeńców włoskich – jej założeniem było zrzucenie winy na Austro-Węgry i uwolnienie rządu od odpowiedzialności. Komisja w każdym razie uwolniła żołnierzy od zarzutu dobrowolnego porzucenia broni w celu poddania się
wrogowi. Aby zrozumieć jak było w rzeczywistości, wystarczyłoby po36
Pod koniec wojny procesów o dezercję (zarówno wobec tych, którzy oddalili się
z oddziału, jak i tych, którzy nie wracali z przepustek) toczyło się 150 429 na łączną
liczbę 162 5263 przypadków; z czego 2662 dotyczyło przejść na stronę wroga, zaś 9472
– dezercji w bliskości czy obecności wroga.
37
Senat rzymski tak samo uczynił w 216 r. p.n.e z legionistami, którzy przeżyli klęskę pod Kannami z Hannibalem: za karę czy ze wstydu zesłali ich na Sycylię, skazując
na pobyt tam do czasu, aż Hannibal nie zostanie całkowicie wyparty z Italii. Należy
zaznaczyć, że faktyczni dezerterzy włoscy z czasów I wojny uciekali właśnie na Sycylię,
gdzie łatwiej było zatrzeć po sobie ślad.
38
Ministrem sprawiedliwości był Lodovico Mortara.
39
„Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” 1919, No. 209. „Art. 1 – Ogłasza się amnestię
za przestępstwo dezercji, nawet wielokrotnej, jeśli łączna długość samowolnej nieobecności nie przekroczyła sześciu miesięcy. [...] Wyłącza się z amnestii przestępstwa dezercji
z przejściem na stronę wroga [...]. Art. 3 – Ogłasza się amnestię za inne przestępstwa
wojskowe, których dopuszczono się w czasie wojny i które są zagrożone karą ograniczenia wolności nie większą niż maksymalnie dziesięć lat [...]. Art. 7 – Kary wymierzone za
jakiekolwiek przestępstwo, za które przewidziane jest zawieszenie, czy też odroczenie
wymierzenia kary na czas trwania wojny, zostają zamienione na wyroki w zawieszeniu
i jednocześnie, jeśli jest wyższe niż pięć lat, zostają ograniczone do takiego limitu”.
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czytać raporty wojenne wydawane przez Główne Dowództwo austriackie i niemieckie na temat ofensywy pod Caporetto: „Włosi stawili […]
bardzo gwałtowny opór wobec naszych ataków”; „karabiny i artyleria
naszego wroga były desperacko aktywne”; „niejednokrotnie musieliśmy
dławić wytrwały opór Włochów twardą walką wręcz”40.
Nadejście faszyzmu stopniowo usunęło w niebyt wszystkie sprawy
związane z jeńcami wojennymi, których nie lubiano ani wspominać, ani
rozpamiętywać. Pomimo bardzo bogatej literatury dotyczącej I wojny
światowej (nie tylko włoskiej), prac poświęconych niewoli jest relatywnie
niewiele41. We Włoszech wspomina się Carla Emilia Gaddę (1893–1973)
– bardziej ze względu na jego znaczenie jako pisarza, aniżeli z powodu
treści jego publikacji poświęconych temu zagadnieniu (zarejestrował on
wydarzenia i sytuacje między 24 sierpnia 1915 a 31 grudnia 1919 r. w tomie obejmującym okres od jego pojmania nad Isonzo podczas bitwy pod
Caporetto42). Książki wydane we Włoszech do końca lat trzydziestych
XX w., czyli do przystąpienia przez Benito Mussoliniego do II wojny
światowej, nie spotkały się z zainteresowaniem publiczności, niechętnie
pasjonującej się historią ludzi, którzy tak czy owak jawili się jako przegrani. Faszyzm ze swej strony nie miał najmniejszego interesu w pokazywaniu tych aspektów I wojny światowej, które uznawał za niezgodne
z retoryką reżimu. I tak pół miliona jeńców i sto tysięcy ofiar głodu, zimna i chorób, spoczywających na cmentarzach połowy Europy, pozostawało poza historią. Podobnie jak prawda.
tłum. Magdalena Wrana
Italian soldiers in Austro-Hungarian
and German POW camps during World War I

(Summary)
During World War I there were about 600 thousand Italian soldiers taken captive by
the Austro-Hungarians and the Germans (including about 19.5 thousand officers). Almost
40

Raporty oficjalne zostały zebrane i wydane w: C. P a v a n, Caporetto. Storia, testimonianze, itinerari. W: i d e m, Grande guerra e popolazione civile, 1, Treviso 1997.
41
Wyjątek stanowi, ze względu na natychmiastowość wydania, E. M a s u c c i,
L. R i c c a r d i d i L a n t o s c a, Calvario d’oltr’Alpi. Appunti e note di 29 mesi di
prigionia in Austria-Ungheria, Roma 1918. Zob. także F.M. D a n i e l e, Calvario di
guerra – Diario di prigionia da Faè di Longarone a Mauthausen, Milano 1932.
42
C.A. G a d d a, Giornale di guerra e di prigionia, Milano 2002, opublikowany
w 1955 r. we Florencji, zawiera zapiski z Caporetto, Taccuino di Caporetto.
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17% of them never returned to their homes, having died from diseases and malnutrition
in camps of internment or in work commandos. Such a high death rate, much higher than
among other nationals, was caused primarily by very poor living conditions which – in the
case of the Italian soldiers in captivity – were made even severer for the lack of support
and aid from the state authorities and – to a large extent – the Italian society who counted
on that by their fear of captivity they would strengthen the determination of their soldiers
on the frontline. That psychological and propagandist pressure on the soldiers at the front
was thus supposed to raise their combat value. The negative standpoint towards them was
basically characteristic of the Italian state also after their return to the mother country in
December 1918. The soldiers were then closed in “training camps” and were subjected
to interrogations which were intended to establish the circumstances of their taking captive and eventual desertion from the battlefield. The suspected ones were tried by courts
and the acquitted were transported to detachments stationing in Macedonia and Albania.
They did not regain their freedom until the two amnesties in 1919. The years after the War
brought along changes in the perception of the POWs. The onset of fascism effectively
threw all the matters connected with them into the void. The article is an attempt at restoring the memory of those people.

Italienische Soldaten in österreich-ungarischen und
deutschen Gefangenenlagern
des Ersten Weltkriegs

(Zusammenfassung)
Im Ersten Weltkrieg gerieten rund 600.000 italienische Soldaten (darunter etwa 19.500
Offiziere) in die österreich-ungarische und deutsche Gefangenschaft. Fast 17 Prozent von
ihnen kehrten nicht mehr nach Hause zurück: Sie starben aufgrund von Krankheiten und
Unterernährung in den Internierungslagern und deren Arbeitskommandos. Die hohe Sterblichkeit, viel höher als unter anderen Nationen, war vor allem auf sehr schlechte Lebensbedingungen zurückzuführen. Die schwere Lage italienischer Soldaten in der Gefangenschaft
wurde jedoch noch viel schlimmer durch die fehlende Unterstützung und Hilfe der italienischen Behörden und weitgehend auch der Bevölkerung: Man hoffte, dass die Angst vor
einer Gefangenschaft die Entschlossenheit eigener Soldaten im Kampf stärken würden. Der
psychologische und propagandistische Druck auf die Soldaten an der Front sollte somit
ihren Kampfwert steigern. Die negative Haltung ihnen gegenüber blieb grundsätzlich auch
nach ihrer Rückkehr in die Heimat im Dezember 1918 für den italienischen Staat charakteristisch. Die Soldaten wurden damals in „Umschulungslager” eingesperrt und Verhören
unterzogen, um die Umstände ihrer Gefangennahme und in Einzelfällen auch der Fahnenflucht zu ermitteln. Gegen Verdächtige wurden Gerichtsprozesse eingeleitet und die Freigesprochenen wurden an Einheiten in Mazedonien und Albanien verwiesen. Die Freiheit
erlangten sie erst durch zwei Amnestien im Jahr 1919 wieder. Die Nachkriegsjahre brachten keine Veränderung in der Wahrnehmung der Kriegsgefangenen. Das Aufkommen des
Faschismus verbannte wirkungsvoll alle mit ihnen verbundenen Belange in die Nichtexistenz. Der Beitrag ist ein Versuch, die Erinnerung an diese Menschen wiederherzustellen.
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Pomoc Polakom – jeńcom w Imperium
Rosyjskim w okresie I wojny światowej*
Słowa kluczowe: I wojna światowa, Polacy w niewoli rosyjskiej,
pomoc dla jeńców wojennych
„W znak wytrwania

Pani K. Małachowskiej, delegatce Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny

Błogosławiony, który w czas niedoli
Żyje pod znakiem walki nie rozpaczy –
I umie stworzyć z tego co boli
Klejnot – odczucie bratnich krzywd i płaczy
[…]
Błogosławiony, kto wierzy że czyny
Budują przyszłość jasną, wyzwoloną
Że powrócimy jednej matki syny
Na wspólnej matki ukochanej łono
Lecz stokroć, stokroć ten błogosławiony,
Kto w czasach klęski łzy krwawe ociera
Wskazując myślą na blask rozjaśniony,
Na miłość, która nigdy nie umiera”1.

Cytowany w niniejszym artykule wiersz złożony w hołdzie osobie,
która docierała w najdalsze zakątki Imperium Rosyjskiego niosąc po*
Niniejszy tekst w znacznej części stanowi powtórzenie treści artykułu pt. Polscy
jeńcy w niewoli rosyjskiej w okresie pierwszej wojny światowej zamieszczonego w książce Artificem commendat opus: region – pamięć – polityka. Studia i materiały ofiarowane
profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Opole 2018, s. 407–425.
1

Государственный Aрхив Российской Федерации (dalej: GARF), f. 9510-on.1,
d. 313, s. 153.
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moc i pocieszenie, napisał w 1916 r. w Wiatce Wiktor Przecławski, literat i dziennikarz, a wówczas jeniec cywilny. W guberni wiackiej znalazł
się on już w 1914 r., i niemal przez cztery lata znosił trudy niewoli2, ale
gdy tylko stało się to możliwe, został członkiem patronatu pomocy jeńcom cywilnym Polakom przy wiackim oddziale Polskiego Towarzystwa
Pomocy Ofiarom Wojny. W liście wysłanym do redakcji wydawanego
w Moskwie „Echa Polskiego”, opisując uciążliwości życia przetrzymywanych w Wiatce jeńców, przede wszystkim Polaków, upominał się
o poprawę ich sytuacji i respektowanie jenieckich praw3.
Problem pomocy Polakom – jeńcom w Imperium Rosyjskim w latach
I wojny światowej nie był dotychczas przedmiotem szczegółowych badań. Poruszano go przy omawianiu tematu organizacji opiekuńczo-ratowniczych działających w Imperium Rosyjskim w czasie I wojny światowej. W tym kontekście należy wymienić przede wszystkim dwie publikacje, a mianowicie: M. Korzeniowskiego, M. Mądzika, D. Tarasiuka,
Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej
wojny światowej (Lublin 2007) oraz M. Mądzika, Polskie Towarzystwo
Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej (Lublin
2011). Deficyt opracowań poświęconych powyższemu zagadnieniu nie
jest zapewne podyktowany znikomym zainteresowaniem problemem,
a wynika raczej z braku, czy też niedostępności źródeł. Autorka ma
świadomość, że niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu i wymaga dalszych badań.
Należy zaznaczyć, że w czasie I wojny światowej jeńcami cywilnymi
określano Polaków – obywateli Prus i Austro-Węgier. W urzędowym
języku takiego jeńca nazywano wojennoobjazannyj4, czyli podlegającego służbie wojskowej. Zgodnie z aneksem dołączonym do IV konwencji,
podpisanej 18 października 1907 r. w Hadze przez 44 państwa, w tym
Rosję, dotyczącym praw i zwyczajów wojny lądowej, uznano m.in., że
zbrojne siły stron wojujących mogą składać się z walczących i niewalczących. W razie uwięzienia ich przez nieprzyjaciela jednym i drugim przysługiwał status jeńca wojennego. Prawom jeńców wojennych poświęcono rozdział II aneksu5. Zapewne nie uwzględniono sytuacji, w których
dochodziłoby do brania w niewolę ludności cywilnej, nieuczestniczącej
w walkach, stąd też w dokumencie nie znalazł się żaden zapis temu
poświęcony. W Rosji branie w niewolę ludności cywilnej w trakcie walk
2
3

s. 2.

4
5

Ibidem, s. 153–156.
W. P r z e c ł a w s k i, O los jeńców cywilnych w Wiatce, „Echo Polskie” 1917, nr 75,
„Kalendarz Polski – Rocznik Wychodźstwa Polskiego w Rosji” na rok 1917, s. 70.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1927, nr 21, poz. 160.
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nie było ani czymś nowym, ani szczególnym6. Można nawet mówić, że
istniała w tym względzie pewna tradycja.
Podczas I wojny światowej pierwszymi jeńcami cywilnymi byli austriaccy lub niemieccy poddani, zamieszkujący na obszarze Imperium
Rosyjskiego. Brano ich siłą z ulicy lub z domów już na początku działań
zbrojnych. Nieliczni z nich zdołali wziąć z sobą najbardziej niezbędne
rzeczy. Na ogół od razu rekwirowano im wszelkie dokumenty, które
potwierdzałyby ich tożsamość.
„Ogołoconych ze wszystkiego zapędzono tłumnie do wagonów, zostawiając ich potem w Rosji po drodze. Działo się to wszystko bez planu.
W ten sposób jedni dostali się do Wołogdy, Wiatki, Kostromy, Kazania
[...], lub zapadłych wsi, a potem nikt już ich losem się nie troskał. [...]
Zdarzały się wśród nich wypadki śmierci głodowej, obłąkania, gruźlicy”7.

Po pierwszych walkach pod Warszawą, w październiku 1914 r.,
rosyjska żandarmeria zatrzymała przypadkowych ludzi w mieście
i w jego pobliżu. Punkt zborny powstał na Pradze, skąd ok. 600 Polaków i Niemców zaprowadzono na dworzec kolejowy. Tam załadowano
ich do pociągu, który skierował się na wschód. Jechali przez Brześć,
Mińsk i Smoleńsk, Moskwę aż do Samary, ale wówczas, jak wspominał jeden z jeńców, „rozeszła się wiadomość, że na pobyt przeznaczono
nam – okręg orenburski”. Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że byli
już drugą grupą polskich jeńców tam przywiezionych. Władze gubernialne nie bardzo wiedziały, co z tymi ludźmi zrobić. Każdy na własną
rękę zaczął poszukiwać pracy, w czym pomagała orenburska kolonia8.
Pierwszej pomocy udzieliło im działające w Orenburgu od 1897 r. Katolickie Towarzystwo Dobroczynności i Patronat dla Polaków Zakordonowych. W Orenburgu jeńcy cywilni zostali posegregowani. Część z nich
wysyłano w głąb Azji, innych skierowano do wsi i stanic kozackich, pozostałych natomiast do Orska w obwodzie orenburskim, znajdującego
się w pobliżu Moskwy Troicka lub innych odległych miejsc9.
Dnia 28 października 1914 r. po siedemnastu dniach podróży grupa jeńców cywilnych z Warszawy znalazła się w Taszkiencie. Tam zakwaterowano ich w koszarach. Przeprowadzono rewizję, w jej wyniku
zabrano im nie tylko ostre narzędzia, ale wszystko, co dla dozorców
przedstawiało większą wartość. Jeńcom udało się przekazać informacje
6

A. B r ü c k n e r, Dzieje kultury polskiej, t. 3: Czasy nowsze do roku 1795, Warszawa
1958, s. 221.
7
Ibidem, s. 70.
8
T. S a s - J a w o r s k i, Moje zesłanie i pobyt w Orenburgu, „Sybirak” 1936, nr 2,
s. 62–65.
9
A. Z a b, Orenburg – złe miasto, „Sybirak” 1935, nr 1, s. 49.
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o swoim losie kolonii polskiej w Taszkiencie, która z kolei zwróciła się
do Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie. Ten wydelegował do Taszkientu swojego pełnomocnika hrabiego Edwarda Mycielskiego-Trojanowskiego. Dzięki jego staraniom 3 marca 1915 r. polscy
jeńcy cywilni zostali zwolnieni z więzienia, ale nadal musieli pozostać
w tym mieście, gdzie w większości zdani byli na pomoc rodaków. Pod
koniec września 1915 r. przybył do Taszkientu Jan Zdzieniecki, przedstawiciel powstałej w Moskwie organizacji „ratowniczej” Rady Zjazdów
Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny. Dysponował on środkami
finansowymi, dzięki którym mógł pomóc bezrobotnym jeńcom10.
Sytuacji, kiedy ktoś prawie z dnia na dzień stawał się jeńcem cywilnym było niemało, o czym jeden z nich napisał m.in. tak:
„[...] do Orenburga po wybuchu wojny skierowano masową wysyłkę
inteligencji polskiej zarówno z Królestwa Polskiego, jak i z tzw. krajów
zabranych, a więc z Litwy, Białorusi, Podola, Wołynia, oraz wszelkich
stron rdzennej Rosji, gdzie wszędzie gęsto rozsypani pracowali w różnych przedsiębiorstwach przemysłowo-handlowych i w zawodach wyzwolonych, Polacy – poddani austriaccy i niemieccy”11.

Również „zagarniętą zdobycz” z Galicji i Prus Wschodnich wysyłano w zwartych grupach. Rusinów lokowano przeważnie w Symbirsku
i Wiatce, a mieszkańców Prus, wśród nich Mazurów, w mniejszych osadach guberni ufijskiej, m.in. w Belebeju, Birsku, Dziurtuli. Położenie
Mazurów było wyjątkowo tragiczne. W Symbirsku znalazła się także
inteligencja galicyjska oraz przeważnie unickie duchowieństwo. Ciężki
był również los Rusinów, którzy nie chcieli ulec rosyjskiej propagandzie. W Symbirsku jeńcom pomagał miejscowy proboszcz ks. Lakul12.
W Wiatce o los jeńców troszczył się proboszcz tamtejszego rzymskokatolickiego kościoła ks. Józef Ibiański, który już 17 listopada 1914 r.
zwrócił się do naczelnika guberni wiackiej z prośbą o pomoc, bowiem,
jak pisał, jeńcy zostali przywiezieni bez ciepłej odzieży i bez środków do
życia. Swoje prośby wielokrotnie ponawiał, za każdym razem wysyłając
spis jeńców i wykaz ich potrzeb13.
10

Polacy w Turkiestanie w okresie wojny światowej: praca zbiorowa, Warszawa
1931, s. 49–50, 54–55, 58.
11
K. K a l i n o w s k i, U wrót Azji. Co widziałem za Uralem, Warszawa 1934,
s. 7–8.
12
Российский государственный Bоенный Aрхив w Moskwie (dalej: RGWA), f.
483, Политические организации Польши периодa Первой мировой войны (DALEJ:
F.483), OP. 1, D. 227, S. 41.
13
H. O w s i a n y, Polacy w łagrach rosyjskiej Północy w świetle relacji, listów i dokumentów, Warszawa 2000, s. 112–113.
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Na temat sytuacji jeńców cywilnych w guberni wiackiej w 1915 r.
pisał w swoim sprawozdaniu delegat Towarzystwa Opieki nad Jeńcami
Cywilnymi w Petersburgu, który na miejscu badał warunki, w jakich
żyli. W Wiatce jeńcy otrzymywali zasiłek rządowy w wysokości 30 kopiejek dziennie, co było za mało, by przeżyć. Ponadto ograniczały ich liczne
przepisy policyjne: nie mogli przebywać na ulicach od godziny 20 do 8
rano, nie wolno im było chodzić po chodnikach, rozmawiać z tubylczą
ludnością, uczestniczyć w działalności pedagogicznej lub nią się zajmować, oddalać się poza miasto. Musieli natomiast przestrzegać licznych
przepisów meldowania się w urzędach. Jeńców cywilnych wysyłano do
rejonu iżowskiego, gdzie pracowano „na obronę krajową”. Były tam fabryki metalurgiczne opalane drewnem. Za dostarczanie opału odpowiadali cywilni jeńcy. Mieszkali oni w baraku, w którym nie było podłogi,
prycze stały na ziemi. Pilnowali ich nadzorcy, którzy za najmniejsze
przewinienie stosowali kary. Powszechną karą było wsadzanie jeńca
do głębokiego i na tyle wąskiego dołu, że ofiara nie mogła się położyć.
Przetrzymywano tam taką osobę o chlebie i wodzie przez kilka dni.
Był to ponoć dobry sposób, by trzymać w karności pozostałych jeńców14.
Profesor Roman Dyboski, który spędził w Rosji siedem lat, pisał, że:
„położenie jeńców-Polaków w wielu częściach Rosji przypomina piekło
dantejskie, a gubernia wiacka jest dziewiątym piekła tego kręgiem”15.
Położenie jeńców cywilnych w guberni wiackiej nie było jednak czymś
wyjątkowym. W grudniu 1915 r. w więzieniu w Irkucku przebywało
prawie tysiąc jeńców cywilnych, wśród których większość to ziemianie
i inteligencja. Jeńcy byli niestosownie do pory roku ubrani, nie mieli
bowiem żadnej ciepłej odzieży. Strażnicy okradali ich nawet z niewielkich porcji jedzenia. Nic więc dziwnego, że nękały ich choroby, a śmierć
zbierało duże żniwo. Tylko między 12 a 15 grudnia zmarło 15 osób na
dur plamisty16.
Sytuacja jeńców cywilnych zmieniła się dzięki staraniom polskich
polityków w Petersburgu, które doprowadziły do wydania przez cara
Mikołaja II 19 marca 1915 r. ukazu. Car zarządził stosowanie ulg dla
Polaków, obywateli niemieckich i austriackich, którzy w chwili wybuchu wojny mieszkali w Królestwie, na Litwie i Białorusi. Jeńcy cywilni
– Słowianie mieli odtąd prawo swobodnego wyboru miejsca zamiesz14
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Akta Drzewieckich (Piotra, Ludwika,
Wiesława) z lat 1905–1919 (dalej: AD), sygn. 5, Komunikaty różne odnoszące się do
sytuacji wojennej i politycznej. Wiadomości o położeniu jeńców w Rosji 1916 r., s. 5–7.
15
R. D y b o s k i, Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915–1921). Przygody i wrażenia,
Kraków 1922, s. 47.
16
AAN, AD, sygn. 5, Komunikaty różne…, s. 8–9.
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kania na terenie Rosji, z wyjątkiem guberni objętych działaniami wojennymi lub prawem wojennym. Na mocy tego zarządzenia Polakom
zaczęto wydawać „świadectwa wyjazdu”, ale jednocześnie w obranym
miejscu pobytu mieli być objęci policyjnym nadzorem. Jak wspominał
jeden z jeńców, „interpretacja ukazu bywała zależnie od dobrej lub złej
woli, a często i od poziomu umysłowości władz lokalnych rozmaita, wobec czego okazała się konieczna kilkakrotna interwencja naszych organizacji centralnych w Piotrogrodzie i Moskwie”17.
W latach 1914–1916 w głąb Rosji wysłano również kilkadziesiąt
tysięcy jeńców wojennych. Byli to Niemcy, Austriacy, Węgrzy, Czesi,
Ukraińcy i Polacy – żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej.
Polacy wymykali się wszelkim rejestrom, ponieważ trafiali oni do obozów znajdujących się w najdalszych zakątkach Rosji i odnalezienie ich
w tłumie jeńców innych narodowości nie było łatwe.
Jeńcy o swojej sytuacji niejednokrotnie informowali w listach z nadzieją, że dotrą one do osób bądź instytucji, które zainteresują się ich
losem. I tak m.in. 70 jeńców-Polaków, pracujących w kopalni na Elbrusie (Kaukaz), pisało, że „za najmniejsze przewinienie sadzają do kozy,
gdzie zazwyczaj nocą przychodzą do nich żołnierze i biją do utraty przytomności, kiedy biedne ofiary nie mogą się poruszać, [...] oblewają ich
wrzątkiem – przy czym nie dopuszczają żadnej lekarskiej pomocy”. Do
pracy w kopalniach zmuszano tysiące jeńców, m.in. Polaków z obozu
Borowicze (nowogrodzka gubernia) oraz z obozów rozsianych w guberni permskiej. Tam jeńcy „półodziani, bez obuwia, głodni, wycieńczeni,
chorzy na cyngę, suchoty, reumatyzm, przedstawiali obraz zmęczonych
wskutek bicia, prawie anormalnych ludzi”. Jeńcy wojenni, skierowani
do prac związanych z budową fabryki we wsi Kondpol w guberni ołonieckiej, skarżyli się: „Na zwierzęce obchodzenie się z nimi żołnierzy,
którzy za najdrobniejsze przewinienia znęcają się, biją ich kolbami,
zadają rany bagnetami, skutkiem czego wielu rannych jeńców jest bliskich śmierci”. Jeńcy wojenni 93. roboczego batalionu na stacji Brussa
wileńska gubernia „cierpieli głód do tego stopnia, że między nimi rozwinęła się cynga, tyfus brzuszny, anemia, dyzenteria, ślepota, głuchota,
a także choroby umysłowe”18. Głodu, bicia i ciężkiej pracy doświadczyli
także polscy jeńcy przydzieleni do roboczych batalionów w: Liflandii,
17

T. S a s - J a w o r s k i, op.cit., s. 66.
AAN, Organizacje Polskie w Rosji 1915–1920 (dalej: OP w R), sygn. 14, Komitet
Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie (spisy jeńców Słowian obywateli austriackich i niemieckich, potrzebujących pomocy 1914, 1915, 1917), s. 242–250; Протоколы
заседаний Совета Народных Комиссариатов РСФСР. Ноябрь 1917–март 1918 гг.
ped. H. Aмиатоv i дp., Moskva 2006, s. 277.
18
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Milkowiczach (mińska gubernia), Torżku (twerska gubernia) i Newlu
(obwód pskowski). Na wyjątkowo ciężkie warunki skarżyli się jeńcy
skazani na prace w lesie19.
Jeńcy-Polacy z armii austro-węgierskiej w liście skierowanym do
Centralnego Komitetu Obywatelskiego20 tak pisali:
„My21 niżej podpisani jako wojenni jeńcy Austriackie Polaki znachodzimy się na robocie przy węglach pod ziemią w błocie, wodzie robimy
już szósty miesiąc zmuszeni wyczerpując ostatki sił swoich popadamy
w różne choroby, jeden pomar wielu innych leży chorych […]. Z żalem w sercu upraszamy łaskawego Wielmożnego Komitetu, aby raczył
wejrzeć łaskawym okiem na nas biednych Polaków znachodzących się
w tak ciężkim położeniu […]. Jest nas tu 50 Polaków austriackich, że
nie mamy się gdzie użalić, dowiedzieliśmy się o łaskawym komitecie
i udajemy się z prośbą jako do braci […].
Polecamy się waszej opiece jako jeńcy wojenni znachodzący się
w pracach u Pana Jana Czerniszowa w Guberni Nowogrodzkiej, miasto
Borowicze ulica Petrogradzka. Jogła dnia 3.4.1916 r.”22.

Należy podkreślić, że zgodnie z przywoływaną już IV konwencją
haską, jeńcy wojenni z wyjątkiem oficerów mogli być kierowani do
prac „odpowiednio do ich rangi i zdolności”. Prace te jednak nie powinny być nadmierne i nie mieć związku z działaniami wojennymi.
Za prace wykonywane na rzecz państwa przewidywano płace według
taryf obowiązujących dla wojskowych armii narodowej. Gdy brak było
takich taryf, wysokość wynagrodzenia winna być zgodna z obowiązującymi cenami, odpowiadającymi wykonanej pracy. Ponadto jeńcy wojenni powinni być traktowani w sposób humanitarny23. Przytaczane
sprawozdania i relacje jeńców wojennych oraz delegatów organizacji
opiekuńczych, którzy wizytowali obozy, są wystarczającym dowodem
na nieprzestrzeganie tej konwencji.
19

AAN, OP w R, sygn. 14, Komitet Polski…, s. 242–250.
Tymczasowy Centralny Komitet Obywatelski przy Warszawskim Generał
Gubernatorstwie został zatwierdzony przez władze rosyjskie 11 IX 1914 r. Ogólnie
przyjętą i stosowaną nazwą była: Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego
(CKO). Pierwszy okres funkcjonowania CKO związany był z terenem byłego Królestwa
Polskiego i jego ludnością, zlikwidowały go okupacyjne władze niemieckie we wrześniu
1915 r. Drugi okres datował się od sierpnia 1915 do lipca 1918 r., kiedy to CKO rozciągnął swą opiekę nad Polakami znajdującymi na ziemiach Imperium Rosyjskiego.
21
Pisownia oryginalna, z tekstu zostały jedynie wyeliminowane błędy ortograficzne.
22
Cyt. za: H. O w s i a n y, op.cit., s. 162–163.
23
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1927, nr 21, poz. 160.
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Niektóre z rozpaczliwych listów i próśb o pomoc docierały do adresatów. Los jeńców nie był bowiem rodakom obojętny. Interesowały
się nim zarówno osoby prywatne, jak i stowarzyszenia. Ich rola w niesieniu różnorakiej pomocy była nie do przecenienia. Jedną z pierwszych organizacji „ratowniczych” w Rosji był utworzony w Moskwie
pod koniec lipca 1914 r. Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny. Powstał przy najstarszej polskiej instytucji w tym mieście – Towarzystwie Dobroczynności. W jego skład weszli przedstawiciele wszystkich
istniejących tu wówczas polskich stowarzyszeń, a na czele stanęli tacy
wybitni działacze, jak Aleksander Lednicki, Ludwik Evert i Ludwik
Darowski. Komitet rozpoczął swoją działalność od wydania odezwy do
rodaków mieszkających w Moskwie, wzywającą ich do dobrowolnego
opodatkowania się na rzecz ofiar wojny. Na apel odpowiedziało 527
osób, które zobowiązały się do comiesięcznego płacenia kwoty 5092 ruble24. Komitet zgromadził ok. 18 tys. rubli, które w większości przeznaczył na zakup jedzenia i odzieży25, a wraz z napływem coraz większych
rzesz rannych i jeńców zorganizował specjalny Wydział Pomocy dla
Rannych i Jeńców Polaków, który miał zająć się szczególnie jeńcami
poza terenem Moskwy. Znane są dane za okres od 1 lipca 1915 do 30
czerwca 1916 r., kiedy to Komitet ten zaopiekował się 2 tys. rannych
żołnierzy – Polaków przywiezionych z pola walki i 137 żołnierzami,
którzy dostali się do niewoli26. Zdaniem A. Lednickiego jedną z najbardziej oddanych i pełnych poświęcenia działaczek Komitetu była Elżbieta Hulanicka. Dla tej panny pochodzącej z ziemiańskiej rodziny opieka
nad jeńcami wojennymi stała się treścią życia. Dyżurowała w Moskwie
na stacji Ugrieszkaja, na której zatrzymywała się większość jenieckich
transportów. Jeździła także do miasta Baj w kostromskiej guberni,
gdzie trafiali Polacy – żołnierze armii austro-węgierskiej, wożąc tam
najpotrzebniejsze rzeszy27.
Już w pierwszych miesiącach trwania wojny obliczano, że w Rosji
przebywa 150 tys. jeńców Słowian, w tym jedną trzecią stanowili Polacy. Politycy i działacze rosyjscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że tych
ludzi nie można pozostawić na pastwę losu. Pod koniec października
1914 r. założono więc Wszechrosyjskie Towarzystwo Opieki nad Jeńcami Słowianami, a 30 października 1914 r. został zatwierdzony jego statut. Na czele Towarzystwa stało Walne Zgromadzenie i Rada złożona
z 10 osób, wśród których było dwóch Polaków Adolf Kopeć i Adam Smo24

„Kalendarz Polski – Rocznik Wychodźstwa Polskiego w Rosji” na rok 1917, s. 81.
RGWA, f. 483, op. 1, d. 227, s. 5.
26
„Kalendarz Polski – Rocznik Wychodźstwa Polskiego w Rosji” na rok 1917, s. 81.
27
A. L e d n i c k i, Pamiętnik 1914–1918, Kraków 1994, s. 33–34.
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liński, oraz Komisja Rewizyjna. Do tej ostatniej wszedł również Polak
Jan Barchwitz (Barchwic). Wszyscy trzej byli delegatami Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Członkiem Towarzystwa mogła zostać każda osoba pełnoletnia. Składka miesięczna wynosiła co najmniej
1 rubel lub jednorazowo można było wpłacić 25 rubli. Zakładano, że
w miarę potrzeb, za zgodą władz lokalnych, będą otwierane oddziały na
prowincji. Uzgodniono, że po akceptacji Ministerstwa Wojny rozpocznie
się akcja rejestracji jeńców Słowian. Zamierzano również opiekować
się chorymi i rannymi, a zdrowym pomóc w znalezieniu zatrudnienia,
zapoznawać ich z sytuacją polityczną, zaś jeńcom-Polakom tłumaczyć
„stan sprawy polskiej”. W planach było prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, czemu miały służyć wydawane publikacje. Polacy,
zdaniem członków Towarzystwa, powinni otrzymywać wsparcie od rodzin, ale też od całego polskiego społeczeństwa. Towarzystwo chciało
zadbać o zabezpieczenie gospodarstw czy majątków pozostawionych
w ojczyźnie na pastwę losu. Jednym z celów było zachęcenie przedstawicieli wszystkich towarzystw i organizacji słowiańskich w Rosji
do włączenia się w opiekę nad jeńcami Słowianami. Dnia 7 listopada
1914 r. zatwierdzono filię Wszechrosyjskiego Towarzystwa Opieki nad
Jeńcami Słowianami w Warszawie, której przewodniczącą została Zofia Światopełk Czetwertyńska28. Oddział warszawski nazywano „Towarzystwem Słowiańskim”. Otrzymywało ono subwencje z funduszu Komitetu Wielkiej Księżnej Tatiany Mikołajewnej. Dwukrotnie delegaci
Towarzystwa objeżdżali Rosję. Oddział został rozwiązany 5 sierpnia
1915 r.29. W tym samym czasie, kiedy zapadła decyzja o otwarciu oddziału w Warszawie, wysłano delegatów do guberni północnych, Wilna
i Kijowa, by również tam zorganizowali filie Towarzystwa30.
We wrześniu 1915 r. w ramach działającego w Petersburgu Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny powstał Wydział Pomocy Polakom
Obcopoddanym. Nie był on w stanie nieść pomocy jeńcom tylko przy
wsparciu miejscowych polskich kolonii, stąd przy oddziale warszawskim zorganizowano specjalną sekcję, która zajmowała się pozyskiwaniem środków finansowych, ubrań, obuwia, książek i przesyłaniem ich
do różnych części Rosji, m.in. do Moskwy, Penzy, Samary, Kazania, Sybirska, Kaługi, Nowgorodu, Wiatki, Archangielska, Taszkientu, Riaza28
Wszechrosyjskie Towarzystwo Opieki nad Jeńcami Słowianami. Druk ulotny,
s. 1–8, https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_acces
sRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=dc_title%3A(Wszechrosyjskie%20
Towarzystwo%20Opieki%20nad%20Je%C5%84cami%20) [dostęp: 10 X 2017 r.].
29
RGWA, f. 483, op. 1, d. 227, s. 39.
30
Wszechrosyjskie Towarzystwo…, s. 7.
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nia, Orenburga, Kurhanu, Wołogdy, Omska i Czelabińska. Wysyłano
do jeńców listy i pomagano im nawiązać kontakt z bliskimi. Pomoc ta
była niewystarczająca, a do kraju napływały coraz to nowe wieści o tragicznym położeniu jeńców. W związku z tym zarząd sekcji zadecydował
o wysłaniu do Rosji swoich delegatek, by na miejscu zapoznały się one
z sytuacją. Począwszy od maja 1915 r. cztery kobiety: Maria Bentkowska, Jadwiga Dziubińska, Kazimiera Małachowska i Elżbieta Ulanicka
objeżdżały obozy istniejące w północnej Rosji i na Syberii, niosąc, na ile
to było możliwe, pomoc potrzebującym. Delegatki stwierdziły, że często
jedną z przyczyn tragicznego położenia jeńców były nadużycia komendantów tych obozów oraz wyzysk pracujących jeńców przez poszczególnych przedsiębiorców, którzy na podstawie specjalnej umowy z rządem
carskim mieli żywić jeńców w zamian za świadczoną przez nich pracę.
Niejednokrotnie polscy jeńcy byli w tak złym stanie psychicznym, że
nie potrafili się zorganizować i upomnieć o swoje prawa; w ich obronie
delegatki interweniowały u władz. Maria Bentkowska po trzymiesięcznej „wędrówce” po obozach wróciła do Warszawy, by złożyć sprawozdanie Wszechrosyjskiemu Towarzystwu Opieki nad Jeńcami Słowianami
i szukać pomocy w genewskiej centrali Towarzystw Czerwonego Krzyża.
W czasie jej powrotu, w sierpniu 1915 r., nastąpiła ofensywa austriacko-niemiecka, która odcięła obozy jenieckie w Rosji od bezpośredniej pomocy z kraju31. Tym bardziej że wraz z odwrotem armii carskiej tysiące
Polaków „pędzono” na wschód, w głąb Rosji. W tej sytuacji przedstawiciele organizacji opiekuńczych koncentrowali się na pomocy bieżeńcom.
Przez następne trzy lata generalną wizytatorką obozów jenieckich z ramienia polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Petersburgu
była Jadwiga Dziubińska. Wrażenia z „peregrynacji” po Rosji, wyniki
sprawozdań 6 delegatów Wydziału Pomocy Polakom Obcopoddanym,
którzy również przeprowadzali inspekcję w obozach jenieckich, a także sprawozdania księży i lekarzy, a wreszcie zeznania świadków oraz
listy osób prywatnych zostały przedstawione przez Jadwigę Dziubińską
w książeczce Krwawym szlakiem niewoli, wydanej w 1920 r.32. Autorka
31
D. W a w r z y k o w s k a - W i e r c i o c h o w a, W kręgu miłości i bohaterstwa.
(Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża),
Warszawa 1965, s. 241–242.
32
Prawdopodobnie nie było to pierwsze wydanie, albowiem 27 XI 1917 r. dr Marceli
Nałęcz-Dobrowolski na łamach „Dziennika Kijowskiego” omawił powyższą publikację
i by oddać tragedię jeńców, przytaczał fragmenty tekstu, a więc praca ta była już wtedy powszechnie znana. AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 1918–
–1939 (dalej: MSZ), sygn. 7574, Szwecja, Polonia. Biuro Informacyjne w Sztokholmie:
przeglądy (streszczenia) prasy polskiej 1917–1918, s. 35–37.
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chciała tą publikacją trafić do umysłów i serc polskiego społeczeństwa,
mając nadzieję na pozyskanie kolejnych środków służących ratowaniu
pozostających jeszcze w niewoli rodaków. Obrazy przedstawione na
kartach tej książki mogły budzić ogromne współczucie:
„W całej guberni Ołonieckiej pracowało przy kolejach przeszło 40 000
jeńców, z tych przeszło 10 000 umarło w strasznych mękach, pozostali
według opinii lekarzy albo zupełnie zrujnowani na zdrowiu, kalecy, albo
nienormalni. [...] W jednym leśnictwie, w tzw. iżewskich lasach, na dalekiej północy wiackiej guberni znajdowało się 1800 jeńców, jak i wszędzie, brud – bo nie ma łaźni, nie ma bielizny na zmianę, nie ma mydła;
za to robactwa roje. Myją się brudnym śniegiem. Szpital w 36 kordonowym Karaczurskim oddziale różni się od zwyczajnych baraków, że
posiada podłogę i dach [...]. Chorzy przeważnie na dyzenterię lub tyfus
głodowy [...]. Doktora, lekarstw ani śladu. Zdrowi razem z obłąkanymi.
[...] W obozach koncentracyjnych północnych guberni wszędzie przepełnienie 3 i 4 razy większe, niż obóz pomieścić może, to też nary wznoszą
się po 3 piętra jedne nad drugimi, a na narach bez słomy śpią jeńcy
w takiej ciasnocie, iż obrócić się nie mogą; powietrze zabijające, brud,
robactwo, wszystko to razem robi wrażenie jaskini, a nie pomieszczenia
przeznaczonego dla ludzi. [...]. Odnoszenie się konwojowych brutalne,
bicie po twarzy, znęcanie się, pastwienie nad bezbronnymi, uważane za
czyn patriotyczny”33.

Koordynacja działań na rzecz Polaków obcopoddanych w skali całej
Rosji nastąpiła jesienią 1915 r. po powstaniu Rady Zjazdów Polskich
Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny z siedzibą w Moskwie. Uwzględniając podział terytorium Rosji na trzy rejony, dokonany przez ambasadę
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (za jej pośrednictwem rządy
niemiecki i austro-węgierski świadczyły pomoc na rzecz swoich obywateli – jeńców cywilnych i wojennych), utworzono Wydziały Pomocy
Polakom Obcopoddanym w Piotrogrodzie, Moskwie i Odessie. Wydział
w Piotrogrodzie obejmował swoim zasięgiem północno-wschodnie gubernie: archangielską, kostromską, nowogrodzką, ołoniecką, piotrogrodzką, pskowską, wiacką, witebską, wołogodzką oraz gubernię permską na
Uralu. Natomiast największy obszar: gubernie centralne i wschodnie,
Kaukaz, Syberia i Azja Środkowa podlegał Wydziałowi Pomocy w Moskwie, który także odpowiadał za kwestie informacyjno-statystyczne.
W gestii zaś najmniejszego Wydziału w Odessie było roztoczenie opieki
w guberniach: besarabskiej, charkowskiej, jekaterynosławskiej, podolskiej, połtawskiej, taurydzkiej i wołyńskiej. Podstawowym zadaniem
33

25.

J. D z i u b i ń s k a, Krwawym szlakiem niewoli, Warszawa 1920, s. 11, 13, 16,
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wydziałów był nadzór nad akcją opieki prowadzoną przez istniejące
już polskie organizacje. Natomiast gdzie nie było żadnych organizacji,
a istniała taka potrzeba, powoływano swoich przedstawicieli34. Ważną
formą pomocy były wyjazdy delegatów wydziałów do tych miejsc, w których położenie jeńców było krytyczne. Celem podróży było pobudzanie
organizacji polskich do pracy oraz zachęcanie miejscowych Polaków do
zainteresowania losami jeńców i pomocy. Pierwsi delegaci udali się na
Syberię; np. Ludwik Rumocki, dziennikarz i pisarz z Poznania, który
sam był jeńcem cywilnym, pojechał do guberni tomskiej, tobolskiej i jenisejskiej, a inny delegat – Stankiewicz odwiedził Krasnojarsk, Irkuck,
Czytę, Nerczyńsk, Harbin i Władywostok35. Na październikowym zebraniu Rady Zjazdów postanowiono zwrócić się do bp. Jana Cieplaka
z prośbą, aby wysłał księży na Syberię w celu niesienia pomocy religijnej jeńcom wojennym – Polakom36.
Z ofertą pomocy dla jeńców wystąpił także konsulat amerykański,
który co miesiąc (od sierpnia 1915 do lipca 1916 r.) przekazywał pieniądze. Trafiały one zazwyczaj do księży lub przedstawicieli miejscowych
polskich kolonii, którzy doręczali je jeńcom cywilnym. Tam gdzie nie
było duchownych ani miejscowych Polaków pieniądze przesyłano na
ręce władz administracyjnych. Jednak wówczas rzadko docierały one
do adresatów37.
Jeden z większych obozów jeńców wojennych znajdował się w Skobielewie (Uzbekistan)38. Wśród kilkunastu tysięcy osób była też tam
liczna grupa Polaków, zarówno z armii austro-węgierskiej, legionów,
jak i z zaboru pruskiego. Tropikalne upały, do których nie byli przyzwyczajeni oraz liczne choroby, zwłaszcza tyfus, dziesiątkowały szeregi. Jeńcy-Polacy stanowili stosunkowo zwarte grono, wspierali się
moralnie i materialnie. Często organizowali pogadanki na temat pomyślnego rozwiązania „kwestii polskiej”. „Niezłomna wiara w odzyskanie niepodległości Polski krzepiły ducha, przygotowywały grunt wśród
mniej uświadomionych narodowo. […] Już przy pierwszej styczności
dało się zauważyć, że różnice zaborów nie istnieją, że wszyscy jesteśmy
synami jednej Ojczyzny, którą chcemy widzieć wolną, niepodległą”39.
34

M. M ą d z i k, Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach
I wojny światowej, Lublin 2011, s. 127–128..
35
M. K o r z e n i o w s k i, M. M ą d z i k, D. T a r a s i u k, Tułaczy los. Uchodźcy
polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007, s. 124.
36
„Kurier Poznański” 1915, nr 247, s. 5.
37
RGWA, f. 483, op. 1, d. 227, s. 41.
38
Nazwa Skobielew w 1924 r. została zmieniona na Ferganę.
39
Polacy w Turkiestanie..., s. 229.
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Jeńcy-Polacy w Sobielewie założyli chór i dostali zgodę na występy
w miejscowym kościele rzymskokatolickim, co pozwoliło na nawiązanie
kontaktów z Polakami tam żyjącymi. W mieście mieszkało zaledwie
kilkanaście polskich rodzin, które nie szczędziły serca i środków materialnych, starając się ulżyć niedoli jeńców40.
W Ufie wśród 800 jeńców wojennych Słowian byli Polacy pochodzący z Galicji. Wielu chciało zmienić wyznanie i przejść na prawosławie,
licząc, że wówczas staną się rosyjskimi poddanymi i będą mogli wrócić
w rodzinne strony. Ci Polacy, którzy szybko podjęli tę decyzję stali się
przedmiotem drwin i szykan pozostałych jeńców. Sytuację w pewnym
stopniu uzdrowił delegat Towarzystwa Słowiańskiego w Petersburgu,
który w marcu 1915 r. dotarł do tego obozu41.
Na śmierć skazana była większość jeńców inwalidów, albowiem tylko
niektórzy mieli zapewnioną podstawową opiekę. Jadwiga Dziubińska
w trakcie wizytacji obozów na Syberii zachęcała jeńców do zakładania
kół samopomocy, czym przyczyniła się do ich aktywizacji. Za jej pośrednictwem jeńcy nawiązali kontakty z organizacjami opiekuńczymi42.
Pod wpływem apeli Jadwigi Dziubińskiej o pomoc dla jeńców działaczka Polonii petersburskiej dr Antonina Leśniewska zorganizowała
zimą 1915–1916 r. w Petersburgu Towarzystwo Doraźnej Pomocy Kobiety Polskiej. W pracę Towarzystwa zaangażowało się grono Polek,
które zbierały fundusze, żywność, odzież, książki i wysyłały je potrzebującym. Zabiegały o pomoc Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, interweniowały u kolejnych władz, najpierw carskich, później w Rządzie Tymczasowym, a wreszcie u bolszewików. Wyjednały także pomoc od Amerykańskiego Czerwonego Krzyża43. Towarzystwo działało tak prężnie,
że w krótkim czasie powstały oddziały w Moskwie i innych rosyjskich
miastach44.
Ciężkie warunki życia, na które skazano jeńców, sprawiały, że ci
bardzo zdesperowani podejmowali próby buntu. Grupa polskich jeńców
znalazła się w Tartarce (miasteczko na Białorusi). Początkowo mieszkali w drewnianych domach, ale po jakimś czasie umieszczono ich w ziemiankach. Poza Polakami byli tam Białorusini i Ukraińcy. Pracowali
przy naprawie torów kolejowych. W końcu ok. 50 jeńców, samych Polaków, postanowiło zorganizować strajk. Domagali się poprawy warunków bytowych i przeniesienia w inne miejsce. Całą grupę zawieziono do
40
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Pietropawłowska i zamknięto w więzieniu, gdzie przymierali głodem,
bowiem całodzienne wyżywienie stanowiła ćwiartka czarnego chleba
i zimna woda. Po dwóch tygodniach buntowników przekwaterowano do
obozu karnego, który znajdował się na peryferiach Pietropawłowska.
„W drewnianych barakach znajdowała się istna wieża Babel. Byli tu
Niemcy, Polacy, Rusini, Ukraińcy, Chorwaci, Serbowie, Słowacy, Czesi,
Bułgarzy, a nawet Turcy”45. Szczęśliwie dla uwięzionych jeńców w mieście mieszkali Polacy, którzy niekiedy wieczorami dostarczali trochę
jedzenia, odzież, buty, a nawet jakąś gazetę lub książkę46.
Nierzadko przenoszono jeńców do kolejnych obozów, czego doświadczył m.in. Franciszek Grzesiowski, wzięty do niewoli po kapitulacji
Przemyśla. Pierwszym miejscem kilkudniowego pobytu był Nowonikołajewsk. Około 300 osób umieszczono w barakach, gdzie leżeli już
jeńcy chorzy na tyfus. Straż pełnili Kozacy, z którymi jeńcy mogli wyjść
do miasta. Po kilku dniach Polaków przewieziono do Maryjska, gdzie
F. Grzesiowski przebywał 5 miesięcy.
„Do świetlanych wspomnień należy zaliczyć również ówczesnego proboszcza katolickiego, który przez dostarczanie nam książek, rozmowy
i pogadanki, odwiedzanie nas w obozie, a nieraz nawet pośredniczenie
w wysyłaniu poczty, był naszym dobrym duchem i zaskarbił sobie naszą
wdzięczność i szacunek”47.

Wybuch rewolucji w lutym 1917 r. doprowadził do abdykacji cara
Mikołaja II, upadku całego aparatu urzędniczego państwa i powstania
Rządu Tymczasowego. Na mocy ustawy z 15 marca 1917 r. powołana
została Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego. Nadano jej rangę ministerstwa do spraw polskich. Na jej czele jako prezes
stanął Aleksander Lednicki, mający uprawnienia przysługujące ministrom. Wśród wielu zadań, jakimi miała zająć się Komisja było również
opracowanie przepisów o położeniu jeńców-Polaków, byłych poddanych
państw centralnych. Zadanie to powierzono powstałemu w ramach komisji Wydziałowi III do spraw Jeńców Wojskowych i Cywilnych. Początkowo ograniczano się jedynie do objęcia opieką jeńców cywilnych.
Jako że losem jeńców cywilnych i wojennych w Rosji w czasie I wojny światowej interesowały się liczne towarzystwa i organizacje opiekuńcze, zebrały one sporo informacji, które mógł wykorzystać Wydział
45
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III48. Na początku kwietnia 1917 r. Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny, mając nadzieję na zniesienie ograniczeń,
a przede wszystkich na uwolnienie będących na zesłaniu, wystosowała
list do ministra sprawiedliwości Aleksandra Kiereńskiego w obronie
praw Polaków, jeńców poddanych państw zaborczych49.
Dość szybko podjęto starania o ustanowienie prawa zezwalającego na
powrót z zesłania i na swobodne zamieszkiwanie na całym obszarze państwa rosyjskiego. W dniach 13 i 27 maja 1917 r. Komisja Likwidacyjna
opracowała uchwały w sprawie uwolnienia i przemieszczania jeńców. Te
dwie uchwały zostały połączone w jedną i 28 lipca 1917 r. uzyskały sankcję Rządu Tymczasowego, co ogłoszono 29 sierpnia 1917 r. w „Vestniku
Vremennego Pravitelstva”. I tak przyjęto: oswobodzenie i zezwolenie na
wyjazd za granicę wszystkim poddanym austro-węgierskim i niemieckim narodowości polskiej. Narodowość miała być poświadczona przez
polskie organizacje społeczne. Te same prawa otrzymywali mieszkańcy
Galicji i Królestwa Polskiego, którzy należeli „do kategorii spokojnych
mieszkańców i zostali zabrani w charakterze zakładników lub też zostali
uprowadzeni przez wojska, lub sami dobrowolnie porzucili Galicję przy
odejściu wojsk rosyjskich, lub w ogóle należą do kategorii jeńców cywilnych”. Zarządzenie to nie dotyczyło osób w wieku poborowym50.
Uchwałą Komisji Likwidacyjnej z 27 maja 1917 r. zamierzano wprowadzić wiele ulg dla jeńców wojennych. Chciano, żeby uchwała weszła
w życie jak najszybciej, dlatego też skierowano ją do ministra wojny, by
ten wydał ją w formie cyrkularza (okólnika). Odnośny cyrkularz ministra wojny został zatwierdzony 30 czerwca 1917 r., ale do dokumentu
przedłożonego przez Komisję Likwidacyjną zostały wprowadzone pewne zmiany. Przepisy te ustalały ulgi dla Polaków jeńców wojennych, ale
także dla Czechów i Słowaków. Jeńcy znajdujący się w obozach oraz wykorzystywani do różnego rodzaju robót mieli prawo wybrania spośród
siebie przedstawicieli do kontaktów z władzami zwierzchnimi. Mogli
również określić kto ma być kucharzem oraz pełnomocnikiem, który
odpowiadałby za wysyłanie korespondencji. Ponadto zezwolono im na
spacery pod nadzorem, robienie zakupów na miejscowych bazarach,
otrzymywanie i czytanie książek, zakładanie bibliotek. Mogli też brać
udział w nabożeństwach, a duchowni mogli udzielać posług religijnych
w obozach. Jeńcom wolno było odtąd zakładać również kasy wzajemnej
48
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pomocy. Na mocy cyrkularza jeńcy, a przede wszystkim ci spośród nich,
którzy pracowali umysłowo oraz inwalidzi i chorzy otrzymali prawo zamieszkania w domach prywatnych na podstawie poręczenia Wydziału Centralnego Pomocy Jeńcom Cywilnym i Wojskowym przy Radzie
Zjazdów Organizacji Polskich i godnych zaufania osób prywatnych. Ci,
którzy mogli skorzystać z tego przywileju musieli złożyć pisemne zobowiązanie, że nie będą podejmowali prób ucieczek. Jeńcom przyznano
nawet prawo zawierania związków małżeńskich. Zgodzono się także
na poprawę losu jeńców, bo polskie organizacje społeczne mogły zaopatrywać ich w odzież, bieliznę i obuwie. W cyrkularzu nie znalazły się
proponowane przez Komisje Likwidacyjną zapisy mówiące o prawie do
zrzeszania się, zakładania stowarzyszeń oraz pracy w polskich organizacjach, których celem było niesienie pomocy ofiarom wojny51 .
Komisja Likwidacyjna postanowiła także zająć się losem legionistów
galicyjskich, poddanych rosyjskich, którzy dostali się do niewoli. Oskarżeni oni byli o zdradę stanu i na początku wojny skazywano ich zazwyczaj na śmierć. Jednak w miarę rozwoju sytuacji i zmiany stosunku do
sprawy polskiej, rząd carski złagodził kary wymierzane legionistom galicyjskim. Osadzano ich w więzieniach, wytaczano im sprawy o zdradę
stanu, skazywano na ciężkie roboty, ale zrezygnowano ze stosowania
kary śmierci. Ulgi, jakie po rewolucji objęły rzesze jeńców nie dotyczyły
tej grupy. Nadal kilkuset z nich, oskarżonych o zdradę stanu, pozostawało w więzieniach. Członkowie Komisji Likwidacyjnej wskazywali na
ideową analogię pomiędzy tą grupą a rewolucjonistami rosyjskimi, którzy także walczyli z caratem. W sytuacji gdy carat upadł, a Polska stała
u progu odzyskania niepodległości, skazywanie legionistów na dalszy
pobyt w więzieniu było bezzasadne. Rząd Tymczasowy przychylił się do
wniosku Komisji Likwidacyjnej, ogłaszając 19 czerwca 1917 r. prawo
o rozciągnięciu amnestii na poddanych rosyjskich, którzy do 16 marca
1917 r. walczyli przeciwko Rosji w szeregach legionów galicyjskich52.
Dla części jeńców rewolucja lutowa nie przyniosła od razu oczekiwanych zmian. Do wielu wiadomość ta dotarła ze sporym opóźnieniem.
Nieznaczną poprawę losu odczuli jeńcy z Samarkandy, którzy wprawdzie mogli podejmować pracę zarobkową, ale zmniejszyła się pomoc
polskiej społeczności. Zdobycie środków potrzebnych do życia stawało
się w tamtym czasie coraz trudniejsze53. Do wstąpienia do ich wojska
namawiali także jeńców-Polaków carscy oficerowie. Później komisarze
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agitowali do wstępowania w szeregi Armii Czerwonej. Wysiłki zarówno
jednych, jak i drugich były mało skuteczne54.
Kolejne zmiany przyniosła rewolucja październikowa. W Samarkandzie
„[...] zwolniono wszystkich z obozów i kazano im starać się na własną rękę o kawałek chleba. Jednocześnie bolszewicy usilnie propagowali
między jeńcami hasła komunistyczne. Jeżeli chodzi o Polaków, to poza
kilkoma jednostkami, które przeszły zdecydowanie do obozu bolszewickiego, nie zdołali bolszewicy zjednać dla swych celów ogółu jeńców”55.

W Semipałatyńsku, po dojściu do władzy bolszewików, jeńcom zaczęto wypłacać gaże po 50 rubli miesięcznie, co mimo rosnącej drożyzny
wystarczało na skromne utrzymanie. Nie trwało to długo, bowiem już
na początku stycznia 1918 r. jeńcy dowiedzieli się, że nie będą otrzymywać żadnej gaży tylko dostawać krasnoarmejski pajok, czyli „wikt
żołnierza czerwonego”. W grudniu 1917 r. w obozie jenieckim zmieniono wartę, która po 2–3 dniach złagodniała i nie reagowała, gdy jeńcy
opuszczali obóz, korzystając z dziur w ogrodzeniu. W następnych tygodniach jeńcy, chcąc poprawić swój byt, szukali zajęcia. Wielu zatrudniło się w biurze kolei południowosyberyjskiej, inni w zarządzie leśnym,
niektórzy dawali lekcje56.
Sebastiana Flizaka, żołnierza armii austriackiej, rewolucja zastała
w obozie na terenie guberni permskiej; przyniosła spadek dyscypliny,
co ułatwiało ucieczki. Wciąż także pojawiali się nowi agitatorzy, którzy
werbowali do ochotniczych jednostek wojskowych. W grupie chorych
jeńców, niezdolnych do noszenia broni, znalazł się S. Flizak. Zostali oni
wysłani do innego obozu. Jechali w kierunku Czelabińska. Dotarli do
Moskwy, gdzie nikt nie zamierzał zajmować się jeńcami. W tej pięćsetosobowej grupie większość stanowili Węgrzy, którzy nie znali rosyjskiego, więc zdani byli na Polaków. Wszyscy byli głodni, nie mieli pieniędzy,
ale i tak wówczas w Moskwie nie można było kupić żywności. Ostatecznie otrzymali ciepły posiłek z Komitetu Pomocy Jeńcom. Pierwszą noc
spędzili w lokalu Komitetu Polskiego Pomocy Ofiarom Wojny. Potem
każdy już na własną rękę wracał do swojej ojczyzny. Sebastian Flizak
do rodzinnego Jordanowa przybył dopiero w sierpniu 1918 r.57.
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Po obaleniu Rządu Tymczasowego, wkrótce przyszła kolej na Komisję Likwidacyjną, którą Rada Komisarzy Ludowych zniosła dekretem z 23 grudnia 1917 r., zanim jednak do tego doszło został powołany
Komisariat do spraw Polskich, na jego czele stanął komunista Julian
Leszczyński58. Decyzja o „likwidacji Komisji i jego prezesa” zapadła 12
października 1917 r. podczas zebrania Komisariatu do spraw Polskich,
w którym uczestniczyli m.in. Zbigniew Fabierkiewicz, Julian Leszczyński, Witold Matuszewski, Kazimierz Pużak. Jak stwierdził wówczas
K. Pużak: „Komisja Likwidacyjna to już przeszłość, my to teraźniejszość i przyszłość”59. W następnym dniu omawiano kwestie jeńców. Planowano wysłać w teren 10 komisarzy, którzy objechaliby Rosję oraz
obozy i przygotowali zjazd jeńców. Zamierzano pójść śladami J. Dziubińskiej, choć bardzo krytykowano jej pracę60. W ramach Komisariatu
powstał m.in. Wydział do spraw Jeńców. Do Komisariatu napływały listy z obozów, w których jeńcy skarżyli się na złe traktowanie. Pisali nawet o krwawych rozprawach. Podobne informacje przynosili polscy wygnańcy, którzy przyjeżdżali z różnych guberni. Dnia 10 grudnia 1917 r.
Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret, zgodnie z którym komisarze
wszystkich instytucji rządowych, uchwalając rozporządzenia dotyczące
spraw polskich, a w szczególności polskich żołnierzy i wygnańców, mieli obowiązek najpierw zasięgać opinii Komisariatu Polskiego. Powołując się na powyższy dekret, przedstawiciele Komisariatu zwrócili się
do komendantów obozów, z których pochodziły skargi. Tylko nieliczni
złożyli wyjaśnienia. W kilku obozach na skutek złej sytuacji wybuchły
bunty. Niejednokrotnie tłumiono je w sposób okrutny. Pracujący w Komisariacie do spraw Polskich Edmund Semil wspominał, że chcąc ulżyć
doli części jeńców-Polaków Komisariat 8 lutego 1918 r. wydał odezwę
wzywającą jeńców pragnących pracować w dziedzinie oświaty, aby zgłaszali się do Komisariatu. Odezwa skierowana była zwłaszcza do nauczycieli, którzy mieli przysyłać adresy, by można było podjąć starania
o ich zwolnienie61. Można przypuszczać, że Komisariat chciał również
tą drogą pozyskać zwolenników. Zwłaszcza że od 21 listopada 1917 r.
trwały pertraktacje między Rosją a państwami centralnym. Fakt, że
58
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Polska nie należała do państw biorących udział w wojnie, posłużył za
pretekst do odmowy zaproszenia delegacji polskiej do Brześcia Litewskiego, gdzie 3 marca 1918 r. został podpisany traktat pokojowy. Artykuł 8 tegoż traktatu poruszał kwestię jeńców obydwu stron, którzy
mieli zostać zwolnieni. Sprawę tę podjęto w artykule 12, mówiącym
m.in. o przywróceniu stosunków publiczno-prawnych i prywatno-prawnych, wymianie jeńców wojennych i cywilnych oraz amnestii. Dokładne uregulowania powyższych zagadnień znalazły się jednak w oddzielnych umowach stanowiących integralną część traktatu pokojowego62.
Wieść o zawarciu traktatu brzeskiego docierała do jeńców w różnym
czasie. Wolność odzyskiwali także w różnym czasie. Wielu, których od
Polski dzieliły tysiące kilometrów, nie było w stanie szybko wrócić do
ojczyzny. Znaczna część jeńców angażowała się w działalność polskich
organizacji różnych orientacji.
Powroty jeńców-Polaków z Rosji rozłożone były w czasie. Nie wiadomo, ilu wróciło, tak jak nie są znane dokładne ich liczby. Statystyki i szacunki dotyczące Polaków w Rosji w czasie I wojny światowej
pojawiały się dzięki dokumentom polskich organizacji opiekuńczych,
jak i na łamach prasy63. W wyliczeniach tych brakowało jednak zarówno jeńców cywilnych, jak i wojennych. Znane były jedynie szczątkowe
dane. W tej sytuacji duże znaczenie ma informacja zawarta w interpelacji posła Tadeusza Seiby i towarzyszy, złożonej w sejmie 21 lutego
1919 r. Według autorów tegoż dokumentu w Rosji, w odległej Syberii,
przebywało wówczas ok. 200 tys. jeńców-Polaków. Niejednokrotnie byli
jedynymi żywicielami swych biednych rodzin, które co najmniej od czasu „burzy bolszewickiej” nie miały od nich żadnych wieści64.
Jeńcy, którzy m.in. do rewolucji przebywali w obozach w Uzbekistanie wracali do Polski dopiero w pierwszej połowie 1921 r., po podpisaniu traktatu ryskiego65. Jednak zanim doszło do jego podpisania do
Rosji trafiły kolejne rzesze jeńców, żołnierze biorący udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. Wiele jeńców cywilnych i wojennych nie zginęło
z głodu, chorób, przetrzymało niewolę dzięki pomocy rodaków, a przede
wszystkim dużej liczbie oddanych sprawie działaczy organizacji opie62
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kuńczych i gronu zaangażowanych społeczników, którzy nie bacząc na
trudy i nie licząc się z niebezpieczeństwem nieśli pomoc i otuchę w najdalsze zakątki Imperium Rosyjskiego.

The aid for the Polish – prisoners
in the Russian Empire in the period of World War I

(Summary)
The knowledge about the Poles who were detained in the Russian captivity during
World War I is largely fragmentary. From analyses of available sources and literature there
emerges the picture of an immense organizational chaos in the POW system of the Russian
Empire. It had a very negative impact on the situation of the Polish who – as soldiers or
civilian citizens of the Central Powers – found themselves in the Russian captivity. There�
fore, in that critical situation, which they became part of, the aid they could receive from
the outside proved most important. It was organized mainly by their compatriots, in the
first place by those who were living in Russia. As early as in 1914 there were established
the first care and rescue organizations like Polish Committee for Aid to Victims of War,
All-Russian Society for Care over Slav POWs and later other ones such as: Council of
Conventions of Polish Organizations for Aid to Victims of War and Society of Provisional
Aid of Polish Woman in Petersburg. Those organizations gathered information on POWs,
collected money to purchase food for them, clothes and medicaments, intervened with
the state and local authorities, kept statistics concerning Poles staying in Russia, as well
as made the facts known to the world in the columns of the press worldwide. They also
made the POWs aware of the rights they had, facilitated contacts between them and their
families, informed the former about the political situation, raised their morale, encouraged
them to be active, and – at the final stage of the war – helped them to return homes. The
article presents the current state of relevant knowledge on this subject matter.

Unterstützung polnischer Kriegsgefangener
im russischen Imperium während
des Ersten Weltkriegs

(Zusammenfassung)
Das Wissen
���������������������������������������������������������������������
um die Polen, die während des Ersten Weltkriegs in russischer Gefan�
������
genschaft festgehalten wurden, ist fragmentarisch. Die verfügbaren Quellen und Litera�
turwerke ergeben das Bild eines großes organisatorischen Chaos im Kriegsgefangenen�
system des russischen Imperiums. Dieses prägte sehr negativ die Lage der Polen, die als
Soldaten und zivile Bürger der Zentralstaaten in die russische Gefangenschaft geraten
waren. Deshalb war in ihrer oft katastrophalen Situation externe Hilfe wichtig. Organi�
siert wurde diese hauptsächlich von Landsleuten, in erster Linie solchen, die in Russland
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lebten. Bereits 1914 entstanden erste Betreuungs- und Rettungsorganisationen, z.B. das
Polnische Komitee zur Unterstützung von Kriegsopfern, die Allrussische Fürsorge für
slawische Kriegsgefangene und später auch weitere wie der Rat der Heimattage polni�
scher Organisationen zur Unterstützung von Kriegsopfern und der Verein zur Nothilfe
für polnische Frauen in Petersburg. Diese Organisationen sammelten Informationen über
Kriegsgefangene, Geld für Essen, Kleidung und Medikamente für diese, sie intervenier�
ten bei staatlichen und lokalen Behörden, führten Statistiken über die Polen in Russland
und berichteten über diese z.B. in der Weltpresse, klärten Kriegsgefangene über die ihnen
zukommenden Rechte auf, vermittelten bei Kontakten mit Angehörigen, informierten sie
über die politische Situation, hoben die Kampfmoral, regten zur Aktivität an und leisteten
in der Endphase der Krieges Unterstützung bei der Heimkehr. Der Beitrag präsentiert den
aktuellen Wissensstand zu diesem Thema.
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Zakończenie „syberyjskiej epopei”.
Jeńcy z 5. Dywizji Strzelców Polskich
w sowieckiej niewoli (1920–1921)
Słowa kluczowe: rosyjska wojna domowa, jeńcy wojenni, 5. Dywizja Strzelców Polskich, repatriacja, organizacje pomocowe

Okoliczności i przyczyny kapitulacji 5. Dywizji Strzelców
Polskich w 1920 r.
Dzieje Wojska Polskiego na Syberii stanowią jeden z mniej znanych,
ale niezwykle barwny i obfitujący w dramatyczne wydarzenia epizod
polskiej walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914–1920. Jego
historia rozpoczęła się jeszcze w połowie 1918 r., kiedy przebywający
na Syberii żołnierze polskiego pochodzenia, wykorzystując zniesienie
administracji bolszewickiej z powodu buntu Korpusu Czechosłowackiego, samorzutnie zaczęli tworzyć polskie oddziały wojskowe w większych
miastach tej krainy. Mowa tu nie tylko o byłych szeregowych i oficerach
armii rosyjskiej, bowiem na Syberię przedzierali się również różnymi
drogami pozostający w Rosji żołnierze II Brygady Legionów, tu bowiem
zamierzano stworzyć silne centrum organizacyjne dla polskich formacji. Do polskich formacji zaciągali się masowo również przebywający na
Syberii jeńcy-Polacy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej, którzy
w krótkim czasie stali się „trzonem” tworzonych oddziałów1.
Dzięki wydatnej pomocy Korpusu Czechosłowackiego, stanowiącego wówczas główną siłę militarną na Syberii i widzącego w Polakach
potencjalnych sojuszników, doszło do sprawnego zorganizowania sieci
punktów werbunkowych i zwiększenia napływu ochotników. Na tym
1

O polskim jeniectwie na Syberii przed 1918 r. zob. m.in. L. O s t r o w s k i, Polscy
wojskowi na Syberii (1904–1920), „Zesłaniec” 2009, nr 40, s. 3–6.
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etapie niebagatelną rolę odegrał powołany do życia Polski Komitet
Wojenny (PKW). Kierownictwa reorganizacji rozproszonych oddziałów
w zorganizowaną formację podjął się mjr (od grudnia 1918 r. – płk) Walerian Czuma. Początkowo „stolicą” Wojska Polskiego na Syberii była
Ufa, a następnie Bugurusłan, gdzie do końca września 1918 r. udało się
sformować 1. Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki (słynni „szturmacy”), zawiązki pułków kawalerii i artylerii, a także batalion szkoleniowy. Oddziały te zimą z 1918 na 1919 r. brały udział w walkach
z bolszewikami razem z wojskami białych i Czechosłowakami. W październiku 1918 r. doszło do relokacji sił polskich, ostatecznie nowym
centrum polskiego wysiłku zbrojnego na Syberii stał się Nowonikołajewsk, gdzie wzmożono prace nad tworzeniem polskich jednostek. Wysiłki te pozwoliły na utworzenie 5. Dywizji Strzelców Polskich (DSP),
formalnie wchodzącej w skład Armii Polskiej we Francji, tzw. Błękitnej
Armii, dowodzonej przez gen. bryg. Józefa Hallera, tym samem stanowiąc oficjalnie część składową sił interwencyjnych ententy na terenie
Syberii. Dowódcą 5. DSP został mianowany płk Kazimierz Rumsza,
w planach zaś było sformowanie kolejnej dywizji i przekształcenie sił
polskich w korpus2.
Szybki napływ ochotników, wśród których oprócz Polaków z armii
rosyjskiej znaczny procent stanowili byli legioniści i polscy jeńcy wojenni z wojsk państw centralnych, pozwolił osiągnąć liczebność ok. 10 tys.
żołnierzy. Polska formacja stanowiła więc teoretycznie znaczną siłę militarną, której wartość była jednak osłabiana przez kilka czynników.
Po pierwsze, dość szybko zarysowały się ostre różnice zdań w samej
Dywizji dotyczące głównie roli, jaką powinna odgrywać w toczącej się
rosyjskiej wojnie domowej. Podczas gdy niektórzy żołnierze i oficerowie chcieli zachowania daleko posuniętej neutralności i oczekiwania
na ewakuację do kraju, inni byli zwolennikami podjęcia bezpośredniej
walki z bolszewikami wraz z siłami adm. Aleksandra Kołczaka. Po
drugie, ostry spór zarysował się również między władzami wojskowymi
a organizacjami początkowo powołanymi w celu sprawnego formowania polskich oddziałów – PKW i Polskiego Komitetu Narodowego; po
utworzeniu Dywizji odmówiły one rozwiązania, doszło też do trójstronnych konfliktów dotyczących kompetencji poszczególnych organów. Po
trzecie, wyjątkowo niekorzystnie z polskiego punktu widzenia przed2

Przedstawiony powyżej opis formowania się Wojska Polskiego na Syberii jest bardzo skrótowy i przytacza tylko podstawowe dane. Więcej na temat historii powstania
sił polskich i ich organizacji w: W. B a g i ń s k i, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–
–1920, Warszawa 1921, s. 535–564.
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stawiała się sytuacja polityczna na Syberii. Rząd rosyjski w Omsku
przejawiał niezdecydowaną, chwiejną, a przede wszystkim – niechętną
wobec polskich formacji postawę. Nastąpiło również rozejście się dróg
Polaków i Korpusu Czechosłowackiego ze względu na dochodzące na
Syberię echa toczącego się konfliktu o Cieszyn. Głównodowodzący siłami interwencyjnymi francuski gen. Maurice Janin, mimo chęci, wydawał się niezbyt dobrze rozeznawać w skomplikowanym układzie sił
w ogarniętej wojną Rosji i lawirował między popieraniem Czechosłowaków a rządem omskim.
Wreszcie Dywizja dysponowała bardzo zróżnicowanym materiałem
ludzkim; oprócz prawdziwych ochotników nie brakowało również osób
o przeszłości kryminalnej, byłych żołnierzy bolszewickich i mobilizowanych na siłę, niechętnych służbie landszturmistów z Galicji. Wielu
byłych jeńców wojennych było fizycznie i moralnie wyniszczonych latami niewoli i rewolucji, co przekładało się na ich stosunek oraz sposób
pełnienia służby. Pomimo tego polskie oddziały w godzinie próby, jaką
były walki odwrotowe, wykazały znacznie większą odporność na bolszewicką agitację3.
Na przełomie lata i jesieni 1919 r. syberyjskie oddziały białych zaczęły zdradzać coraz silniejsze przejawy głębokiego kryzysu. W wyniku
klęsk na froncie doszło do ogólnego odwrotu białych, którego punktem
kulminacyjnym była utrata dotychczasowej siedziby rządu – Omska.
Od tego momentu Armia Rosyjska uległa wewnętrznemu rozkładowi. Jedynie część wojsk pod dowództwem gen. Władimira Kappela
zachowała zdolność bojową i w sposób zorganizowany wycofywała się
w kierunku Irkucka. Pozostałe oddziały podjęły chaotyczny i obfitujący
w dramatyczne epizody odwrót koleją transsyberyjską. Stało się jasne,
że nie ma nadziei na utrzymanie Syberii, tym bardziej że w wielu miastach wybuchały lokalne powstania i następowało masowe przechodzenie garnizonów na stronę czerwonych.
W sztabie sił polskich bardzo dobrze zdawano sobie sprawę z obrazu sytuacji, toteż już od września 1919 r. podjęto intensywne działania, których celem było zdobycie odpowiedniej liczby wagonów, lokomotyw i ich wyposażenia. Przygotowania do ewakuacji były jednak
przez dłuższy czas stopowane przez gen. M. Janina, który do końca
3

Szerzej na temat problemów i wewnętrznych konfliktów Dywizji: D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim
Wschodzie w latach 1918–1920, Olsztyn 2009, s. 142–209, 239–314; P. B i e n i a s,
Życie codzienne Syberyjskiej V Dywizji Strzelców Polskich w okresie jej stacjonowania
w Nowonikołajewsku na Syberii w 1919 roku, „Zesłaniec” 2012, nr 52, s. 3–22.
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wierzył w szczęśliwą gwiazdę adm. A. Kołczaka. Oficjalnie pozwolenie na rozpoczęcie ewakuacji polskich pociągów z Nowonikołajewska
wydano dopiero w październiku. Wtedy też została ustalona kolejność
przemieszczania się sił interwencyjnych, według której Polacy znaleźli
się w ariergardzie wycofujących się wojsk. Wraz z żołnierzami zamierzano również transportować ich rodziny, co zwiększało liczbę potrzebnego taboru kolejowego i osłabiało zdolność pociągów do obrony w razie
ewentualnego starcia. Decyzja ta stała się później przedmiotem licznych kontrowersji.
Właściwa ewakuacja sił polskich rozpoczęła się 26 listopada 1919 r.
Szybko okazało się, że nie będzie ona łatwą przeprawą. Cała sieć kolejowa między Nowonikołajewskiem a Irkuckiem była zatarasowana
dziesiątkami pociągów należących do Korpusu Czechosłowackiego, rozbitych oddziałów rosyjskich, a także uciekającej ludności cywilnej. Nasiliła się działalność partyzanckich oddziałów wzdłuż linii kolejowych,
w wyniku ich ataków i aktów sabotażu, dokonywanych często przez
robotników kolejowych, w coraz gorszym stanie była infrastruktura potrzebna do utrzymywania lokomotyw w ruchu. W takich warunkach
dosyć szybko doszło do sytuacji, gdy o kolejności przejazdu, naprawach
pociągów czy zdobycia opału i wody decydowało brutalne prawo silniejszego. Wojska czechosłowackie i polskie miały tutaj dużą przewagę,
nadal stanowiąc zorganizowaną siłę, w przeciwieństwie do przemieszanych pociągów ze zdemoralizowaną armią rosyjską. Tragiczny był za
to los transportów cywilnych, które nie miały praktycznie szans wydostać się z matni. Nawet polskie eszelony nie były w stanie podróżować
z prędkością większą niż kilka, kilkanaście kilometrów na dobę. Gdy
na dobre zaczęła się ostra, syberyjska zima, kluczowym problemem
stało się utrzymanie lokomotyw w ruchu – zamarzniętego parowozu
nie dawało się w tych warunkach ponownie uruchomić. Prawdziwym
problemem był brak wody, z powodu zniszczenia lub uszkodzenia
pomp na stacjach. W celu dostarczenia jej odpowiedniej ilości używano,
zbieranego przez żołnierzy, śniegu, była to jednak metoda bardzo nieefektywna i na dłuższą metę uszkadzająca lokomotywy4.
Przez całą trasę dochodziło do mniejszych lub większych potyczek
z partyzantami. Czołowe oddziały bolszewickie, poruszając się saniami nieraz były w stanie jechać szybciej, niż eszelony i wykorzystywały swoją mobilność do niespodziewanych ataków. Nierzadkie były też
4
Wojskowe Biuro Historyczne, Centralne Archiwum Wojskowej (dalej: WBH, CAW),
I.400.868, Relacje, Odwrót 5 Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich w roku 1919.
Oprac. Major Aleksandrowicz, s. 1–8; D. R a d z i w i ł ł o w i c z, op.cit., s. 393–416.
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konflikty, a nawet starcia z kompletnie zdemoralizowanymi oddziałami
białych, z których część mniej lub bardziej otwarcie przeszła na stronę
bolszewików. Do największego starcia z regularnymi siłami czerwonych
(i jednocześnie największej bitwy stoczonej przez Dywizję) doszło na
stacji Tajga 23 grudnia 1919 r. Po trwającej cały dzień obronie dworca
kolejowego polskim oddziałom udało się pomyślnie wydostać z pułapki,
jednakże za cenę utraty znacznej części pociągów. Zwycięstwo, mimo że
na swój sposób spektakularne, było również w dużej mierze pyrrusowe,
a pozostałe eszelony Dywizji, już i tak przepełnione, musiały dodatkowo pomieścić ocalałych żołnierzy5.
Ostatni akt dramatu 5. DSP rozpoczął się w momencie, gdy czołowe
jej eszelony zaczęły docierać do Krasnojarska. Dnia 24 grudnia 1919 r.
płk W. Czuma wydał brzemienną w skutki odezwę, skierowaną do Rosjan, w której ogłosił neutralność sił polskich w toczącej się wojnie domowej. Ta jednostronna deklaracja wprowadziła duży zamęt w szeregach polskich żołnierzy, prowadząc do wielu mylnych jej interpretacji6.
Tymczasem w samym mieście między 4 a 7 stycznia 1920 r. doszło do
przewrotu i przejęcia władzy przez tymczasowy „rząd” eserowski, który jednak względnie szybko podporządkował się nadciągającym siłom
bolszewickim. Zrewoltowanym oddziałom nie udało się przejąć kontroli nad samym dworcem kolejowym, który był zajmowany początkowo
przez Czechów, a po ich wycofaniu przejęty przez stronę polską. Przynajmniej przez pierwsze dni, mimo panującego napięcia, obie strony
unikały otwartej konfrontacji.
W wyniku ogłoszonej kilka dni wcześniej jednostronnej deklaracji
„neutralności” sił 5. DSP i jednoczesnym dążeniom czerwonego dowództwa 5. Armii do ześrodkowania własnych, rozproszonych sił w okolicach
Krasnojarska, w mieście doszło do nietypowego, chwiejnego zawieszenia broni pomiędzy siłami polskimi i wkraczającymi bolszewikami, które w każdej chwili mogło zamienić się w otwarty konflikt7. Niemalże
w tym samym czasie dowództwo Wojska Polskiego na Syberii próbowało podjąć negocjacje z Korpusem Czechosłowackim, których celem
było przepuszczenie przodem przynajmniej części transportów polskiej
dywizji – pociągów z rannymi, chorymi i cywilami. Prośby te spotkały się ze zdecydowaną odmową ze strony dowódcy sił czechosłowackich,
5
WBH, CAW, I.400.493, Relacje, Epizod bojowy. Bój pod Tajgą 19.12.1919 (sic!); ibidem, I.400.868, Relacje, Odwrót 5 Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich..., s. 5–7.
6
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, op.ci., s. 419.
7
WBH, CAW, I.400.868, Relacje, Odwrót 5 Syberyjskiej Dywizji Strzelców
Polskich..., s. 9; ibidem, I.400.869, Relacje Ostatnie chwile V-tej Dywizji Syberyjskiej.
Oprac. płk Kochutnicki, s. 4; D. R a d z i w i ł ł o w i c z, op.cit., s. 423–424.
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gen. Jana Syrovego. Dokładny przebieg zarówno rozmów z Czechosłowakami, jak i późniejszych negocjacji z bolszewikami jest dzisiaj dość
niejasny, a relacje wzajemnie sprzeczne. Pewne jest tylko, że w dowództwie Wojska Polskiego doszło do ostrego konfliktu w kwestii dalszych
działań8. Ostateczny wynik negocjacji z Korpusem okazał się jednak dla
Polaków tragiczny – aby uniemożliwić jakiekolwiek dalsze próby zmian
w kolejności ewakuacji wojsk, wycofujący się Czesi pozostawili na torowisku zaporę w postaci kilku zamarzniętych lokomotyw, umieszczoną na
stacji Klukwiennaja, na wschód od Krasnojarska. Polskie eszelony były
rozciągnięte na odległość ok. 40 km, teraz zaś nie mogły poruszać się do
przodu. Mniej więcej w tym samym czasie Dywizja straciła część pociągów straży tylnej, znajdujących się jeszcze przed Krasnojarskiem, które
otoczone przez bolszewików skapitulowały po symbolicznym oporze9.
Sytuacja 5. DSP stawała się beznadziejna, możliwości odwrotu koleją przestały istnieć, a żołnierze byli fizycznie i psychicznie wyczerpani
wypadkami ostatnich tygodni. Wobec tego płk W. Czuma podjął decyzję
o rozmowach z bolszewikami na temat kapitulacji. W sztabie Dywizji
po raz kolejny doszło do ostrego konfliktu, gdy część oficerów pragnęła
porzucić pociągi i wzorem armii gen. W. Kappela przedzierać się dalej
saniami, a nawet pieszo. Propozycja została zdecydowanie odrzucona
przez płk. W. Czumę, ze względu na spodziewane w takim marszu duże
straty wśród towarzyszących Dywizji cywilów. Pokłosiem sporu było
aresztowanie przez płk. W. Czumę pułkowników Kazimierza Rumszy
i Ludwika Lichtarowicza wraz ze współpracownikami. Jednocześnie
nawiązano oficjalny kontakt z nadchodzącymi od strony Krasnojarska
siłami Armii Czerwonej10.
W skład delegacji wysłanej w celu wynegocjowania warunków kapitulacji polskich sił wchodzili prof. Roman Dyboski, płk Karol Skirgiełło-Jacewicz, kpt. Franciszek Pokorny i jeszcze czterech żołnierzy. Ze
strony sowieckiej ostateczna wersja dokumentu była sygnowana przez
komisarza 264. Pułku i zatwierdzona przez dowództwo 30. Dywizji Pie8

Według niektórych informacji Czesi byli w pewnym momencie skłonni przepuścić
część transportów Dywizji w zamian za usunięcie ze stanowisk dowódczych prokołczakowskich oficerów, którzy w odpowiedzi mieli sabotować dalsze rozmowy, inne relacje
mówią o projekcie siłowego przebicia się przez czechosłowacką straż tylną, bądź nawet
porzucenia pociągów i kontynuacji ewakuacji na saniach i koniach.
9
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, op.cit., s. 424.
10
Bardzo obszerna analiza ostatnich dni i godzin Dywizji, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w relacjach uczestników tych zdarzeń, znajduje się w cytowanej już
pracy: D. R a d z i w i ł ł o w i c z, op.cit., s. 428–436.
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choty11. Pozornie wynegocjowany układ wydawał się bardzo korzystny dla strony polskiej. Żołnierze 5. DSP mieli przebywać we własnych
wagonach, zagwarantowano im nietykalność osobistą i zgromadzonego
mienia, mieli też być razem z rodzinami. Przy eszelonach miano pozostawić żywność na 15 dni i polskie, uzbrojone warty, w celu obrony
przed szabrownikami. Wreszcie złożono obietnicę przetransportowania
polskich żołnierzy do Polski, gdy tylko zaistnieją ku temu odpowiednie
możliwości. Dokument kapitulacyjny w tej formie podpisano 10 stycznia 1920 r., tym samym oficjalnie kończąc bojowy szlak 5. DSP. Jednocześnie płk W. Czuma wydał rozkaz do oficerów i żołnierzy, wyjaśniający warunki kapitulacji i nakazujący zachowanie spokoju12.
Co interesujące, znaczna część wycieńczonych żołnierzy przyjęła wieść o kapitulacji z obojętnością, a nawet pewną ulgą. Stosunki
z żołnierzami Armii Czerwonej były poprawne, opisywane czasami
wręcz jako „przyjacielskie”13. Zdarzały się jednak i samobójstwa osób
niechcących wpaść w ręce bolszewików. Już po ogłoszeniu kapitulacji
płk. K. Rumszy udało się wydostać z aresztu. Razem z grupą ochotników podjął (udaną) próbę przebicia się na wschód, w stronę Harbina.
Wkrótce miasto to stało się punktem zbornym dla wszystkich żołnierzy
Dywizji, którzy woleli zaryzykować pieszą ucieczkę przez Syberię i Daleki Wschód, niż zdanie się na łaskę bolszewików. W odpowiedzi na
te wypadki płk W. Czuma rozkazał wystawić warty dookoła pociągów
i w okolicach stacji, które miały zawracać potencjalnych uciekinierów.
Żołnierze argumentowali to stwierdzeniem, że „jeżeli mamy iść do niewoli, to wszyscy”. Jak na ironię, bolszewicy, pozorując dobre chęci i wykonywanie warunków kapitulacji, początkowo rzeczywiście pozostawili
wartownikom karabiny z amunicją, jeńcy pilnowali więc siebie sami14.
Pozostała broń została jednak żołnierzom zabrana i umieszczona w jednym z pociągów. Dywizja była więc rozbrojona. O ile dosyć łatwo zrozumieć dylematy zmuszające płk. W. Czumę do odrzucenia pomysłu
pieszej ewakuacji całej dywizji, to blokowanie możliwości wydostania
się osobom chcących podjąć taki trud na własną rękę wydaje się znacznie bardziej kontrowersyjnym działaniem.

11

Ibidem, s. 436–438. Opis negocjacji ze strony ich uczestnika można znaleźć w:
R. D y b o s k i, Siedem lat w Rosji i na Syberii, Warszawa 2007, s. 153–155.
12
Odpis wspomnianego rozkazu: WBH, CAW, I.300.76.262, Dowództwo Wojsk
Polskich we Wschodniej Syberii, rozkaz L.P. 3, b.p.
13
K. O m i l j a n o w i c z, Syberia niejedno ma imię, Suwałki 2008, s. 130–131.
14
S. B o h d a n o w i c z, Ochotnik, Warszawa 2016, s. 122–131.
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Mimo formalnej kapitulacji pociągi 5. DSP jeszcze przez kilka dni
pozostawały na miejscu złożenia broni, pilnowani jedynie przez nielicznych bolszewickich żołnierzy. Kontrola strażników w tym momencie
nie mogła być jednak zbyt dokładna, skoro polscy żołnierze odbywali różnego rodzaju wycieczki po okolicznych miejscowościach, a nawet
kierowali się w stronę Krasnojarska. Niektórzy zresztą wykorzystywali tę okazję, by „rozpłynąć się” w mieście. Dopiero po pewnym czasie
doszło do usztywnienia nadzoru nad jeńcami i pierwszych pogwałceń
podpisanej przedtem umowy kapitulacyjnej. Na początku rozpoczęto
rekwizycję żywności, potem spisem objęto wszystkich oficerów i osoby uważane przez sowiecką nomenklaturę za „inteligentów”, których
wkrótce aresztowano15.. Jednocześnie, po uprzednim odseparowaniu od
towarzyszących żołnierzom rodzin, jeden po drugim pociągi z jeńcami
powróciły do Krasnojarska, w stronę zorganizowanego tam obozu. Powoli stawało się jasne, że bolszewicy nie mają zamiaru przestrzegać
podpisanego z dowództwem Dywizji dokumentu kapitulacyjnego16.

Warunki zakwaterowania jeńców. Wyżywienie.
Praca przymusowa i ochotnicza
Obóz jeniecki w Krasnojarsku, nazywany powszechnie „wojennym
miasteczkiem” (wojennyj gorodok), składał się z niskich (parterowych
i piętrowych) budynków z cegły, ulokowanych na obrzeżach miasta,
w pobliżu Jeniseju. Przed I wojną światową stanowiły one część kompleksu koszarowego, później zaś przetrzymywano tam żołnierzy państw
centralnych. W latach wojny i rewolucji dawne koszary doprowadzono do stanu całkowitej dewastacji. W momencie przybycia pierwszych
polskich jeńców były one pozbawione praktycznie całego wyposażenia.
Pozostawiono jedynie niewielkie piecyki, a za miejsca do spania służyć
miały proste, piętrowe prycze. Wobec braku opału początkowo palono
resztki drewnianego wyposażenia, później w barakach panował chłód.
Łącznie polskich żołnierzy zakwaterowano w czterech takich parterowych barakach. Jeden przeznaczony był dla oficerów, dwa dla żołnierzy, a jeden pełnił funkcję szpitala. Polacy zajmowali jedynie część
dawnego obszaru koszar, pozostałe budynki kompleksu przeznaczono
15

Więcej o tym w dalszej części tekstu.
WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców, s. 21;
A. N i e d z i e l a, Od Klukwiennej do Harbina, „Zesłaniec” 2012, nr 50, s. 27–28;
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Żołnierze 5 Dywizji Strzelców w bolszewickiej niewoli i ich
repatriacja, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2017, nr 8, [cz.] 1, s. 24–25.
16
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dla jeńców innych narodowości17. Wszystkie pomieszczenia były bardzo
przepełnione. Jedynym udogodnieniem sanitarnym była znajdująca się
na zewnątrz budynków prosta latryna18. Całość była otoczona drutami
kolczastymi.
Jak już wspomniano, Polacy nie byli jedynymi przymusowymi
„mieszkańcami” obozów jenieckich zlokalizowanych w obrębie Krasnojarska. W niedalekim sąsiedztwie przetrzymywano również jeńców
z armii adm. A. Kołczaka, a nawet niektórych żołnierzy byłych państw
centralnych – Austriaków, Niemców i Turków. Opierając się na wspomnieniach Stanisława Bohdanowicza, można stwierdzić, że wstępna
rewizja po przybyciu do obozu nie była zbyt szczegółowa, jednak strażnicy obozowi mieli w zwyczaju uzupełniać własne braki mundurowe
i odzieżowe rekwizycjami wśród nowych jeńców19.
Wyżywienie w obozie pozostawiało, mówiąc eufemistycznie, wiele do
życzenia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Podstawą diety obozowej była „chuda”, rozcieńczona zupa na bazie końskiego
mięsa lub wędzonej ryby i 3/4 funta chleba. Stawka żywnościowa oficerów i żołnierzy była taka sama, ale oficerowie otrzymywali dodatkowo
co miesiąc niewielkie ilości herbaty, czasami raz na dwa miesiące, i 1/2
17

Podział „mieszkańców” poszczególnych baraków przytaczam za: S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 141–142. Płk W. Czuma przedstawia sprawę nieco inaczej – początkowo jeńcy mieli być podzieleni na dwie grupy, zmieszanych razem oficerów i żołnierzy
wziętych do niewoli przed kapitulacją Dywizji i trzymanych oddzielnie, w niewielkich
celach na odwachu, oficerach aresztowanych po kapitulacji. Dnia 12 lutego więźniów
z odwachu dołączono do reszty oficerów, oprócz tych, których władze bolszewickie
uznawały za „winnych” (schwytanych na prywatnych kwaterach w Krasnojarsku).
Następnie 20 lutego wszyscy pułkownicy i podpułkownicy zostali przewiezieni do
miejskiego więzienia. Płk W. Czuma oceniał liczbę oficerów zamkniętych w obozie na
400 osób. Oprócz tego obok pojedynczego baraku oficerskiego miano przetrzymywać
obok nich żołnierzy uznawanych przez władze za „podejrzanych” (głównie inteligentów). WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych
(dalej: MSWojsk.), Relacja ucieczki z niewoli bolszewickiej kapitana Wojsk Polskich
Władysława Czumy, s. 1.
18
WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Relacja ucieczki z niewoli bolszewickiej..., s. 1–2; ibidem, I.400.2115, Relacje, Krótki zarys historii Odrębnego
Batalionu Kadrowego (b. 4. Pułku strzelców) 5-ej Dywizji Syberyjskiej, s. 8; ibidem,
I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców..., s. 21; S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 138–142; W.A. C z a r n e c k i, Wspomnienia sapera z 5 Dywizji
ps. „Kotwicz” 1918–1921, Wrocław 2011, s. 88–90. W następstwie interwencji kpt
Strzetelskiego władze bolszewickie wstawiły dwa żelazne piecyki i oszkliły okna w „baraku” dla oficerów (K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 138–140).
19
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 145–147. Podobnie sytuację opisano także w:
WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców..., s. 21
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funta chleba więcej, jeżeli wykonywali prace poza terenem baraków20.
Posiłki wydawano raz dziennie w południe. Dostęp do wody na terenie obozu był ograniczony z powodu zniszczonych pomp, stąd też jeńcy
sami musieli raz dziennie przynosić ją z rzeki; oprócz tego rano jeńcom
wydawano wrzątek21.
Tak skąpe zaprowiantowanie było niewystarczające. Co gorsza, jeszcze w czasie transportu polskich żołnierzy do obozu jenieckiego, wbrew
ustaleniom warunków kapitulacji, władze bolszewickie skonfiskowały
znajdujące się w wagonach zapasy żywności. Stosunkowo w lepszej sytuacji znajdowali się oficerowie i żołnierze, których rodziny znajdowały się
w Krasnojarsku. Mogli oni liczyć na ich materialne wsparcie22. Pozostali
jeńcy, aby uzupełnić skąpą dietę musieli uciekać się do różnych środków,
od sprzedaży rzeczy osobistych po zwykłe kradzieże23. Podobnie zaczęło dziać się później w Tule, gdzie uwięzieni oficerowie zostali odcięci od
zaopatrzenia spoza obozu. Pewnym urozmaiceniem w życiu jeńców była
Wielkanoc 1920 r., kiedy w ramach „daru” od polskich komunistów polscy żołnierze dostali niewielkie ilości jajek i wędlin. Wedle zachowanych
relacji, rozdano je w pierwszej kolejności najsłabszym i chorym24.
Katastrofalnie wyglądała kwestia chorych i rannych jeńców. Uboga
dieta, psychiczne napięcie ostatnich miesięcy i ciężka praca fizyczna
prowadziły do gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia przetrzymywanych, których wkrótce zaczął dziesiątkować tyfus. Personel medyczny pracujący w budynku szpitalnym nie miał praktycznie niezbędnego
sprzętu i medykamentów, stąd też śmiertelność wśród chorych była
bardzo wysoka. Dochodziło do sytuacji, w których chorzy wręcz odmawiali przenosin do szpitali, uważając to za wyrok śmierci25.
20

WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Relacja ucieczki z niewoli bolszewickiej..., s. 2.
21
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 141, 144–145; W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 89;
L. O s t r o w s k i, op.cit., s. 12; istnieją niewielkie rozbieżności między przywołanymi
autorami relacji, odnośnie do ilości chleba wydawanego na jedną osobę.
22
Kazimierz Omiljanowicz stwierdził na przykład, że w początkowym okresie niewoli sytuacja żywnościowa jeńców była wręcz zadowalająca. K. O m i l j a n o w i c z,
op.cit., s. 143–144.
23
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 154, 185–186; R. D y b o s k i, op.cit., s. 150–151.
24
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 185; Kazimierz Omiljanowicz podaje, że wielkanocna święconka była darem Komitetu Polskiego w Krasnojarsku. K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 144–146.
25
WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców...,
s. 21; S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 181–182. Kiepski stan szpitalnictwa sowieckiego
w tym okresie był zresztą bardziej regułą, niż zaniedbaniem obecnym jedynie w obozach jenieckich. Plastyczny obraz pobytu w bolszewickim szpitalu w Tule przedstawił
Władysław Antoni Czarnecki. W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 119–122.

Zakończenie „syberyjskiej epopei”. Jeńcy z 5. Dywizji Strzelców Polskich... 115

Niemalże od pierwszych dni pobytu w Krasnojarsku polscy jeńcy
byli zmuszani do uczestniczenia w różnych pracach przymusowych, zarówno w obozie, jak i poza nim. Jednym ze szczególnie przykrych „obowiązków” Polaków był pochówek masowo umierających na tyfus jeńców z rozbitej armii adm. A. Kołczaka (później także ludności cywilnej).
Praca ta, wykonywana wyłącznie nocami, polegała na układaniu warstwami przywożonych na wozach trupów w uprzednio przygotowanych
dołach, a następnie ich zasypywaniu. Zapełnienie jednego masowego
grobu trwało zwykle kilka kolejnych nocy26. Do uczestniczenia w tym
ponurym zajęciu wykorzystywano później również polskich oficerów po
ich przeniesieniu do Omska (wcześniej byli zwolnieni z ciężkich prac
fizycznych)27. Jeńcami posługiwano się także w różnych pracach obozowych, jak czyszczenie latryny, zakładanie drutu kolczastego itp.
Wiosną 1920 r. rozpoczęło się „rozładowywanie” obozu w Krasnojarsku. Oficerowie zostali wywiezieni do Omska, a następnie do Tuły. Od
tego momentu, jak już wspomniano, wykorzystywano ich do ciężkich
robót fizycznych. Początkowo głównym zajęciem oficerów przetrzymywanych w Tule była praca w elektrowni węglowej, jednak wobec gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia, jeńcy później wykonywali lżejsze prace, jak np. rozładunek worków z ziarnem. Praca ta była o tyle
dobra dla jeńców, bo łatwo można było przy niej odłożyć coś do jedzenia,
w razie „przypadkowego” pęknięcia worka28.
Pozostałych w Krasnojarsku żołnierzy zaczęto wykorzystywać do
prac z dala od obozu. Rozpoczęło się organizowanie tzw. Jenisejskiej
Brygady Pracy. Część jeńców została m.in. zmuszona do pracy przy wyrębie i spławianiu drewna między Aczyńskiem a Krasnojarskiem. Inni
znaleźli „zatrudnienie” w kopalniach węgla i przy naprawach zniszczonej w czasie działań wojennych infrastruktury, w tym mostów29. Można
26

S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 149–153; W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 90.
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 148–152.
28
Ibidem, s. 156–161.
29
WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Jazda kurierska
z Charbina via Władywostok i przekroczenie frontu bolszewickiego (odcinek mozyrski),
s. 2, 5; WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców...,
s. 22; S. L e o ń c z y k, V Dywizja Syberyjska i zakończenie jej działalności w guberni
jenisejskiej, „Zesłaniec” 2011, nr 49, s. 15–17. Z przytoczonych wyżej relacji i opracowań wynika, że jeńcy polscy znajdowali się również w innych jednostkach roboczych,
w tym tych sformowanych bezpośrednio przy Armii Czerwonej. Bardzo szczegółowo
pracę przy wycince i spławianiu drewna opisuje w swoich wspomnieniach Stanisław
Bohdanowicz, stanowiących istną kopalnię spostrzeżeń i uwag na temat wczesnej władzy sowieckiej. S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 189–289.
27
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przypuszczać, że dokonując rozczłonkowania Dywizji władze bolszewickie liczyły na zwiększenie działania prowadzonej wśród jeńców agitacji.
Oprócz tego zaprzęgnięcie przetrzymywanych żołnierzy do pracy miało
swoje podłoże ideologiczne. Miało być przykładową realizacją głoszonych haseł „proletariackich”. Polakom wyznaczono (mocno zawyżone)
dzienne normy pracy, od których wykonania zależało wydanie skąpych
racji żywnościowych.
Wraz z przedłużaniem się niewoli polscy jeńcy coraz częściej wykazywali zainteresowanie pracami na rzecz administracji bolszewickiej, bardzo rzadko jednak było to rezultatem sukcesów akcji propagandowej.
Przyczyny tego zjawiska były znacznie bardziej prozaiczne – dobrowolna praca na rzecz państwa sowieckiego była o wiele lżejsza od typowych
robót, do których wykorzystywano jeńców, a dawała szansę na zdobycie
cennych, w obliczu panującego głodu, produktów żywnościowych i przemysłowych. Oprócz tego bardzo słaba i pobieżna kontrola jakości owej
pracy pozwalała przy odrobinie sprytu na jedynie fikcyjne wykonywanie danych zadań, nieraz prowadząc do kuriozalnych sytuacji. Aparat
administracyjny, wyniszczony wojną, rewolucją i ideologicznymi czystkami, potrzebował specjalistów z niemal wszystkich dziedzin, a władze
bolszewickie zachęcały jeńców do zgłaszania się do pracy. Weryfikacja
predyspozycji jeńca do pełnienia danej funkcji ograniczała się często
tylko do deklaracji samego zainteresowanego, stąd też jeden z polskich
żołnierzy został kierownikiem apteki, nie mając za sobą nawet kursu
felczerskiego, inny jeniec zaś miał podobno, posługując się sfałszowaną
legitymacją studenta medycyny, „dochrapać się” stanowiska kierownikiem gubernialnego wydziału zdrowia. Z kolei Stanisław Bohdanowicz
zwalczał analfabetyzm wśród grupy serbskich jeńców, nie znając ani
jednego zdania w ich rodzimym języku (sic!)30. Wielu polskich jeńców
próbowało przeżyć niewolę, pracując właśnie jako nauczyciele, lub też
na niższych szczeblach administracji. Wykorzystywano również uzyskane stanowiska do pomocy na rzecz innych jeńców31.
Ze wspomnień przebywających w niewoli polskich jeńców wyłania się
interesujący, a przy tym niejednoznaczny obraz strażników obozowych.
Stanowili ją, w zależności od okresu, zarówno etniczni Rosjanie, jak i komuniści z Łotwy, Estonii, Niemiec i Węgier32. Stosunkowo gorzej wobec
30
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 235–236, 245–254. Innym przykładem jest prof.
R. Dyboski, posługujący się przez dłuższy czas bez problemów fałszywą legitymacją
robotnika-specjalisty. R. D y b o s k i, op.cit., s. 150–151, 160.
31
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 168–169.
32
WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców..., s. 21;
L. O s t r o w s k i, op.cit., s. 12.
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jeńców mieli zachowywać się właśnie „internacjonaliści”. Wartowników
– etnicznych Rosjan, mimo często wykazywanej niechęci lub wręcz brutalności w stosunku do przetrzymywanych, cechowała też zwykle interesująca obojętność względem ideologii bolszewickiej. Wydaje się, że
wielu z nich słabo, bądź też w ogóle nie rozumiało założeń komunizmu.
Niektórzy mieli za sobą służbę w wojskach białych. Można przyjąć, że
wielu z nich podchodziło do swojej służby w sposób oportunistyczny, lub
z pewnego rodzaju rezygnacją. Rosyjscy wartownicy mieli też znacznie
swobodniej podchodzić do kwestii dyscypliny obozowej, pozwalać na
handel wymienny z osobami z miasta itp. Wydaje się to świadczyć o ciągle jeszcze słabym przygotowaniu ideologicznym w Armii Czerwonej
w omawianym okresie, przynajmniej jeśli chodzi o jej jednostki tyłowe
i wewnętrzne. Wspominane są jednak także przypadki wyjątkowo zaciekłych i wrogich Polakom ideologicznych komunistów33.
W pierwszej połowie 1921 r. sytuacja jeńców z 5. DSP powoli się poprawiała. Zgromadzeni w Tule oficerowie, mimo ciągłego wykorzystywania do robót, mogli wybierać miejsca pracy, pozwalano im również
na wyjścia do miasta34. Również zwykli żołnierze odczuli pewne zmiany
w utrzymywanym dotąd rygorze. Wiosną i latem część z nich została
zaangażowana do prac leśnych na obrzeżu syberyjskich wsi, co wiązało
się z kwaterunkiem wśród chłopów i łaczącym się z tym lepszym wyżywieniem; oprócz tego, jak już wspomniano, wielu obdarzonych sprytem
(lub tupetem) więźniów angażowało się w lżejszą robotę administracyjną. Byłym żołnierzom 5. DSP dalej dokuczała jednak ogólna nędza,
niedostatek jedzenia i przedmiotów codziennego użytku, w tym ubrań.
Do przetrzymywanych dochodziły echa wiadomości na temat toczącej
się wojny polsko-sowieckiej, rzadko jednak były one precyzyjne. Więcej
można było się domyślić obserwując natężenie i tematykę bolszewickiej propagandy, stosowanej wobec jeńców i własnej ludności. Dopóki
jednak obie strony nie zasiadły do rozmów pokojowych, nie można było
mieć nadziei na szybki powrót do domu.

Propaganda i agitacja komunistyczna.
Represje wobec jeńców. Ucieczki
Już w pierwszych dniach po kapitulacji 5. DSP władze bolszewickie
podjęły intensywne działania propagandowe, skierowane do polskich
33

WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Jazda kurierska
z Charbina..., s. 5–7; S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 185; R. D y b o s k i, op.cit.,
s. 195–196; K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 161.
34
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 175.

118

Rafał Mieczkowski

jeńców. Jeszcze przed ich transportem do obozu w Krasnojarsku do
oczekujących w pociągach żołnierzy wysłano władających językiem polskim agitatorów, którzy urządzili kilka pogadanek i mityngów. Liczono
mocno, opierając się na doświadczeniach wojny domowej w Rosji, że
przynajmniej część przebywających w niewoli żołnierzy będzie skłonna
zasilić szeregi Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (Robocze-Kriestjanskaja Krasnaja Armija – RKKA). Ujawnili się również, dotąd zakonspirowani, działacze komunistyczni aktywni wewnątrz Dywizji. Do
żołnierzy w niewoli dostarczano zarówno polsko-, jak i rosyjskojęzyczne gazety z odpowiednio przygotowanym wydźwiękiem tekstów. Do
wspomagania pracy ideologicznej nad jeńcami zaangażowano polskich
komunistów, zarówno lokalnych, jak i z ośrodka decyzyjnego w Moskwie. Przeprowadzano regularne spotkania z żołnierzami, w czasie
których agitatorzy władający polskim zachęcali do zgłaszania się do
Armii Czerwonej i partii komunistycznej. O ile jednak między żołnierzami często wybuchały różnego rodzaju kłótnie i spory, zwłaszcza na
temat odpowiedzialności za kapitulację Dywizji, generalnie trzymano
się solidarnie okazywania wrogiej lub obojętnej postawy względem
agitatorów35. W Krasnojarsku założono Robotniczy Klub im. Wincentego Matuszewskiego, a jeńców zachęcano do wstępowania do jaczejek.
Ogólnie rzecz biorąc, rezultaty działań były dla strony bolszewickiej
rozczarowujące, a liczba żołnierzy zainteresowanych głoszonymi hasłami znikoma. Przyczyny porażki propagandy były złożone, do najważniejszych należałoby zaliczyć osobiste doświadczenia wielu żołnierzy
z władzą bolszewicką, jaskrawy kontrast pomiędzy obietnicami władz
a rzeczywistymi warunkami życia, wreszcie zaś – intensywnie prowadzoną akcją „kontrpropagandową” wśród samych jeńców36.
Należy jednak zaznaczyć, że zdarzały się również przypadki wstępowania w szeregi RKKA dzięki udanej agitacji, a nawet otwartej współpracy z obozowymi władzami i denuncjowania oficerów, wyróżniających
się wcześniej w czasie walk z Armią Czerwoną. Spektakularnym przykładem kariery w nowym środowisku był jeden z żołnierzy żydowskiego pochodzenia, który po ujawnieniu się jako komunista, po kapitulacji
35

WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców...,
s. 22. Przykładowy przebieg spotkania propagandowego można znaleźć w: S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 129, 193–194.
36
R. D y b o s k i, op.cit., s. 142–143. Więcej metod indoktrynacji i propagandy prowadzonych względem polskich jeńców (nie tylko z 5. DSP): A. L e i n w a l d, Indoktrynacja
jeńców polskich w bolszewickiej Rosji 1919–1921, „Studia z Dziejów Rosji i Europy
Środkowo-Wschodniej” 2001, t. 36, s. 95–106.
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Dywizji, został komisarzem w Krasnojarsku37. Miało też dochodzić do
wypadków ujawniania bolszewikom ukrywających się w miastach polskich żołnierzy przez byłych towarzyszy broni38. Warto też nadmienić,
że część załogi obozu jenieckiego w Krasnojarsku stanowili żołnierze
z byłego Batalionu Litewskiego, formowanego przy 5. DSP, którzy jeszcze w 1919 r. zamordowali własnych oficerów i przeszli na stronę czerwonych. Wśród jeńców zyskali oni pogardliwe miano „uciekajtisów”39.
Jednocześnie z intensywną akcją propagandową skierowaną w stronę jeńców, władze bolszewickie prowadziły również akcję identyfikowania, wyszukiwania i likwidacji osób, które można było uważać za nieprzejednanych wrogów nowej władzy. Zajmowała się tym owiana już
wtedy ponurą sławą „czerezwyczajka”, czyli Wszechrosyjska Komisja
Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami
Władzy (Wsierossijska Czrezwyczajnaja Komissja po Borbie s Kontrriewolucjej, Spiekulacjej i Prestupleniami po Dołżnosti – WCzK). Wstępne
selekcje odbyły się jeszcze w czasie transportu w stronę Krasnojarska
– dokonano rejestracji jeńców, a część ze zidentyfikowanych żołnierzy-inteligentów i oficerów została oddzielona i zamiast trafić do obozu została osadzona w więzieniu w mieście40. Doszło też do pierwszych
egzekucji osób uważanych za szczególnie wrogie wobec bolszewizmu.
Później takie kontrole przeprowadzano mniej lub bardziej metodycznie
w obozie w Krasnojarsku, poszukując zwłaszcza oficerów ukrywających
swoje prawdziwe nazwisko i stopień. Głównie tropiono – i eliminowano – żołnierzy z batalionu szturmowego, skądinąd słusznie zakładając
ich nieprzejednanie wrogą postawę wobec komunizmu41. Poszukiwano
również żołnierzy uczestniczących w egzekucjach żołnierzy-komunistów z 5. DSP w Nowonikołajewsku w 1919 r.
37

WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Jazda kurierska z Charbina..., s. 7–8. Według przytoczonej relacji władze sowieckie próbowały nawet stworzyć
z ochotników z Irkucka i Krasnojarska „czerwone” legiony, wobec kiepskich wyników
rekrutacji i braku zaufania władz ostatecznie ochotników wcielono do brygady międzynarodowej.
38
WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Relacja ucieczki z niewoli bolszewickiej..., s. 1–2.
39
D. B i e n i a s, „Lodowy Marsz” V Dywizji Syberyjskiej oraz okoliczności powrotu
jej żołnierzy do Polski na statku „Jarosław”, „Zesłaniec” 2012, nr 51, s. 38–39.
40
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 134–135. Używanie „rejestracji” oficerów jako
pretekstu i punktu wyjścia dla dalszych aresztowań nie było żadnym novum, stosowano ją jeszcze w 1918 r. Por. chociażby z: С. М а м о н т о в, Походы и Кони, Москва 2018
s. 47–49.
41
P. A l e k s a n d r o w i c z, Tragiczne losy byłych żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej,
„Zesłaniec” 2011, nr 49, s. 8; S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 180.
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O ile położenie jeńców w obozie, pomimo katastrofalnej sytuacji
aprowizacyjnej i sanitarnej, pozwalało przynajmniej na pewną swobodę
ruchów, a w niektórych wypadkach również poprawę własnej sytuacji
(handel wymienny), możliwości tej byli pozbawieni oficerowie podejrzewani o szczególnie wrogą postawę „kontrrewolucyjną”, osadzeni w więzieniu WCzK w Krasnojarsku. Przetrzymywani tam polscy żołnierze
byli zwykle „wymieszani” wraz z rosyjskimi aresztowanymi, stłoczeni
w niewielkich, przepełnionych celach. Wyposażenie celi składało się
głównie z naczynia przeznaczonego do załatwiania potrzeb fizjologicznych (paraszka) i kubła na wodę. Źródłem światła były słabe, elektryczne żarówki. Posiłki nie różniły się od tych wydawanych w obozie jenieckim, składały się z wydawanej raz dziennie zupy i kawałka chleba.
Oprócz tego osadzonym Polakom wolno było w ustalone dni otrzymać
paczkę od rodzin z miasta. Podobnie jak w obozie jenieckim, więźniów
dziesiątkowała epidemia tyfusu, rozprzestrzeniająca się wyjątkowo
łatwo w złych warunkach sanitarnych. Fatalne warunki przetrzymywania więźniów WCzk były raczej normą, niż zjawiskiem charakterystycznym dla jej krasnojarskiego oddziału, o czym świadczyć mogą
relacje jeńców, którzy mieli nieszczęście trafić do innych więzień podlegających pod czerezwyczajkę42. Monotonię życia (czy raczej wegetacji)
w celi przerywało, co jakiś czas, zabieranie wybranych więźniów na
przesłuchania, bądź też egzekucje43. Przy tym ostatnim uderzające jest
stosowanie przez egzekutorów metod kojarzonych zwykle z późniejszymi czystkami z lat 1937–1938 i II wojną światową. Egzekucje odbywały
się przez pojedynczy strzał w tył głowy skazanego, hałasy zaś zagłuszano pracującym silnikiem ciężarówki44. Oprócz tego również w więzieniu
panował tyfus, zbierający swoje śmiertelne żniwo.
Druga „fala” prześladowań i wzmożonych śledztw wobec Polaków
(nie tylko jeńców, ale i polskiej ludności cywilnej) rozpoczęła się wiosną
1920 r., po zintensyfikowaniu działań wojennych na froncie polsko-bolszewickim. Oprócz wyroków śmierci za „działalność kontrrewolucyjną”,
stosowano często kary pozbawienia wolności, prac przymusowych bądź
zsyłkę do jednego z rodzącego się właśnie systemu obozów45. Do kwietnia 1921 r. w więzieniu w Krasnojarsku wykonano 20 wyroków śmierci
na przetrzymywanych tam urzędnikach i oficerach polskich, jednak rozstrzeliwania (nierzadko w dużej liczbie) miały miejsce i później, m.in.
42

S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 171–178; W. A. Czarnecki, op.cit., s. 83–85,
109–115; R. D y b o s k i, op.cit., s. 177–181.
43
W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 109–111.
44
R. D y b o s k i, op.cit., s. 192.
45
L. O s t r o w s k i, op.cit., s. 11–12.
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w drugiej połowie sierpnia 1921 r. Nieznany jest też los 73 innych oficerów z grupy wywiezionej w kierunku Omska i Tuły, z zastrzeżeniem,
że wielu z nich mogło paść ofiarami chorób i niedożywienia46. Warto tu
nadmienić, że walkę z „wrogami rewolucji” przeprowadzano niemal do
ostatnich chwil przed odejściem transportów z repatriantami, wykluczając część z nich z listy ewakuowanych. Jeszcze w maju i lipcu 1921 r.
doszło do grupowych rozstrzeliwań Polaków w Irkucku i Nowonikołajewsku47. Oprócz tego do grupy ofiar bolszewickiego aparatu terroru
należałoby doliczyć nieznaną liczbę żołnierzy, którzy zostali schwytani
w trakcie lub po transporcie do obozu jenieckiego.
Ciężkie warunki panujące w niewoli, chęć powrotu do kraju i/lub
kontynuowania walki z bolszewikami pchały wielu żołnierzy do prób
ucieczki, z których pierwsze, jak już wspomniano, miały miejsce jeszcze
w trakcie transportu jeńców do Krasnojarska. Problematyczny był przy
tym wybór trasy ucieczki. Kierunek wschodni, w stronę Harbinu i/lub
terenów kontrolowanych przez siły atamana Grigorija Siemionowa był
najbardziej oczywistym wyborem, wielu jeńców podejmowało się jednak
drogi na południe, przez Mongolię i dalej w stronę Oceanu Indyjskiego,
bądź też w przeciwnym kierunku – w stronę europejskiej części Rosji,
z nadzieją na „przeskoczenie” frontu polsko-bolszewickiego. Niektórzy
z uciekinierów nie zamierzali wracać bezpośrednio do Polski – zamiast
tego udawali polskich cywilów, czekając na wynik wojny polsko-bolszewickiej i ewentualną ewakuację48. Czasami, jak w wypadku Andrzeja
Niedzieli, upragnioną wolność przynosiło podawanie się za jeńców innej
narodowości niż polska i „repatriacja” wraz z byłymi żołnierzami państw
centralnych49. Każda z tych metod miała swoje wady i zalety, nie można
jednak mówić, by którykolwiek kierunek ucieczki był nawet względnie
bezpieczny. Opuszczenie samego obozu nie było zresztą, wbrew pozorom, wcale niemożliwe, o czym świadczy liczba ich udanych prób. Z relacji świadków można wysnuć przypuszczenie, że władze bolszewickie
uważały barierę odległości, którą musiałby przebyć potencjalny ucieki46

S. L e o ń c z y k, op.cit., s.16–17.
Р. О п л а к а н с к а я, Трудная дорога домой. О репатриации военнопленных 5-й
польской, „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”
2015, t. 6, s. 66–69; L. O s t r o w s k i, op.cit., s. 12; S. R a d z i w i ł ł o w i c z, Polskie
formacje..., s. 478. Łącznie z transportów do Polski wykreślono 264 osoby.
48
WBH, CAW, I.400.225, Relacje, Geneza i organizacja 2. Pułku Strzelców...,
s. 22–23. K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 132.
49
A. N i e d z i e l a, op.cit., s. 37–38. O tym, że nie były to wypadki odosobnione
i wielu żołnierzy posługiwało się taką właśnie metodą, wykorzystując dawne dokumenty jenieckie, świadczy chociażby: WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu
MSWojsk., Relacja ucieczki z niewoli bolszewickiej..., s. 3–4.
47
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nier, za wystarczający czynnik odstraszający, stąd też w wielu wypadkach kontrola jeńców w czasie robót była „dosyć luźna”50. Rzeczywiście,
prawdziwą trudność stanowiło przeżycie we wrogim otoczeniu bez odpowiedniego wyposażenia, ubrania, a nawet zapasów żywności. Cały
czas działała także tworzona sieć sowieckiego aparatu bezpieczeństwa,
poszukując ukrywających się „kontrrewolucjonistów”. Wiele zależało
od osobistego szczęścia, przypadku lub życzliwości lokalnej ludności.
W wypadku ucieczki planowanej z pewnym wyprzedzeniem, a nie pod
wpływem impulsu, czasami możliwe było uzyskanie pomocy innych jeńców51, a nawet Polaków poza obozem, w zdobyciu potrzebnych dokumentów. Wsparcie finansowe i informacyjne usiłowali również zapewniać
wysyłani przez płk. K. Rumszę tajni kurierzy, przybywający z punktu
zbornego w Harbinie. Próbowano tworzyć system pomocy uciekinierom,
mający dostarczać im dokumenty i środki pieniężne na podróż do Harbina. W pomoc uciekinierom był zaangażowany co najmniej jeden były
członek PKW52. Andrzej Niedziela podał też interesujący (ale niestety
trudny do weryfikacji) przypadek masowej ucieczki jeńców, których powstrzymała dopiero interwencja regularnych oddziałów Armii Czerwonej53. Innym przykładem masowego działania miała być nieudana próba
utworzenia mieszanego, polsko-rosyjskiego, oddziału „partyzanckiego”
z ukrywających się wśród cywilów żołnierzy i przedarcie się do Mongolii54. Ze względu na wszystkie wymienione wyżej trudności, pomimo
dowodów na to, że przynajmniej część uciekinierów zdołała ostatecznie
dotrzeć różnymi drogami do Polski, należy spodziewać się, iż znacznie
więcej zginęło w czasie nieudanych prób ucieczki. Nie sposób tu niestety
operować dokładnymi, ścisłymi danymi.

Powrót do domu. Repatriacja jeńców z 5. Dywizji
Strzelców Polskich po podpisaniu traktatu ryskiego
Niemal od pierwszych dni niewoli władze bolszewickie składały deklaracje chęci odesłania żołnierzy polskich do ojczyzny w krótkim czasie, jednakże, jak łatwo można się domyślić, były to wyłącznie puste
50
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s. 155, 159–170; W.A. C z a r n e c k i, op.cit.,
s. 92–93, 95.
51
W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 106–107. Jeńcy w Tule mieli sami podjąć się fabrykacji prostych dokumentów, mających pomóc w wypadku ucieczki zwieść lokalne
władze.
52
WBH, CAW, I.300.76.262, Oddział II Sztabu MSWojsk., Jazda kurierska z Charbina..., s. 1–3.
53
A. N i e d z i e l a, op.cit., s. 30.
54
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Polskie formacje..., s. 473.
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obietnice. Winą za brak ich realizacji obarczano „polskich panów i kapitalistów”, prowadzących wrogą wobec bolszewickiej Rosji politykę.
Realne szanse na powrotu byłych żołnierzy 5. DSP pojawiły się dopiero po wejściu w życie traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-sowiecką. W myśl jego postanowień utworzone zostały Komisje Mieszane
w Warszawie i w Moskwie, mające za zadanie określić liczbę i charakter repatriantów (jeńcy wojenni, ludność cywilna itp.)55. Polska Komisja
Repatriacyjna przybyła do Moskwy 26 kwietnia 1921 r., ale w wyniku
różnego rodzaju trudności natury administracyjnej i technicznej, członkowie Ekspozytury Syberyjskiej Komisji Mieszanej mogli wyjechać na
teren swoich działań dopiero we wrześniu. Działania Komisji napotykały na wiele trudności, spowalniających jej działanie. Samo uznanie
żołnierzy z 5. DSP za objętych traktatem stanowiło przedmiot sporów,
bowiem strona sowiecka twierdziła, że są to jeńcy „kołczakowscy”, element kontrrewolucyjny56. Polacy w niewoli sowieckiej byli rozrzuceni po
ogromnych obszarach Rosji kontynentalnej i Syberii, wielu z nich znajdowało się w odległych, niemal odciętych od świata miejscach. Trudności piętrzył też lokalny aparat administracyjny, nierzadko odmawiający pomocy członkom Komisji. W takich warunkach samo oszacowanie
liczby repatriantów przeciągało się, nie mówiąc o kwestii organizacji
transportów do Polski. Również w tej kwestii strona bolszewicka piętrzyła trudności, powołując się (co akurat nie było dalekie od prawdy)
na poważne braki w taborze kolejowym. W wielu wypadkach lokalne
władze nie chciały „oddawać” zatrudnionych w kluczowych sektorach
gospodarki polskich specjalistów, lub też Polaków wcielonych formalnie do jednostek Armii Czerwonej. Kulał system rejestracji i weryfikacji osób zainteresowanych wyjazdem, ze względu na nadmierną biurokratyzację – mimo że formalnie ustalaniem list jeńców miał zajmować
się Wydział Robót Publicznych, to i tak każdy dokument musiał być
wielokrotnie weryfikowany i poświadczony przez różnego rodzaju komisje specjalne, lokalne szczeble władzy i WCzK. Zwłaszcza ta ostatnia
55

Szerzej o procesie negocjacji i przygotowań do wymiany jeńców w: L. W y s z c z e l s k i, Rozwiązanie kwestii jeńców z wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 oraz repatriacja ludności cywilnej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 102–130; C. Ż o ł ę d o w s k i, „Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńcze do Polski ze Wschodu
po I wojnie światowej, „Studia Migracyjne” 2017, nr 1, s. 63–93.
56
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Żołnierze 5 Dywizji Strzelców..., s. 28–30. Więcej
o kwestii ewakuacji Polaków z Syberii (nie tylko jeńców z 5. DSP) – Л.К. О с т р о вс к и й, Поляки в Западной Сибири в конце XIX- первой четверти ХХ века, http://www.
history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/Avtoref/diss_ostrovski.pdf,
s. 429–508 [dostęp: 23 XI 2017 r.].
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organizacja prowadziła często akcje odstraszające od rejestracji, dokonując aresztowań jeńców pod błahymi pretekstami57. Niemożliwe było
przewiezienie wszystkich jeńców w jednej, masowej akcji – konieczne
było zorganizowanie kilku „fal” repatriacyjnych, jak również ustalenie
kolejności ewakuacji.
Informacje na temat rozmów pokojowych i przygotowań repatriacyjnych dochodziły powoli do rozrzuconych po terytorium Rosji jeńców
z 5. DSP, paradoksalnie nierzadko wzbudzając duży niepokój i nieprzewidziane skutki. Główne obawy dotyczyły ukrywania przez władze
bolszewickie miejsc pobytu jeńców i przydzielenia do ostatniej transzy
ewakuowanych, co oznaczało pozostanie w sowieckiej Rosji na kolejną
zimę58.. Pierwszeństwo w ewakuacji starano się przyznawać najsłabszym, chorującym i poszkodowanym więźniom, następnie zaś tym starszym wiekiem (powyżej 40 lat) i obarczonych rodziną; trzymanie się
tego wstępnego planu nie zawsze było możliwe59. Czasami problemy
z jeńcami ściągała na swoją głowę sama władza sowiecka. Po początkowym zawróceniu pociągu z jeńcami z Tuły i nieopatrznej deklaracji
komendanta tamtejszego obozu, który miał stwierdzić, że jeńcy polscy
są „zakładnikami rewolucji”, przetrzymywani tam oficerowie podjęli
strajk głodowy. Został on przerwany dopiero po pertraktacjach z udziałem polskich komunistów i „wizytacji” delegacji wysłanej przez strajkujących na dworzec, która naocznie przekonała się o przygotowaniach
do transportu jeńców60.
Ostatecznie pierwszy pociąg z jeńcami z Dywizji ruszył 16 sierpnia
1921 r.61. Dostanie się do transportu w stronę kraju nie oznaczało końca problemów powracających żołnierzy. Ze względu na skąpą pomoc
władz i wspomniany fatalny stan administracji kolejowej, zorganizowanie środków potrzebnych do samego przeżycia podróży zależało w dużej
57

Р.В. О п л а к а н с к а я, Деятельность представительства Смешанной комиссии
в Сибири по репатриации полских военнопленных в 1921 году, „Томский журнал ЛИНГ
и АНТР” 2015, nr 3, s. 120–124; D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Żołnierze 5 Dywizji
Strzelców..., s. 29.
58
S. B o h d a n o w i c z, op.cit., s 291, 297.
59
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Żołnierze 5 Dywizji Strzelców..., s. 50–51.
60
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 180–184; W.A. C z a r n e c k i, op.cit., s. 123–127.
W swoich wspomnieniach W. Czarnecki podaje, że zatrzymanie transportu w ostatniej
chwili miało być jakoby związane z zabiciem przez polskiego kolejarza dwóch oficerów-komunistów, którzy mieli być uwolnieni w ramach wymiany jeńców. Jednakże incydent, do którego odnosi się autor wspomnień, miał miejsce dopiero w 1925 r.
61
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Polskie formacje..., s. 478. Co ciekawe, K. Omiljanowicz podaje, że data transportu miała miejsce pod koniec kwietnia. K. O m i l j a n o w i c z, op.cit.,
s. 174.
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mierze od samych jeńców62. Przewożeni mogli w miarę swobodnie poruszać się w okolicach stacji, skrupulatnie kontrolowano jednak stan
liczebny transportu63. Droga do Polski była spowalniana przez częste,
wielogodzinne lub nawet wielodniowe postoje, wydaje się jednak, że
podobne problemy trapiły również wszystkie połączenia kolejowe na
terenie sowieckiej Rosji. Końcowym etapem podróży było przekroczenie granicy polsko-sowieckiej, co również zajmowało sporo czasu. Wielu jeńców do końca obawiało się podstępu władz sowieckich i cofnięcia
transportu w głąb Rosji w ostatniej chwili64. Moment przekroczenia
granicy i postawienia nogi na ojczystym gruncie zapisał się zapewne
w pamięci kombatantów jako wstrząsające przeżycie. Wielu z nich nie
było na rodzinnej ziemi od ponad siedmiu i więcej lat, niektórzy Sybiracy znali ją tylko z opowieści. Nie wszyscy jeńcy mieli jednak możliwość
przeżyć tej chwili w 1921 r.
Niejako potwierdzając wcześniejsze obawy, repatriacji nie udało się
zakończyć przed nadejściem zimy, ani nawet wkrótce po niej. Ostatni
pociąg ściślej powiązany z 5. DSP ruszył z okolic Krasnojarska i Nowonikołajewska na początku maja 1922 r. Ogółem oficjalnymi drogami,
w siedmiu transportach, do kraju wróciło 7779 osób związanych z Dywizją, z czego 5572 stanowili byli jej żołnierze, pozostała zaś liczba to
członkowie rodzin. Oficjalne zakończenie ewakuacji Polaków z terenów
ZSRS ogłoszono 24 kwietnia 1924 r.65.

Podsumowanie
Przedstawiony powyżej obraz życia jeńców z 5. DSP ukazuje trudne
warunki, w jakich polscy żołnierze musieli przetrwać przez ponad dwa
lata – niekiedy zaś nawet dłużej. O tym jak wymagająca była to próba
świadczą liczby przytoczone powyżej. Z ok. 10 tys. żołnierzy, którzy dostali się do bolszewickiej niewoli (nie licząc osób, które zdecydowały się
na ucieczkę w momencie kapitulacji), do kraju powracało nieco ponad
5,5 tys. Nawet odejmując od liczby zabitych i zaginionych tych jeńców,
którzy uciekli, ofiary dwuletniej niewoli należy liczyć w tysiącach. Co
trzeci polski jeniec z 5. DSP nie wrócił do ojczyzny.
62

Р.В. О п л а к а н с к а я, Деятельность..., s. 124–125; S. R a d z i w i ł ł o w i c z,
Polskie formacje..., s. 479.
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Kontrole takie miały odbywać się dwa razy dziennie.
64
K. O m i l j a n o w i c z, op.cit., s. 185–186.
65
D. R a d z i w i ł ł o w i c z, Polskie formacje..., s. 478; S. L e o ń c z y k, op.cit.,
s. 19.
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Na podstawie zebranych informacji łatwo można dojść do konkluzji,
że władze sowieckie nie troszczyły się zbytnio o zapewnienie jeńcom
odpowiednich warunków bytowych. Należałoby się jednak zastanowić,
czy było to wynikiem zamierzonej akcji, mającej na celu „wygubienie
kontrrewolucjonistów” głodem i chorobą, czy też powód był znacznie
bardziej prozaiczny – mianowicie katastrofalny stan sowieckiej gospodarki, która nie była w stanie na początku lat dwudziestych wyżywić
nawet własnej ludności, nie mówiąc już o wziętym do niewoli nieprzyjacielu. Prowadzone przecież intensywnie działania propagandowe wobec jeńców pozwalają przypuszczać, że przynajmniej w początkowym
okresie władza bolszewicka liczyła na przeciągnięcie na stronę „internacjonalistów” części jeńców, przy jednoczesnej eliminacji najzagorzalszych wrogów nowego systemu.
Podejmując feralnego 10 stycznia 1920 r. decyzję o kapitulacji, płk
W. Czuma stawał przed niezwykle trudnym moralnie wyborem. Na
jego ostatecznej decyzji zaważyła troska o własnych podkomendnych
i ich rodziny, chęć uniknięcia niepotrzebnych strat – ofiar, jakie nieuchronnie spowodowałby „Polski Lodowy Marsz”. Kapitulacja wydawała się szansą na uratowanie większej liczby ludzkich istnień, nawet za
cenę upokarzającego złożenia broni „bez jednego wystrzału”. Decyzja ta
była później wielokrotnie omawiana i zarówno potępiana, jak i chwalona przez weteranów Dywizji. Należałoby jednak postawić retoryczne
pytanie – czy gdyby płk W. Czuma wiedział wtedy dokładnie, że oddając swoich żołnierzy i ich rodziny w niewolę, skazuje ich na niemal dwa
lata cierpień, głodu, chorób i wyniszczającej pracy, a także gdyby znał
liczbę ofiar niewoli bolszewickiej – czy nadal uznawałby kapitulację za
wybór „mniejszego zła”.

The ending of “Siberian epic”. The POWs
of the Polish 5th Siberian Rifle Division
in the Soviet captivity (1920–1921)
(Summary)
The article presents the circumstances of the capitulation, the living and work conditions, as well as repressions applied against the Polish POWs – soldiers of the Polish 5th
Rifle Division (PRD) in Siberia in the years of their stay in captivity in the Soviet Russia
(1920–1922). The 5th Siberian Division, which made part of the Polish Army in France,
was formed in 1919 of Polish soldiers in the Russian Army, POWs and legionaries of the
IInd Brigade, who were staying in Siberia. As a result of the disadvantageous situation on
the anti-Bolshevik front the Division was forced to evacuate in the direction of Irkutsk.
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The evacuation was going on in most hard conditions and, eventually, after extremely
dramatic fights during the White Retreat and having the route cut off completely in consequence of the blockade at the station of Klyukviennaya, the Polish forces were made
to surrender. Following the capitulation, the soldiers were initially transported to a POW
camp in Krasnoyarsk but then used as cheap labor force by the Bolshevik authorities.
Apart from being forced to carry out different tasks for the authorities, they were not free
from repressions or continual communist propaganda. In the end, the POWs of the 5th PRD
were able to return to Poland being transferred in a few transports, but only after the Peace
(Treaty) of Riga was signed in the years 1921–1922.

Ende der „sibirischen Epopöe”.
Polnische Kriegsgefangene von der 5. Polnischen
Schützendivision in sowjetischer Gefangenschaft
(1920–1921)

(Zusammenfassung)
Der Aufsatz schildert die Umstände der Kapitulation, die Lebensbedingungen, die Arbeit und die Repressionen gegenüber polnischen Kriegsgefangenen von der 5. Polnischen
Schützendivision (PSD) in Sibirien in den Jahren ihrer Gefangenschaft in Sowjetrussland
(1920 bis 1922). Die 5. „sibirische” Division als Teil der Polnischen Armee in Frankreich
wurde 1919 aus sich in Sibirien aufhaltenden polnischen Soldaten aus der russischen Armee, Kriegsgefangenen und Legionären der 2. Brigade formiert. Infolge einer ungünstigen Situation an der antibolschewistischen Front sah sie sich zu einer Evakuierung in
Richtung Irkutsk genötigt, die unter äußerst harten Bedingungen stattfand. Letztlich wurden die polnischen Kräfte nach dramatischen Rückzugskämpfen und dem Abschneiden
eines weiteren Weges durch eine Blockade an der Bahnstation Klukwennaja in die Kapitulation gezwungen. Als Resultat wurden die Soldaten zunächst in das Gefangenenlager
Krasnojarsk abtransportiert und anschließend durch bolschewistische Behörden als billige
Arbeitskräfte benutzt und dabei vielfältige Arbeiten für die neuen Machthaber verrichten
mussten. Sie konnten auch Repressionen und einer permanenten kommunistischen Agitation nicht entgehen. Letzten Endes durften die Kriegsgefangenen von der 5. PSD erst nach
dem Abschluss des Friedensvertrages von Riga in mehreren Transporten 1921 und 1922
in ihre Heimat zurückkehren.
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Wiek później – materialny wymiar
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Wstęp
Powstanie, budowa i systematyczna rozbudowa przez Niemcy obozów jenieckich (Kriegsgefangenenlager) w czasie I wojny światowej
były konsekwencją nieoczekiwanych sukcesów na froncie wschodnim.
W wyniku zwycięstw wojsk niemieckich dowodzonych przez generałów
Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa pod Tannenbergiem i na
Pojezierzu Mazurskim do niewoli wzięto dziesiątki tysięcy rosyjskich
jeńców. Józef Dąbrowski szacował ich liczbę na ok. 92 tys.1. To był
dopiero początek problemu, jakim byli pojmani żołnierze. Jak podaje
Włodzimierz Jastrzębski, do końca 1915 r. w niewoli niemieckiej znajdowało się 1,5 mln ludzi. W dniu zakończenia Wielkiej Wojny liczba ta
oscylowała wokół 2,1 mln jeńców2. Są to dane dotyczące tylko rosyjskich
żołnierzy. Do tego trzeba doliczyć jeńców rumuńskich, francuskich,
belgijskich, brytyjskich i amerykańskich, których liczba zwiększała się
w związku z rozwojem konfliktu.
Wraz z zakończeniem działań wojennych Niemcy zaczęli zwalniać
przetrzymywanych jeńców; trwało to jeszcze przez 1919 r. Różne były
1

J. D ą b r o w s k i, Wielka Wojna 1914–1918, t. 1, Oświęcim 2015, s. 150.
W. J a s t r z ę b s k i, Miejsce obozu jeńców w Tucholi w strukturze niemieckich
obozów dla jeńców wojennych w latach 1914–1918. W: Tuchola: obóz jeńców i internowanych 1914–1923, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych, red. Z. Karpus, Toruń
2007, s. 19.
2
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także losy obozowej infrastruktury. W przypadku obozu w Czersku
(Kriegsgefangenenlager Czersk) baraki rozebrano, a ziemianki zasypano. Część urządzeń została przejęta przez lokalną społeczność, wiele
przedmiotów i pozostałości obozowych zakopano na terenie samego lagru3. Po dwóch dekadach od zakończenia działań I wojny światowej
teren poobozowy był już nie do poznania4.
Dzieje powstania, funkcjonowania oraz losy przetrzymywanych jeńców wraz z zakończeniem działań wojennych stały się przedmiotem
studiów historycznych. Już w 1921 r. ukazała się ważna praca Wilhelma Doegena omawiająca losy żołnierzy więzionych w niemieckich
obozach5. Do chwili obecnej stanowi ona cenne studium wiedzy na ten
temat. Należy jednak zauważyć, że problematyka obozów pierwszowojennych jest znacznie słabiej rozpoznanym zagadnieniem niż tych z lat
II wojny światowej6. W ostatnim czasie pojawiło się kilka interesujących
opracowań dotyczacych zarówno poszczególnych obozów jenieckich, jak
i sytuacji samych jeńców7. Młodzi historycy interesują się również tym
tematem. Przykładem może być dysertacja doktorska przygotowywana
przez Alicję Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, poświęcona
śmiertelności jeńców w obozach z I wojny światowej w Prusach Zachodnich i Wschodnich8.
Po jeńcach i obozach pozostały nie tylko spisane wspomnienia, wysłane kartki pocztowe, akty zgonów, zdjęcia, dokumentacja administracyjna, lokalna pamięć (historia mówiona) itd. Jenieckim dziedzictwem jest także zróżnicowany zbiór przedmiotów związanych z życiem
codziennym w obozie. Powstanie lagrów wiązało się ze zmianami krajobrazowymi, które w różnym stopniu zachowały się do chwili obecnej.
Są to zagadnienia coraz częściej podejmowane przez archeologów. Moż3

D. K o b i a ł k a, M. K o s t y r k o, K. K a j d a, The Great War and its landscapes between memory and oblivion: the case of prisoners of war camps in Tuchola and
Czersk, Poland, „International Journal of Historical Archaeology” 2017, Vol. 21, No. 1,
s. 134–151.
4
F. S m a g l i ń s k i, Utuliła ich pomorska ziemia, „Echo Czerska. Miesięcznik
Komitetu Obywatelskiego” 1993, nr 11, s. 1.
5
W. D o e g e n, Kriegsgefangene Völker, Bd. 1: Der Kriegsgefangenen Haltung und
Schicksal in Deutschland, Berlin 1921.
6
Np. K. P i e c h o w s k i, Byłem numerem… historie z Auschwitz, Warszawa 2010.
7
Np. Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, oprac. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1997; S. S k o w r o n e k, Obóz jeniecki i cmentarz wojenny Heilsberg 1914–
–1919, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2008, t. 31, s. 87–102; J. B ą c z y k, Armie za
drutami. Jeńcy wojenni na terenie prowincji poznańskiej (1914–1918), Poznań 2015.
8
Np. A. M a r c i n k i e w i c z, Cmentarz obozu jeńców wojennych w Czersku
w świetle materiałów archiwalnych ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego
w Chojnicach, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32, s. 250–259.
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na już mówić ��������������������������������������������������������
o ������������������������������������������������������
licznym zbiorze publikacji, które w sposób przekonujący prezentują potencjał badań archeologicznych w kontekście obozów
pierwszo- i drugowojennych9. Również polska archeologia zaczęła niedawno badać lagry z I wojny światowej10.
Można powiedzieć, że z każdym rokiem upływającym od likwidacji
obozów drugowojennych, nie wspominając o obiektach pierwszowojennych, czy też tych z XIX w., rola badań archeologicznych rośnie; coraz
ważniejszym świadectwem czasów minionych stają się materialne relikty obozowe. Kultura materialna jest bowiem fundamentem badań archeologicznych. Jak niektórzy wręcz twierdzą: „archeologia jest dyscypliną
(nauką) o rzeczach”11. Zdaniem Harolda Mytuma i Gilly Carr, w wyniku
intensyfikacji badań archeologicznych na terenach różnych obozów uzasadnionym wydaje się nawet mówienie o nowej subdyscyplinie badań
archeologicznych: archeologii jeńców wojennych. Jak argumentują:
„����������������������������������������������������������������
Archeologia je��������������������������������������������������
ńców wojennych oferuje wiele sposobów badania kultury materialnej związanej z czasem uwięzienia i stresu, które mogą
być studiowane w ramach danego okresu historycznego. Dostarcza również wehikułu, dzięki któremu to, co zapomniane może być pamiętane,
i że ofiarami wojny nie byli tylko ci z pola bitewnego […]. Archeologia
jeńców wojennych oferuje wyjątkowe możliwości zarówno studiowania
przeszłości i nadawania sensu współczesności. Archeologia historyczna
często odsłania próby i tego, co nie zostało udokumentowane i pomijane,
to z pewnością może być jedna z ról archeologii jeńców wojennych”12.

Tekst cytatu stanowi przykład tak rozumianej archeologii jeńców
wojennych. W dalszych częściach niniejszego artykułu omawiono najpierw różne metody archeologiczne, którymi można badać obozy z czasów I wojny światowej. Następnie skupiono się na rezultatach takich
działań, które mają zarówno wymiar naukowy (epistemologiczny), jak
i społeczny (aksjologiczny)13. Ostatnia część opracowania to dyskusja
9
Np. Archaeologies of internment, ed. A. Myers, G. Moshenska, New York 2011;
Cultural heritage and prisoners of war: creativity behind barbed wire, ed. G. Carr,
H. Mytum, New York 2012; Prisoners of war: archaeology, memory, and heritage of
19th- and 20th-century mass internment, ed. H. Mytum, G. Carr, New York 2013.
10
D. K o b i a ł k a, M. K o s t y r k o, K. K a j d a, Archeologia poza archaīos.
Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie), „Folia Praehistorica Posnaniensia” 2016, t. 21, s. 177–200.
11
Archaeology: the discipline of things, [Aut.]: B. Olsen a.a., Berkeley–Los Angeles–
–London 2012.
12
Prisoners of war.., s. 16 (tłum. autorów).
13
A. Z a l e w s k a, Archeologie współczesnych konfliktów zbrojnych jako praktykowanie prospołecznej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej.
W: Archeologia współczesności, red. A. Zalewska, Warszawa 2016, s. 125–140.
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nad tym, czy i jak należy chronić oraz zarządzać tego rodzajem dziedzictwem z niedawnej przeszłości. W tekście starano się uzasadnić
tezę, że archeologia może być wartościową perspektywą w kontekście
rozpoznania i dokumentacji tego, co wiek później pozostało po obozach
i jeńcach pierwszowojennych.

Materiały i metody
Archeologia czasów historycznych może formułować własne i niezależne pytania badawcze. Dotyczyć one mogą wpływu materialnych
pozostałości przeszłych wydarzeń na krajobraz kulturowy oraz ich oddziaływania na zachowanie człowieka. Nie oznacza to jednak, że archeolodzy w ramach swojej praktyki badawczej odwołują się jedynie do
źródeł archeologicznych. Są one często punktem wyjścia do stworzenia
pytania badawczego oraz refleksji na temat przeszłości, jednak stale
istnieją w relacji do historycznych źródeł pisanych czy ikonograficznych. Przykład studiów nad niemieckimi jenieckimi obozami z okresu
I wojny światowej nie jest w tej materii odosobnionym przypadkiem.
W literaturze przedmiotu zauważalny jest brak opracowania porządkującego wiedzę na temat byłych niemieckich obozów jenieckich
z terenów współczesnej Polski z czasów I wojny światowej. Do tej pory
ukazywały się jedynie publikacje, których zadaniem było przybliżenie
losów pojedynczych założeń tego typu. Nieznana jest zarówno liczba takich obiektów, ich losy po zakończeniu Wielkiej Wojny, jak i współczesny stopień zachowania. Taki stan rzeczy stwarza potrzebę odwołania
się do źródeł historycznych i archeologicznych.
Una Birch Pope-Hennessy14 w broszurze z 1920 r. (której pierwsze
wydanie ukazało się w 1918 r.) poświęconej obozom jenieckim zarządzanym przez siły wojskowe państw centralnych wymienia ponad 180
obozów znajdujących się na obszarze Europy. Wśród nich ponad 30
istniało na terytorium współczesnej Polski. Z innych źródeł wynika15,
że wspomnianą wyżej listę na pewno nie można uznać za kompletną.
Do dzisiejszego dnia świadectwem istnienia obozów jenieckich w kulturowym krajobrazie współczesnej Polski są cmentarze, które często
powstawały blisko takich obiektów. Materiały ikonograficzne w postaci pocztówki oraz zdjęć czy ruchome artefakty (takie jak monety specjalnie bite na wewnętrzny użytek danego obozu) również stanowią
14

U.B. P o p e - H e n n e s s y, Map of the main prison camps in Germany and
Austria, London 1920.
15
Np. A. M a r c i n k i e w i c z, Śmiertelność jeńców wojennych w latach 1914–1918
na terenie Prus Zachodnich, „Koła Historii” 2016, nr 18/19, s. 115–125.
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cenną informację o istnieniu konkretnego lagru16. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym obozie bito monety czy drukowano „własne”
pocztówki17.
Cmentarze obozowe są najbardziej wyraźną pozostałością obozów
z I wojny światowej. Nie oznacza to jednak, że stanowią jedyne materialne ślady do dziś czytelne w krajobrazie kulturowym. Wiele cennych informacji na temat m.in. wielkości, układu przestrzennego oraz
późniejszych przekształceń tych założeń można uzyskać poprzez aplikację wielu nieinwazyjnych metod archeologicznych18. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na metody teledetekcyjne19, przy pomocy
których w relatywnie krótkim czasie można przeanalizować zmiany
zaszłe w krajobrazie lub poszukiwać śladów przeszłych wydarzeń na
bardzo dużych obszarach. Wśród owych metod w archeologii ważne są:
prospekcja lotnicza (wysokiego oraz niskiego pułapu)20, analiza archiwalnych zdjęć lotniczych21 oraz numerycznych modeli terenu (NMT) –
pochodnych lotniczego skanowania laserowego (LSL)22.
16
Należy podkreślić, że oba typy wspominanych źródeł nie doczekały się do tej pory
stosownego opracowania, ani odpowiedniego zainteresowania. Uwaga tej jest szczególnie trafna w kontekście wewnętrznej waluty bitej na potrzeby poszczególnych obozów.
Duża część z nich znajduje się w prywatnych kolekcjach, o czym świadczy ich częsta
obecność na zagranicznych internetowych portalach aukcyjnych.
17
Zdarzały się sytuacje, w których to samo przedstawienie jest przypisywane paru
obozom, jedynie nazwa danego miejsca ulegała zmianie.
18
Np. Good practices in archaeological diagnostics. Non-invasive survey of complex
archaeological sites, ed. C. Corsi, B. Slapšak, F. Vermeulen, Cham 2014; Best practices of geoinformatic technologies for the mapping of archaeolandscapes, ed. A. Sarris,
Oxford 2015; Digital methods and remote sensing in archaeology. Quantitative method
in the humanities and social sciences, ed. M. Forte, S. Campana, Cham 2016.
19
Np. Remote sensing for archaeological heritage management. Proceedings of the
11th EAC Heritage Management Symposium, Reykjavík, Iceland, 25–27 March 2010.
Occasional Publication of the Aerial Archaeology Research Group No. 3, ed. D.C. Cowley, Brussel 2011; Sensing the past. Contribution from the ArcLand conference on remote sensing for archeology, Hrsg. A.G. Posluschny, Bonn 2015.
20
D.R. W i l s o n, Air photo interpretation for archaeologists, Stroud 2000;
W. R ą c z k o w s k i, Archeologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań 2002;
G.J.J. V e r h o e v e n, Providing an archeological bird’s-eye view – an overall picture of
ground based means to execute low-altitude aerial photography (LAAP) in archaeology,
„Archaeological Prospection” 2009, Vol. 16, No. 4, s. 233–249; S. C a m p a n a, Drones
in archaeology. State-of-the-art and future perspectives, „Archaeological Prospection”
2017. DOI: 10.1002/arp.1569.
21
Landscapes through the lens. Aerial photographs and the historic environment, ed.
D. Cowley, R.A. Standring, J. Abicht, Oxford–Oakville 2010, Archaeology from historical aerial and satellite archives, ed. W.S. Hanson, I.A. Oltean, New York 2013.
22
Np. Ł. B a n a s z e k, Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów, Poznań 2015.
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Analiza oraz interpretacja pochodnych lotniczego skanowania laserowego jest stosunkowo nową metodą wykorzystywaną w warsztacie archeologa, początki sięgają bowiem pierwszych lat XXI w.23. Jej zastosowanie
przyniosło już wiele odkryć oraz w znaczący sposób poszerzyło wachlarz
badawczy archeologii na terenach zalesionych24. To właśnie w takich
miejscach owa metoda przynosi najciekawsze rezultatu. W odróżnieniu
od naziemnego skanowania laserowego25 w przypadku LSL sensor zamontowany jest na jednostce latającej. Ta znacząca różnica pozwala na
zmierzenie w krótszym czasie dużo większego terenu oraz charakteryzuje się odmienną specyfiką pracy z danymi. W wyniku prowadzonego
pomiaru przy pomocy skanera laserowego uzyskuje się chmurę punktów.
W następnym etapie pracy ten produkt pochodny zostaje podzielony na
odpowiednie grupy. Owe grupy reprezentują konkretne klasy obiektów
znajdujących się w terenie, takie jak: zabudowa, drzewa, mosty, średnia
oraz niska roślinność, a także powierzchnia gruntu itp. Z punktu widzenia archeologów to właśnie ta ostatnia z wymienionych klas jest najbardziej interesująca. W kolejnym etapie pracy zostaje ona interpolowana
do informacji ciągłej, w ten sposób powstaje NMT, który poddawany jest
szeregom wizualizacji26. Różne sposoby przedstawienia tych danych mają
na celu uwypuklenie specyfiki wybranej formy krajobrazowej.
Całościowe spojrzenie na powierzchnie gruntu znajdującego się pod
koroną drzew pozwala na dojrzenie struktur, które nie są dostrzegalne dla osoby znajdującej się w terenie. Często jest tak, że owe obiekty
są częściowo widoczne, jednak nie w całości i to właśnie utrudnia ich
odczytanie oraz interpretację. Warunkiem skuteczności działania tej
metody jest jednak to, aby badana struktura archeologiczna posiadała
własną formę terenową. Ta również musi spełniać dalsze wymagania.
W przypadku pracy z danymi pomiarowymi LSL, zebranymi w trakcie projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami)27, należy liczyć się z tym, że rozdzielczość
23

Ibidem.
Np. P. W r o n i e c k i, M. J a w o r s k i, M. K o s t y r k o, Exploring free
LiDAR derivatives. A user’s perspective on the potential of readily available resources
in Poland, „Archaeologia Polona” 2105, Vol. 53, s. 612–616.
25
N. L e r c a r i, Terrestrial laser scanning in the age of sensing. W: Digital methods
and remote sensing in archaeology, ed. M. Forte, S. Campana, Cham 2016, s. 3–33.
26
Ž. K o k a l j, R. H e s s e, Airborne laser scanning raster data visualization:
a guide to good practice, Ljubljana 2017.
27
Ze względu na wysokie koszty związane ze skanowaniem duża część polskich
archeologów wykorzystuje dane właśnie z ISOK-u. Należy mieć jednak na uwadze,
że pomiary te nie zostały wykonane z myślą o archeologii, co stanowi ich znaczące
ograniczenie (więcej na ten temat: Ł. B a n a s z e k, Lotnicze skanowanie w polskiej
24
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przestrzenna NMT nie będzie wynosiła mniej niż 0,5 m. Oznacza to,
że identyfikacja niewielkich obiektów (0,5 m oraz mniejszych) będzie
mocno utrudniona.
Wykorzystanie pochodnych LSL w kontekście badania pierwszowojennych obozów jenieckich pozwoliło na identyfikację sześciu obiektów
tego typu. Są to pozostałości obozów jenieckich w Czersku, Tucholi,
Pile, Czarnym, Krośnie Odrzańskim oraz w Łambinowicach28. Do tej
pory dokładniejszej interpretacji poddano dane związane z obiektami
znajdującymi się w najbliższej okolicy Tucholi oraz Czerska (ryc. 1).
Należy dodać, że dokładna lokalizacja ani układ przestrzenny obozu
z Czerska wcześniej nie był znany. Istnienie cmentarza obozowego dawało jednak ważny punkt orientacyjny do dalszych poszukiwań.
Wymienione wyżej założenia przechodziły różne koleje losu. Jednak do
dziś w terenie czytelne są ślady obiektów, które można wiązać z obozami
pierwszowojennymi. Obecnie większość ze wspominanych reliktów obozowych znajduje się pod działaniem intensywnej antropopresji. Oznacza
to, że w najbliższym czasie ślady po tych lagrach ulegną kompletnemu
zatarciu. W kontekście badania tego typu obiektów nie bez znaczenia
jest ich historia z końca drugiej oraz trzeciej dekady XX w. Wówczas
podjęte decyzje mają swoje konsekwencje do dziś. Obozy w Pile, Krośnie
Odrzańskim czy Czarnem zostały przeznaczone na poligony wojskowe
lub obiekty wojskowe. Działania te przyczyniły�������������������������
si����������������������
ę do stosunkowo dobrego zachowania ich śladów do czasów współczesnych (ryc. 2).
Owa relacja jest jednak bardziej złożona. Do dziś najczytelniej zachowanymi obiektami po obozach z tamtych czasów są relikty ziemianek,
a te choć były budowane w dużej części wschodnich obozów sił centralnych nie we wszystkich z nich się znajdowały. Często w szybkim tempie
dokonywana rozbiórka struktur poobozowych uniemożliwiła pozostawienie jakichkolwiek śladów po nich. Należy mieć również na uwadze,
że obozy pierwszowojenne nie były obiektami jednorodnymi. W trakcie ich budowy dostosowywano się do lokalnych warunków29. Dalsze
użytkowanie tego typu obiektów jeszcze w trakcie II wojny światowej
spowodowała również „zatarcie” ich pierwszowojennej specyfiki, jak to
miało miejsce np. w przypadku obozu znajdującego się pod Żaganiem
czy częściowo w Czarnem (ryc. 3).
archeologii. Czy w pełni wykorzystywany jest potencjał prospekcyjny metody?, „Folia
Praehistorica Posnaniensia” 2014, t. 19, s. 207–215).
28
Dla części miejsc brakuje pokrycia pomiarami LSL, wykonanymi na potrzeby projektu ISOK. Można się spodziewać, że do wymienionych obiektów w przyszłości dołączy
również ten z Orzysza.
29
W. D o e g e n, op.cit., Bd. 1, s. 36–40.
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Ryc. 1. Analiza archeologiczna obozów jenieckich z czasów I wojny światowej
opiera się na integracji różnych źródeł. 1A – współczesne zdjęcie lotniczego terenu
byłego obozu w Tucholi. 1B – współczesnego zdjęcie lotnicze terenu byłego obozu
w Czersku. 2. Wizualizacje (local dominance/hillshading/slope) pochodnych
lotniczego skanowania laserowego dla obozu w Tucholi (2A) oraz w Czersku (2B).
3A – interpretacja danych lotniczego skanowania laserowego dla obozu w Tucholi
została wpisana w zasięg obozu z 1916 r. 30. 3B – interpretacja danych lotniczego
skanowania laserowego dla obozu w Czersku
Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, oprac. M. Kostyrko
30

Tuchola. Obóz jeńców...
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Ryc. 2. Relikty obozu w Pile (wskaźniki szare) zostały poprzecinane systemem
późniejszych umocnień polowych (wskaźniki białe) – wizualizacja
(local dominance/hillshading/slope) pochodnych lotniczego skanowania laserowego
Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, oprac. M. Kostyrko

Aby prześledzić zmiany, jakie zaszły na terenie obozów jenieckich
z okresu pierwszej wojny światowej od ich likwidacji do chwili obecnej, można także odwołać się zarówno do źródeł kartograficznych oraz
współczesnych, jak i do archiwalnych zdjęć lotniczych. Nieliczne obozy
znajdowały swoje odzwierciedlenia w danych kartograficznych. Znając
ich położenie można zauważyć, że część tych miejsc po zakończeniu
działań wojennych była dalej intensywnie wykorzystywana. Przykładowo miejsca po obozie w Tucholi i Lidzbarku Warmińskim zostały
stopniowo zasiedlane, obszar tego drugiego był najprawdopodobniej
całkowicie zabudowany jeszcze przed II wojną światową. Zdjęcia lotnicze dostarczają znacznie więcej informacji, ukazując obiekty, które
z różnych przyczyn nie były wprowadzone na mapy przez kartografów.
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Ryc. 3. Archiwalne zdjęcia lotnicze ukazujące fragment poobozowego terenu
w Czarnem. Białym wskaźnikiem zostały oznaczone relikty ziemianek. Szare wskaźniki
to ślady budynków naziemnych. Zdjęcie po lewej zostało wykonane/opublikowane
w 1937 r. (źródło: Bundesarchive/Bild, numer referencyjny 196-02367), natomiast
po prawej w 1944 r. (źródło: National Archives and Record Administration,
numer referencyjny D14002) już w trakcie funkcjonowania w tym miejscu
obozu drugowojennego (oprac. M. Kostyrko)

Praktyka wykorzystania zdjęć lotniczych w archeologicznej prospekcji sięga początku XX w.31. W wieku XIX stosowano balony w kartografii, później także w fotografii32. Wybuch I wojny światowej spowodował
szybki wzrost znaczenia samolotów w fotografii lotniczej. Początkowo
zdjęcia wykonywano głównie w celach rekonesansów wojskowych,
szybko przekonano się jednak o ich zaletach również w kontekście
archeologicznym. Zdjęcia obiektów wojskowych wykonane w czasie
I wojny światowej zachowały się do dziś, głównie były to pola bitewne
oraz ich najbliższe zaplecze. Takie archiwalne zdjęcia są wykorzystywane przez archeologów zajmujących się historią przebiegu oraz „życia” na froncie w latach Wielkiej Wojny33. Natomiast od początku lat
trzydziestych XX w. na terenie Republiki Weimarskiej, a później III
31

W. R ą c z k o w s k i, op.cit.
H. W i c k s t e a d, M. B a r b e r, A spectacular history of survey by the flying
machine!, „Cambridge Archaeological Journal” 2012, Vol. 22, No. 1, s. 71–88.
33
Images of conflict: military aerial photography in archaeology, ed. B. Stichelbaut
a.a., Newcastle upon Tyne 2009. W tym kontekście należy również wspomnieć o polskim projekcie wykorzystującym tego typu dane pt. „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałoś�������������������������������������
ci życia
����������������������������������
i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury
(1914–2014)”, prowadzonym przez dr hab. Annę Zalewską.
32
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Rzeszy Niemieckiej, prowadzono sukcesywnie naloty mające na celu
dokumentacje fotograficzną powierzchni ziemi. W ten sposób powstało
wiele najwcześniejszych fotomap części terenów współczesnej Polski.
Informacje w nich zawarte są cennym źródłem wiedzy na temat tych
obiektów, które uległy przeobrażeniu w latach II wojny światowej.
Również zdjęcia wywiadowcze, wykonywane przez wojska alianckie
nad terytorium III Rzeszy Niemieckiej podczas II wojny światowej,
mogą okazać się wartościowym materiałem dotyczącym tych obiektów
(por. ryc. 3).
Możliwość dostrzeżenia nieistniejących już struktur na zdjęciach
lotniczych wynika ze specyfiki badanych obiektów, metodyki oraz metodologii opracowanej na potrzeby archeologii lotniczej. W ramach swojej praktyki badawczej archeolodzy zorientowali się, że gdy zaistnieją
specyficzne warunki krajobrazowe są w stanie obserwować na zdjęciach lotniczych obiekty, które z perspektyw ziemi są niewidoczne lub
trudne do dostrzeżenia. Zaistnienie owych korzystnych okoliczności
krajobrazowych odróżnia praktykę badawczą od pracy prowadzonej np.
przez kartografów, a są to pora roku, dnia czy zagospodarowanie terenu. Przy nisko padającym świetle obiekty nawet o niewielkiej własnej
formie terenowej są dobrze uwypuklone. Natomiast w okresie letnim,
szczególnie w czasie suszy, uwidaczniają się wyróżniki roślinne, ukazując również te obiekty, które nie posiadają własnej formy terenowej.
Z kolei intensywne prace gruntowe, np. orka, prowadząc do przemieszania się warstw ziemi, mogą spowodować manifestację wyróżników
glebowych (ryc. 4). W takim przypadku warstwa kulturowa ulega naruszeniu, a jej zasięg oraz kształt widoczny jest na powierzchni gruntu.
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Ryc. 4. Archiwalne zdjęcie lotnicze wykonane w 1964 r. ukazujące fragment
byłego obozu w Czersku. Przerywaną czarną linią zaznaczono wszystkie
ślady ziemianek czytelne na danych lotniczego skanowania laserowego
(na wybranym fragmencie terenu), wskaźniki oznaczają rzędy ziemianek
widoczne jako pozytywny wyróżnik roślinny
Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, oprac. M. Kostyrko

Wykorzystanie w badaniach autorów niniejszego artykułu zdjęć lotniczych wykonanych w latach sześćdziesiątych XX w., a współcześnie
dostępnych za pośrednictwem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
(GUGiK) pozwoliło spojrzeć na teren byłych obozów w Czersku i Tucholi z nowej perspektywy. W przypadku Czerska umożliwiło to dokumentację obiektów, których ślady współcześnie zostały zatarte na
skutek późniejszej działalności rolniczej lub niewidocznych ze względu
na niekorzystne warunki krajobrazowe (zagospodarowanie terenu).
Natomiast w odniesieniu do obozu w Tucholi zaobserwowaliśmy wiele obiektów obecnie pokrytych zabudową. Jak wykazały współczesne
zdjęcia, robione przy pomocy bezzałogowego statku latającego, zabudowa domów jednorodzinnych nie musiała w pełni przyczynić się do
zatarcia w całości reliktów byłego obozu. W niektórych przypadkach
doprowadziło do ich niwelacji, jednak (w bardzo nielicznych przypadkach) ich zasięg oraz układ może być obserwowany dzięki wyróżnikom
roślinnym (ryc. 5).
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Ryc. 5. Zdjęcie lotnicze niskiego pułapu wykonane przy pomocy bezzałogowego
statku lotniczego 22 sierpnia 2017 r. Wskaźniki oznaczają pozytywne wyróżniki roślinne
świadczące o znajdowaniu się w tym miejscu reliktów ziemianek z czasów
I wojny światowej
Fot. oraz oprac. M. Kostyrko

Tak jak wspomnieliśmy uprzednio, możliwość obserwacji śladów po
obiektach obozowych z okresu I wojny światowej przy pomocy metod
teledetekcyjnych musi spotkać się z różnego rodzaju warunkami. Owe
warunki stanowią zarówno przeszłe, jak i współczesne przemiany, które zaszły lub zachodzą w krajobrazie. Przykładowo obóz z okolic Strzałkowa był intensywnie wykorzystywany w trakcie Wielkiej Wojny, jak
i po niej przez Wojsko Polskie. Obecnie jego teren to uprawa rolnicza.
Takie warunki dają potencjalną szansę na obserwację zniwelowanych
form terenowych w postaci wyróżników roślinnych. Jednak pomimo
podjętych działań, do tej pory identyfikacja takich reliktów na współczesnych zdjęciach lotniczych nie powiodła się. Może to oznaczać, że
na skutek długotrwałej uprawy gruntu (orka) w tym miejscu, warstwa
kulturowa została w całości przemieszana, a dokumentacja poszczególnych obiektów nie będzie już możliwa. Może to również oznaczać,
że nie zaistniały odpowiednie warunki do ich obserwacji. Zastosowanie
innych archeologicznych metod w przyszłości być może pomoże nam
w odpowiedzi na to pytanie.
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Jak wykazał już W. Doegen, istniały wewnętrzne regulacje dotyczące
rozplanowania i budowy obozów jenieckich34. Również baraki i ziemianki jenieckie, baraki administracji obozowej oraz inne kategorie obiektów
obozowych powstawały według istniejących standardów. Nie znaczy to
wszakże, iż niemieckie obozy z I wojny światowej były identycznymi
założeniami architektonicznymi. Wręcz odwrotnie, jak pokazuje już
chociażby wcześniejsza dyskusja, każdy obóz był jakby wewnętrznym
mikroświatem: niepowtarzalnym krajobrazem kulturowym. W obozach
przebywali jeńcy różnych narodowości, którzy także pozostawili wiele
wyjątkowych i niepowtarzalnych przedmiotów. O I wojnie światowej
mówi się jako pierwszej wojnie na skalę przemysłową. Jednak badana
i dokumentowana przez archeologów kultura materialna nadaje jednostkowy i personalny wymiar przedmiotom, które produkowano niekiedy w milionach egzemplarzy. Słowem, każdy obóz to zbiór, który
tworzyli konkretni ludzi, rzeczy, miejsca i praktyki.
Można powiedzieć, że materialne relikty obozowe „przeżyły” osoby,
którym w taki czy inny sposób służyły. Ludzie (jeńcy z czasów I wojny) już nie żyją, ale część artefaktów przetrwała do czasów współczesnych. Przedmioty i ich fragmenty, takie jak np. miski, talerze, kubki,
klamry do pasów, guziki, puszki po konserwach, butelki po winie czy
piwie, medaliki, czy też ikony podróżne itp., wiek później są już inaczej postrzegane i wartościowane. Coś, co miało wartość użytkową, po
stu latach coraz częściej traktowane jest jako wartościowe dziedzictwo
z niedawnej przeszłości. Mówiąc językiem archeologicznym, „śmieci
z czasów I wojny światowej to wartościowe dziedzictwo archeologiczne”.
Stąd tak ważne – zdaniem autorów – jest włączenie archeologii do
studiów poświęconym, w tym konkretnym przypadku, obozom i jeńcom
pierwszowojennym. Przestrzenie obozowe cały czas się zmieniają, podlegają odmiennym adaptacjom. Słowem są one „procesami”, w wyniku
których wiele śladów po lagrach z I wojny światowej bezpowrotnie jest
niszczonych. Prospekcja archeologiczna oraz identyfikacja, dokumentacja in situ struktur obozowych jest palącym problem wołającym wręcz
o intensyfikację działań terenowych.
Należy także podkreślić, że obiekty z I wojny światowej to nie tylko zagadnienie interesujące naukowców (historyków, archeologów). To
temat, który stanowi przedmiot fascynacji wielu ludzi i niesie za sobą
pozytywne i negatywne konsekwencje. Najbardziej wymownym przykładem są działania różnych grup tzw. poszukiwaczy skarbów, którzy
34

W. D o e g e n, op.cit., Bd. 1.
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kolekcjonują memorabilia jenieckie. Każdy przedmiot to cenna pamiątka trudnej przeszłości jaką była I wojna światowa. Każdy przedmiot
stanowi opowieść konkretnego człowieka, danego jeńca, jego losów,
trosk, emocji, chorób itd. To przekazy warte zadokumentowania i opowiedzenia.

Rezultaty – społeczeństwo, archeologia
i obozy pierwszowojenne
Dopiero od niedawna archeolodzy zaczęli badać materialne pozostałości z czasów Wielkiej Wojny. To gałąź badań archeologicznych, która
rodzi się na naszych oczach. Innym ważnym rozwinięciem refleksji archeologicznej jest zwrócenie uwagi na złożone i wieloaspektowe konsekwencje uprawiania archeologii. To znaczy, archeologia jest gałęzią badań naukowym, dyscypliną z wypracowanym zestawem metod i teorii
dających możliwość poznawania przeszłości; tej dawnej, jak i bliższej
czasom współczesnym. Ten aspekt archeologii można określić mianem
wymiaru epistemologicznego praktyki archeologicznej. Niemniej jednak jest to tylko część uprawiania archeologii. Coraz częściej wskazuje
się, że archeologia jest również formą praktyki społecznej i kulturowej35.
W tym wydaniu archeologia jest sposobem kształtowania i pielęgnowania pewnych postaw społecznych i kulturowych: formą propagowania
troski i refleksji dotyczącej materialnych reliktów z przeszłości36.
Wychodząc z takiego rozumienia archeologii i jej celów, autorzy
chcieli, żeby ich badania miały również przełożenie na lokalną społeczność. Stąd też inicjatywa stworzenia wystawy archeologicznej dotyczącej archeologicznych badań na terenie obozu w Czersku. Wystawa dotyczyła prezentacji archeologii jako: 1) nauki, która nie tylko zajmuje
się czasami prahistorycznymi, 2) nauki angażującej lokalne społeczności w poznanie i dbanie o miejscowe dziedzictwo, 3) nauki niesprowadzającej się jedynie do prac wykopaliskowych. Wszystkie te cele zostały
zaprezentowane w studium przypadku, jakim były badania w Czersku.
Poza tablicami tematycznymi przedstawiono oryginalne artefakty pochodzące z obozu: przedmioty, których używali jeńcy; z których jedli
i pili w ciągu długich dni, tygodni, miesięcy i lat spędzonych w obozie
w lasach pod Czerskiem.
Kolejną konsekwencją pojmowania archeologii jako działania społecznego było zorganizowanie żywej lekcji archeologii dla m.in. osób
35

Np. C. H o l t o r f, Can you hear me at the back? Archaeology, communication and
society, „European Journal of Archaeology” 2007, Vol. 10, No. 2/3, s. 149–165.
36
A. Z a l e w s k a, op.cit.
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Ryc. 6. Osobiste odkrywanie
przeszłości: jeden z uczestników
„żywej lekcji archeologii” wraz
z zardzewiałą, metalową miską
związaną z funkcjonowaniem
obozu w Czersku
Fot. D. Kobiałka

dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Dnia 22 maja 2017 r.
autorzy udali się na teren obozu wraz z osobami biorącymi udział
w warsztatach terapii zajęciowej w Czersku. Wspólnie z osobami niepełnosprawnymi odkrywano przeszłość okolicznych lasów. Chciano
pokazać, że przedmioty niepotrzebne, które czasem można spotkać
w trakcie spacerów po lesie stanowią ślady przeszłości; że doły i jamy,
które znajdują się w lasach pod Czerskiem są pozostałościami budynków sprzed 100 lat (ryc. 6–7). Jak stwierdziła później Renata Breszka,
kierowniczka tych warsztatów, „było to niezwykłe doświadczenie dla
moich podopiecznych” (informacja ustna, 22 maja 2017 r.). Zdaniem
autorów artykułu taka archeologia działająca na rzecz lokalnych społecznoś�����������������������������������������������������������
ci ma r����������������������������������������������������
ównież głęboki, wart propagowania sens. To nauka angażująca, włączająca lokalne społecznoś������������������������������
ci, r�������������������������
óżne grupy klasowe i wiekowe w poznawanie własnego krajobrazu kulturowego.
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Ryc. 7. Czytanie przeszłości in situ: prof. Arkadiusz Marciniak (lewy dolny róg zdjęcia)
opowiada o fragmencie znalezionej kości zwierzęcej, stojąc wewnątrz
jednego z obozowych obiektów
Fot. D. Kobiałka

Dyskusja
Kwestie związane z zarządzaniem i ochroną stanowisk archeologicznych przywołujących tzw. współczesną przeszłość pozostają nadal poza
główną sferą działań konserwatorów zabytków i osób zajmujących się
zarządzaniem dziedzictwem i jego ochroną37. Powody takiej sytuacji
są wielorakie. Za jeden z nich można uznać specyficzne podejście do
tego, co określa się jako wartościowe z perspektywy archeologicznej/
/historycznej, a co jedynie uważa się za potwierdzające informacje zawarte już w źródłach pisanych. Takie ujęcie kwestii związanych ze stanowiskami współczesnej przeszłości sprawia, że ich wartość naukowa
jest niedoceniana, a materialne pozostałości przez nie prezentowane
wydają się być mało znaczące dla zrozumienia historii I czy II wojny
światowej. Dodatkowy problem stanowi sam sposób pojmowania archeologii, w której nadal zauważalne jest podejście mówiące o tym, że
zainteresowanie badawcze tej nauki opiera się na czasach, dla których
nie posiadamy wielu przekazów pisanych, a kultura materialna może
stanowić jedyne źródło wiedzy38. W takim ujęciu wielu archeologów nie
37
38
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dostrzega swojej istotnej roli w odkrywaniu przeszłości związanej z czasami współczesnymi. Traktują oni raczej tego typu badania jako dodatek do działań historyków. Rola archeologów ograniczana jest często
także jedynie do badań ekshumacyjnych, które najcześciej kojarzą się
z ich pracą na stanowiskach z I czy II wojny światowej. W tym sensie
archeologia jawi się jako dziedzina wiedzy oddająca cześć i pamięć ofiarom wojny, a niekoniecznie przynosząca nową wiedzę na temat samych
wydarzeń39. Zatem w sytuacji, w której sami naukowcy nie wykazują
zbyt dużego zainteresowania materialnymi pozostałościami stanowisk
z XX w., również ze strony konserwatorów zabytków, jak i zarządzających dziedzictwem kulturowym to zainteresowanie jest znikome.
Miejsca takie stanowią głównie domenę regionalistów i pasjonatów
historii, którzy poświęcają swój czas na zgłębianie przeszłości związanej z materialnym dziedzictwem XX w. Dodatkowo, w związku z dużą
wartością rynkową przedmiotów z I czy II wojny światowej, stanowiska
takie są często eksplorowane przez tzw. poszukiwaczy skarbów, niejednokrotnie dopuszczających się niszczenia ich powierzchni i warstw
kulturowych, które mogą stanowić bezcenne źródło informacji dla badaczy. Okazuje się jednak, że często to właśnie poszukiwacze skarbów
są jedynymi z pierwszych, którzy odkrywają materialne pozostałości
poobozowe, a ich działalność staje się impulsem
����������������������������
do późniejszego
����������������
zainteresowania naukowców czy konserwatorów. Niestety, jak pokazuje przykład pozostałości po obozie pierwszowojennym w Czersku, owo
archeologiczne zainteresowanie pojawia się czasem bardzo późno, gdy
stanowisko jest już przekształcone i splądrowane, a wydobycie z niego
informacji o wartości archeologicznej stanowi ogromne wyzwanie.
Jak się jednak okazuje, nawet takie miejsca kryją w sobie duży
potencjał. Może on zostać odkryty przez archeologów, którzy w całościowy sposób traktują krajobraz, zwracając uwagę na najdrobniejsze
szczegóły, pomijane często przez innych przedstawicieli nauk. Właśnie takie archeologiczne ujęcie krajobrazu i całościowe podejście do
badania przeszłości (zwracając uwagę zarówno na źródła historyczne,
materialne pozostałości krajobrazu, jak i artefakty) charakteryzujące archeologię współczesnej przeszłości (w tym też archeologię jeńców
wojennych) jest zdaniem autorów niniejszego artykułu aktualnie najbardziej pożądanym podejściem do badania stanowisk po konfliktach
dwudziestowiecznych, stanowiąc przyszłość dla ochrony i zarządzania
tego typu miejscami pamięci.

39
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Zakończenie
Archeologia jest dziedziną wiedzy, która w ciągu ostatnich kilku dekad bardzo rozszerzyła swoje pole badawcze. Od nauki, która w swych
początkach skupiała się na starożytności i czasach prahistorycznych,
ewoluowała w stronę dziedziny, która za swój główny przedmiot studiów uznaje materialność nieopierającą się na prostej kategoryzacji
chronologicznej. Stąd za archeologiczne uznajemy zarówno to, co stworzone setki lat temu, jak i to, co mówi nam o przeszłości sprzed kilkudziesięciu lat. Niestety, archeologia współczesnej przeszłości musi
nadal udowadniać swoje znaczenie w ramach dyscypliny, a jej badania
traktowane są niejednokrotnie jedynie jako uzupełniające wiedzę historyczną. Artykuł ten miał przybliżyć inną twarz archeologii współczesnej przeszłości, wskazując na jej znaczną rolę w kształtowaniu i dochodzeniu do wiedzy o okresie I wojny światowej. Przedstawiane przez
autorów niniejszego artykułu badania archeologiczne, przeprowadzone
metodami nieinwazyjnymi w wybranych obozach pierwszowojennych,
pokazują, że archeologia może przyczynić się do odkrywania niedawnej
przeszłości i nadawania jej nowego znaczenia.
Badania archeologiczne nie tylko doprowadziły do znacznego poszerzenia wiedzy na temat danych obozów. Na przykład w kontekście
reliktów pierwszowojennych w lasach pod Czerskiem, badania autorów artykułu sprawiły, że miejsce to zaczęło „żyć” w pamięci lokalnej
społeczności, która miała sposobność po raz pierwszy poznać jego przeszłość w sposób komunikatywny i dla nich zrozumiały. Działania takie
pozwoliły na zapewnienie stanowisku dodatkowej opieki w postaci czujnych i zaangażowanych społeczników, a także w przyszłości wpisanie
go na listę stanowisk archeologicznych w województwie pomorskim.
Archeologia jest więc nauką, która nie tylko może, lecz powinna swoją refleksją obejmować stanowiska związane z niedawną przeszłością,
gdyż niejednokrotnie jest to jedyna dziedzina, która potrafi przywrócić
pamięć o wydarzeniach w przeszłości i nadać im odpowiednie społeczno-naukowe znaczenie*.40.
*
Autorzy artykułu dziękują prof. Arkadiuszowi Marciniakowi i dr. hab. Michałowi
Pawlecie za wspólne prace nad powstaniem wystawy o obozie w Czersku oraz „żywej
lekcji archeologii” na jego terenie.
1
Powstanie wystawy o obozie w Czersku było częścią europejskiego projektu
NEARCH (http://www.nearch.eu/) finansowanego w ramach Programu Kultura.
3

Badania są także częścią projektu Dawida Kobiałki, finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki, przyznanego na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/
HS3/00001 oraz projektu przeprowadzonego przez Mikołaja Kostyrko, finansowanego
przez The Kosciuszko Foundation i ze środków własnych.
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A century later – the material dimension
of selected German POW camps based
on the territory of contemporary Poland
during World War I

(Summary)
The article deals with the problem area of POW camps of the time of World War I,
which were located on the territory of today’s Poland. The specifics of the POW camps
space is discussed from the perspective of archeological examinations. First, the authors
introduce the assumptions of archeological research carried out in objects of this type (the
so-called archeology of POWs), then they go on to present a few selected POW camps of
the time of World War I. The article ends with a discussion of possibilities and potential of
non-invasive archeological examinations (airplane-aided laser scanning, airplane photography, field reconnaissance) in the context of recognizing, documenting and conserving
material relicts of POW camps and of very POWs themselves. Since the authors advocate
the thesis that archeology can offer a valuable perspective in the context of recognition and
documentation of what – a century later – is left as the remnants of camps and POWs of
the time of World War I, the article also presents the social dimension of the camps space
as landscapes which can function effectively in a variety of ways nowadays.

Ein Jahrhundert später – die materielle Dimension
ausgewählter deutscher Erstkriegs-Gefangenenlager im Gebiet des heutigen Polens

(Zusammenfassung)
Der Beitrag handelt von deutschen Gefangenenlagern des Ersten Weltkriegs, die sich
im Gebiet des heutigen Polens befinden. Die Besonderheiten der Lagerbereiche werden aus
der Perspektive archäologischer Nachforschungen erörtert. Im Text sind zuerst archäologische Forschungsansätze bei derartigen Objekten (sog. Kriegsgefangenen-Archäologie)
und anschließend einige ausgewählte Gefangenenlager aus der Zeit des Ersten Weltkriegs
dargestellt. Der Aufsatz endet mit einer Präsentation der Möglichkeiten und Potenziale nichtinvasiver archäologischer Nachforschungen (flugzeuggestütztes Laserscanning,
Flugfotografie, Geländeerkundung) im Hinblick auf die Identifikation, Dokumentation
und den Schutz materieller Relikte von Gefangenenlagern und Kriegsgefangenen selbst.
Da die Verfasser die These befürworten, dass die Archäologie eine wertvolle Perspektive für die Identifikation und Dokumentation dessen, was ein Jahrhundert später von den
Lagern und Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs bleibt, sein kann, ist im Text auch
die soziale Dimension der Lagerbereiche als Landschaften dargestellt, die auf vielfältige
Weise auch gegenwärtig existieren können.

ARCHIWUM

„ŁRM” 2017 t. 40
ISSN 0137-5199

Ewelina Klimczak

Obóz jeniecki Lamsdorf
z I wojny światowej w dokumentach
Bundesarchiv – Auswärtiges Amt
Słowa kluczowe: niewola niemiecka, jeńcy, Lamsdorf, I wojna
światowa, dokumenty dyplomatyczne
Wśród nowo pozyskanych dokumentów archiwalnych poświęconych
obozowi jenieckiemu Lamsdorf w czasie I wojny światowej w zbiorach
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (CMJW) znajdują się materiały pochodzące z Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. Zostały one skopiowane w trakcie kwerendy prowadzonej w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Miejsce Pamięci Narodowej” w październiku 2016 r. Są zgromadzone w zespole R 901 Auswärtiges Amt (niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych), w którym
znajdują się dokumenty dotyczące różnych obozów, poza Lamsdorf
(Łambinowice), także Neuhammer (Świętoszów), Neisse (Nysa), Oppeln (Opole), Sagan (Żagań), Stargard, Szczypiorno. Wśród dokumentacji dotyczącej Lamsdorf występują materiały w różnych językach:
niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest to uwarunkowane autorstwem danego przekazu. Obok materiałów prasowych są
zarówno raporty, jak i korespondencja urzędowa. Z dokumentów tych
wyłania się określony obraz obozu1. Analizowane dokumenty pochodzą
z lat 1916–1919, najwięcej z 1918 r.
Szacowana liczba osób, którą obóz w Lamsdorf mógł pomieścić w sytuacjach wyjątkowych wynosiła 43 tys. mężczyzn. W chwili raportowania (1916 r.) istniała możliwość zapewnienia miejsc dla ok. 20 tys.
1
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Auswärtiges Amt, Teil: Rechtsabteilung [(1818–
–1884) 1885–1945] (dalej: BArch), sygn. R 901/84364, R 901/84392, R 901/84396,
R 901/84404, R 901/84428, R 901/84447, R 901/84756.
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ludzi. Przeciętna liczba jeńców tegoż obozu oscylowała wokół 5 tys.,
jednak w czasie trwania wizytacji w Lamsdorf znajdowało się ponad
8 tys. Rumunów, 325 Serbów, 74 Francuzów i 6 Brytyjczyków2. Dwa
lata później stan liczebny obozu przedstawiał się następująco: 470 Rosjan, 52 Rumunów, 5 Serbów, 40 podoficerów (bez podania narodowości
– tak w dokumencie) i 24 Polaków wyodrębnionych z armii rosyjskiej3.
Raporty dotyczące obozu w Lamsdorf sporządzane były według pewnego schematu, zgodnie z którym omawiano takie zagadnienia, jak:
zakwaterowanie, wyżywienie, warunki sanitarne, czas wolny, życie religijne, praca, korespondencja. Widoczne jest to na przykładzie bardzo
szczegółowego raportu z 5 grudnia 1916 r. dotyczącego inspekcji przeprowadzonej 1 grudnia tegoż roku. W raporcie tym scharakteryzowano
wygląd i wielkość obozu, który składał się z 7 oddzielnych części, w tym
z części centralnej przeznaczonej na kwatery dla oficerów oraz biura
jego kierownictwa. Obok tego do obozowej infrastruktury zaliczano
kuchnie, miejsca do dezynfekcji, kąpieli oraz pralnie4.
Niektórzy Brytyjczycy, przebywający w niewoli w Lamsdorf, wspominali także swoje wcześniejsze doświadczenia. Już w tracie drogi do obozu
byli wystawieni na widok ciekawskich gapiów. Niemcy bili ich żelaznymi kijami i skręconymi linami oraz klamrami od pasów. Liczba rannych
musiała być duża, skoro opatrywanie ich zajęło lekarzowi dwie godziny
(o tyle bowiem został opóźniony odjazd). Brytyjczycy charakteryzowali
Niemców jako osoby zawzięte, które zmuszały jeńców do zakopywania
zwłok na froncie wschodnim, nawet przy mrozie wynoszącym minus
33°C. Część żołnierzy przypłaciła to amputacją stóp. Obóz Lamsdorf wywarł jeszcze gorsze wrażenie niż wcześniejszy okres niewoli. Szczególny
widok i odczucia wzbudzał wygląd wychudzonych jeńców rumuńskich.
Brytyjczycy utrzymywali, że wielu w nim umierało z głodu, czasem było
to nawet 150 osób w ciągu jednego dnia5. W prasie brytyjskiej podkreślano wysoką śmiertelność jeńców rosyjskich pracujących w oddziałach
2

BArch, sygn. R 901/84364, raport z 5 XII 1916 r., k. 1. W czasie wojny w obozie
znajdowało się średnio ok. 50 tys. jeńców – R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k, Obóz jeniecki w latach I wojny światowej. W: Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946),
red. E. Nowak, Opole 2006, s. 70.
3
BArch, sygn. R 901/84364, pismo z 25 I 1918 r.
4
BArch, sygn. R 901/84364, raport z 5 XII 1916 r., k. 1. Zasadniczo opis infrastruktury obozowej, jak wygląd baraków, przedstawiony w raporcie jest zbieżny z ustaleniami naukowców – R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k, op.cit., s. 72–78.
5
BArch, sygn. R 901/84364, radiotelegram z 3 I 1919 r. v. Badacze wysuwają bardziej stonowane tezy dotyczące drastycznego traktowania jeńców. Nie potwierdzana
jest również opinia o tak wysokiej śmiertelności – R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k,
op.cit., s. 78, 85–91.
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roboczych poza obozem. Zgony, będące skutkiem zachorowań na tyfus
plamisty, zdarzały się codziennie. Innym czynnikiem wywołującym masową umieralność było niedożywienie i wynikające z tego osłabienie6.
Niemcy byli niezadowoleni z powodu, ich zdaniem, oszczerczych artykułów prasowych, w których przedstawiano w złym świetle warunki niemieckiej niewoli, zwłaszcza w obozie Lamsdorf7.
Po przybyciu do obozu jeńcy kwaterowani byli w drewnianych barakach tymczasowych lub przeznaczonych do kwarantanny. Obiekty te
znajdowały się za terenami dezynfekcji, w części mieściły się one pod
ziemią. Okna w barakach były niewielkie. To wszystko, jak możemy
przypuszczać, skutkowało m.in. niedostatecznym oświetleniem. Baraki te gruntownie wapnowano od wewnątrz. Z kolei baraki stałe były
budowane z cegieł i miały wycementowaną podłogę. Wcześniej służyły
jako stajnie i kwatery dla oddziałów niemieckich. Materace na łóżkach,
wypełnione wełną drzewną, były w dobrym stanie. Do ogrzewania pomieszczeń służyły piece8.
Funkcję toalet w obozach spełniały latryny. W Lamsdorf były to rowy
spłukiwane wodą. Służyły one mieszkańcom baraków stałych. Natomiast żołnierze przebywający w barakach przeznaczonych do kwarantanny korzystali z latryn wewnątrz zamykanych deską, za specjalnym
ogrodzeniem, wyposażonych w różnego rodzaju zbiorniki, których zawartość od czasu do czasu spłukiwano i wypompowywano9.
Jeńców obowiązywała cotygodniowa kąpiel, podobnie jak dezynfekcja. Do prania służyły emaliowane umywalki w specjalnym baraku,
z dostępem do ciepłej i zimnej wody. Natomiast w przypadku jeńców
poddanych kwarantannie prowadzono ich obserwację pod kątem ewentualnego wzrostu temperatury, czerwonki oraz badano krew10. Golenie
zaś pomagało w walce z wszawicą11.
Równie istotne znaczenie miała infrastruktura służąca zapewnieniu
wyżywienia, czyli kuchnie. W Lamsdorf istniały odrębne kuchnie dla
6

BArch, sygn. R 901/84364, Umwandlung eines deutschen Gefangenenlagers.
Abhaltung von Baseball-Weltspielen unter Leitung eines amerikanischen Offiziers.
Übersetzung aus dem Englischen zu No. 1760/5.19 Z.2 (Aus „Daily Chronicle” 21 IV
1919).
7
BArch, sygn. R 901/84364, Englische Entstellungen, s. 1–3.
8
BArch, sygn. R 901/84364, k. 2. Problemy z oświetleniem były także w obozie
jenieckim w Szczypiornie – BArch, sygn. R 901/84756, Abschrift eines Berichtes über
Zustände im Gefangenenlager Szczypiorno, Berlin, 12 IV 1919 r.
9
BArch, sygn. R 901/84364, raport z 5 XII 1916 r., k. 2.
10
Ibidem, s. 2–3.
11
BArch, sygn. R 901/84364, radiotelegram z 3 I 1919 r. v.
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obozu stałego i tymczasowego. Posiłki przygotowywane były w głównej
kuchni (składającej się z dużej liczby budynków ceglanych) i umieszczane w drewnianych pojemnikach, mogących pomieścić do ok. 120 l, a następnie transportowano je małą kolejką do baraków12. Brytyjscy jeńcy
narzekali, że wyżywienie było „marne”, składało się z zupy ze zgniłych
buraków pastewnych, po którą należało stać w kolejce i uprzejmie dziękować po niemiecku, a za prośbę o dokładkę zupy byli bici szpicrutami. W momencie uwolnienia dotychczasowi jeńcy mieli okazać się znów
równymi partnerami dla Niemców – przekonywał brytyjski jeniec13.
Niemieckie władze odpowiadały na tego typu zarzuty czy postulaty,
np. w piśmie z 1 października 1917 r. poruszano kwestię lepszego wyżywienia jeńców. Sprawa została załatwiona odmownie z uwagi na złą
sytuację gospodarczą Niemiec, uniemożliwiającą właściwe odżywianie
także niemieckiej ludności. Natomiast żywienie jeńców – jak zapewniali Niemcy – miało podlegać nadzorowi lekarzy14. Niemieckie Ministerstwo Wojny odnosiło się także do uwag przedstawicieli ambasady
hiszpańskiej nt. wyżywienia jeńców w fabryce cukru w Neugebauer.
Przekonywano, że potrawy są smaczne, ich porcje są wystarczające
i dobre, a jeńcy chwalą15 posiłki, mogą także otrzymywać drugą porcję.
12

Ibidem, s. 3. O tej kolejce zob. też: R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k, op.cit.,
s. 75–76.
13
BArch, sygn. R 901/84364, radiotelegram z 3 I 1919 r. v.
14
BArch, sygn. R 901/84364, odpowiedź Auswärtiges Amt na notę ambasady hiszpańskiej z 1 IX 1917 r. Podobne wyjaśnienia dotyczyły obozu jenieckiego Neuhammer:
wyżywienie wystarczające, pod kontrolą lekarzy i odpowiadające pracy – BArch, sygn.
R 901/84396, pismo z 26 XI 1917 r.
15
Niemcy także w obozie Neuhammer przekonywali, że nie były zgłaszane skargi
przez jeńców na niezgodne ze statusem jenieckim traktowanie. Co więcej, mieli oni
czuć się dobrze i być zadowoleni ze sposobu, w jaki byli traktowani – BArch, sygn.
R 901/84396, pismo z 28 VIII 1917 r. Również w obozie jenieckim w Szczypiornie traktowanie jeńców określano jako niegodne i okrutne – BArch, sygn. R 901/84756, Abschrift
eines Berichtes über Zustände im Gefangenenlager Szczypiorno, Berlin, 12 IV 1919 r.
Bardzo ciekawym dokumentem jest pismo dotyczące obozu jenieckiego w Stargardzie
na Pomorzu Zachodnim z 4 VI 1918 r. – BArch, sygn. R 901/84447 – w którym dokładnie
odpowiadano na różne zarzuty złego traktowania czy warunków życia i pracy jeńców.
Czytamy tam m.in., że praca wykonywana w niedziele i dni świąteczne nie była zjawiskiem powszechnym, a jedynie w przypadku konieczności, ponadto była wykonywana
krótko i przez ograniczoną liczbę jeńców. Wyjaśniano także przyczyny długiego czasu
pracy jeńców oraz sprawy oświetlenia. Wysokie koszty obuwia, na jakie uskarżali się
jeńcy, tłumaczono ich odmową przyjęcia bezpłatnych butów drewnianych. Jedzenie dla
jeńców określano jako dobre i smaczne, powoływano się na opinie jeńców, jakoby byli
zadowoleni ze smaku potraw, a także na ich dobry wygląd, świadczący o odpowiednim
wyżywieniu. Niemieckie władze tłumaczyły się również z powodu zarzutów stawianych
im odnośnie do warunków panujących w obozie jenieckim w Sagan. Utrzymywały, że
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Niemcy twierdzili również, że wieczorem jeńcy mogą sobie podgrzewać
konserwy, ale nie korzystają oni z tego prawa16.
Polak Zygmunt Pacia wyżywienie w obozie Lamsdorf oceniał bardzo
negatywnie:
„W ciągu dziewięciu tygodni pobytu w obozie nie widziałem cukru,
kawy czy herbaty. Trzy razy [w ciągu] dnia – na śniadanie, obiad i na kolację jarzynowa zupa – «Gemüsesuppe» z wysuszonych płatków brukwianych, najczęściej nieposolona. W zupie czerwonawa woda. Przywożono
ją do poszczególnych baraków na specjalnych wózkach po wąskotorowej
kolejce. Na wózku znajdowała się beczka, w której było pół zupy, a pół
burzyn. Wystarczyło tylko poczuć jej woń, a już zbierało się na wymioty.
Tak podle, jak Niemcy odżywiali w Lamsdorf niewolników, a przeważnie
rosyjskich, pewnie żadne państwo, które z nimi wojowało w czasie I wojny
światowej, tak nie odżywiało niewolników niemieckich […]. Chleb był tu
z mąki, w której było 50% mąki z trocin lipowych. Trzyfuntowy bochenek
= 1,5 kilograma na 12 ludzi”17.

Następne raporty dotyczyły wizytacji oddziałów roboczych podległych
obozowi Lamsdorf, które odbyły się w styczniu 1918 r. W pierwszym raporcie angielskim dr. Römera z 7 stycznia 1918 r. odnotowano wizytację
w oddziale roboczym w fabryce chemicznej nawozów w Gandau (Gądów
Mały k. Wrocławia), w którym pracowało 14 Rosjan i 2 Brytyjczyków;
baraki służyły im za miejsca noclegowe i do jedzenia. Praca trwała od
godziny 8 rano do 18 wieczorem, z przerwami: godzinną na obiad, dwa
razy po pół godziny na śniadanie i herbatę. Zwrócono uwagę na jednorodność odżywiania oraz brak spacerów. Dowódca niemiecki zgodził się
na spacery jeńców. Do kościoła wolno było jeńcom brytyjskim chodzić
raz w miesiącu. W raporcie umieszczono również szczegółowe informacje personalne, służące zapewne świadczeniu pomocy w nawiązaniu
kar cielesnych wobec jeńców się nie stosuje, a samowolna przemoc personelu nadzorującego jest zakazana i karana. W ich opinii nie można uznać za znęcanie się w sytuacji
wymuszenia posłuszeństwa jeńca za pomocą broni, gdy ten okazuje krnąbrność, stawia
opór lub odmawia pracy – BArch, sygn. R 901/84428, pismo z 4 III 1918 r. Także w przypadku obozu jenieckiego w Neisse Niemcy wskazywali, że skargi nie były zgłaszane
przez jeńców ani do komendy obozu, ani do przedstawicieli ambasady hiszpańskiej,
którzy wizytowali obóz. Rzeczywistość przedstawiała się inaczej – jeńcy wyrażali swoje
niezadowolenie dotyczące różnych czynników, jak np. zakwaterowania, wyżywienia –
P. S t a n e k, Obóz jeniecki Neisse (Nysa) w latach 1914–1918, „Łambinowicki Rocznik
Muzealny” 2013, t. 36, s. 101–103.
16
BArch, sygn. R 901/84364, pismo z 2 IV 1918 r., ibidem, pismo z 20 VI 1918 r.
17
Z. P a c i a, Lamsdorf – Gefangenen Lager 1917–1918. Wspomnienia wstępem
i przypisami opatrzyła V. Rezler-Wasielewska. W: Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/
/Łambinowicach. Historia i współczesność, z. 4, red. E. Nowak, Opole 2010, s. 37.
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kontaktu z rodziną, gdyż jeden z Brytyjczyków nie miał wiadomości
od żony już ponad rok, a drugi od matki 4 miesiące18. W drugim raporcie opisał dr Römer wizytację w oddziale roboczym w stoczni rzecznej
Cäsar Wollheim w Kosel (Kozanów k. Wrocławia) z 7 stycznia 1918 r.,
w tym kwestie rekreacji i sanitarne. Praca wykonywana była w godzinach 7–16 z przerwami na śniadanie, herbatę i obiad, który trwał od
13 do 13:30. Brytyjczycy mieszkali wspólnie z Rosjanami19. Do raportu
dołączone zostało menu obozowe za okres 31 grudnia 1917–5 stycznia
1918 r. Wynikało z niego, że podstawowym pożywieniem w obozie były:
kawa, zupa, ziemniaki i chleb20.
W raporcie hiszpańskim21 dotyczącym wizytacji Carlosa Requeny
z 9 stycznia 1918 r. także przedstawiono warunki zakwaterowania,
sprawy zdrowotności, wyżywienia i traktowania. Oceniono, że są one
na dobrym poziomie; podobnie scharakteryzowano kuchnie jako dobrze
urządzone. Z pokarmów, jakie spożywali jeńcy, wymieniano ziemniaki,
fasolę i chleb (300 gram chleba na osobę dziennie). Podano także ceny
w kantynie, np. papierosów, butelki lemoniady. Co ciekawe, nie odnotowano kar ani skarg22.
Interesujące dokumenty w raporcie hiszpańskim to note verbale23
ambasady Hiszpanii w Berlinie zajmującej się sprawami jeńców bry18

BArch, sygn. R 901/84364, raport z 22 I 1918 r.
Ibidem, raport z 23 I 1918 r.
20
Ibidem, Dieta na tydzień 31 XII–5 I 1918 r. Kawa, chleb i zupa – to podstawowe
posiłki w innym obozie jenieckim – w Szczypiornie. Zupa była to gorąca woda z kilkoma
brukwiami, śladami po ziemniakach i najczęściej mięsem końskim. Jeńcy często mieli
dolegliwości jelitowe – BArch, sygn. R 901/84756, kopia raportu o warunkach w obozie
jenieckim, Berlin, 12 IV 1919 r. Nieco inaczej sytuację charakteryzowały władze niemieckie odnośnie do obozu jenieckiego w Neisse. Wyżywienie miało być dobre i obfite, na ile
aktualna sytuacja pozwalała. Z całą stanowczością odrzucano możliwość występowania
głodu, nie odnotowano też przypadków śmierci z powodu głodu lub jakiejś choroby. Stan
zdrowia jeńców określano jako dobry, traktowanie ich możliwie najlepsze, samopoczucie
naprawdę całkiem dobre, przyzwoite – BArch, sygn. R 901/84392, Auskunft der zuständigen Stelle vom 29 V 1917. Mimo niemieckich przepisów, np. regulujących ilość i jakość
pożywienia (liczba kalorii dziennie i jakie produkty), zwłaszcza pod koniec wojny nie były
one przestrzegane – R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k, op.cit., s. 79–80.
21
Możliwość pomocy dyplomatycznej świadczonej przez Hiszpanię wynikała z faktu
neutralności tego państwa podczas wojny.
22
BArch, sygn. R
�����������������������������������������������������������������
901/84364, pismo z 25 I 1918 r. W rzeczywistości jeńcy byli karani, np. przywiązaniem do słupa na określony czas, niezależnie od pory roku, warunków pogodowych, czasem jeniec miał na sobie jedynie bieliznę – R. C i a s n o c h a,
D. D z i o n e k, op.cit., s. 78–79.
23
Nota werbalna to jeden z podstawowych dokumentów w dyplomacji, służący do
bieżącej komunikacji między instytucjami. Należy zwrócić uwagę na brak jednolitości
zapisu, obok note verbale pojawiała się verbalnote.
19
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tyjskich, francuskich, rumuńskich, belgijskich i serbskich. W ambasadzie istniały nawet osobne oddziały tym się trudniące. W dokumentach
czytamy o różnych sprawach, które były poruszane. Wśród pism są te
mówiące m.in. o chorych Francuzach, przebywających w szpitalu obozu
Lamsdorf24, interwencji w kwestii uregulowania korespondencji między
jeńcami rumuńskimi a ich rodzinami25, prośbie o zezwolenie na własne
posiłki jeńców26, a także o wizytacji delegata ambasady w obozie, lazaretach Brieg (Brzegu) i Breslau (Wrocławiu) oraz o cukrowni Ratibor
(Raciborzu) i in.27. Obok tego były note verbale Poselstwa Królestwa
Niderlandów zajmującego się sprawami brytyjskimi, m.in. dotyczyły
one wizytacji w stoczni rzecznej w Kosel, oddziale roboczym podległym
obozowi w Lamsdorf, a poruszano w nich kwestię zezwolenia na przyrządzanie dodatkowego pożywienia dla jeńców28. Poznajemy codzienne
problemy jeńców, mające wpływ na jakość ich życia (np. kilku z nich
padło ofiarą kradzieży płaszczy zimowych), które z punktu widzenia
komendantury obozu były drobnostkami29.
Ważną kwestią było życie religijne jeńców. Skarżyli się oni, że często
nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Niemcy przekonywali natomiast, że sami jeńcy nie wykazują takich chęci, jak czytamy w piśmie
Ministerstwa Wojny z 20 czerwca 1918 r., tłumaczono, że Brytyjczycy
deklarowali chęć chodzenia do kościoła wówczas, gdy jest ładna pogoda30.
Jeńcy mieli prawo prowadzenia korespondencji. W warunkach niewoli spełniała ona nie tylko funkcje informacyjne, ale umożliwiała także
podtrzymywanie kontaktu z najbliższymi, dając możliwość chwilowego
zapomnienia o sytuacji, w jakiej się znaleźli. Pewne opóźnienie w zakresie otrzymywania korespondencji mogło mieć miejsce w przypadku
jeńców pracujących w oddziałach roboczych, gdyż poczta przychodziła
najpierw do obozu macierzystego, a następnie była przekazywana do

24

BArch, sygn. R 901/84364, Note verbale z 21 VI, 20 VII 1917 r., pismo z 27 X 1917 r.
Ibidem, Note verbale z 12 I 1918 r.
26
Ibidem, Note verbale z 13 II 1918 r.
27
Ibidem, Note verbale z 14 i 15 I (?), 24 VIII, 1 IX, 14 i 15 XI 1917 r.; 14, 16 i 31 I,
1 II, 5 III, 30 III, 3, 6 i 10 IV 1918 r.
28
Ibidem, Note verbale z 13 II 1918 r.
29
Ibidem, pismo z 13 II 1918 r., pismo z 20 VI 1918 r.
30
Ibidem, pismo z 20 VI 1918 r. Także jeńcy rosyjscy w obozie Neisse wyrażali życzenie uczestniczenia w nabożeństwach. W tym przypadku władze niemieckie zwracały
uwagę na brak wystarczającej liczby duchownych prawosławnych, co umożliwiłoby należyte zadośćuczynienie ich prośbie – BArch, sygn. R 901/84392, pismo z 9 VII 1918 r.
Współczesne badania potwierdziły ten stan rzeczy – P. S t a n e k, op.cit., s. 105.
25
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danego oddziału31. Niemcy zapewniali, że ruch pocztowy w Niemczech
został uregulowany32.
Zachowała się też dokumentacja dotycząca pracy jeńców. Przykładem
może być sprawa złego traktowania i ciężkiej pracy w fabryce cementu „Silesia” w Oppeln (Opolu). W opinii władz niemieckich zarzuty były
nieuzasadnione. Stwierdzono, że podczas gdy od wolnego robotnika wymagane jest załadowanie 50 wagonów w kamieniołomie, to od jeńca wojennego jedynie 30. Ponadto, do tej pracy mieli być typowani silni jeńcy,
zdolni do jej wykonywania. Natomiast osoby słabsze fizycznie kierowano
do innego rodzaju zajęć. Powoływano się też na przykłady jeńców, którzy
nie skarżyli się na warunki pracy, chętnie daną pracę wykonywali, nie
chorowali (w domyśle także nie symulowali chorób), a schorowanych jeńców przesuwano do lżejszej pracy. Taki stan rzeczy przedstawiali urzędnicy niemieccy33. Z innych pism dowiadujemy się o przekazywaniu jeńców francuskich do Konstancji w Szwajcarii przed Komisję Kontrolną,
uznawaniu niektórych za zdolnych do pracy34 i przenoszeniu chorych na
gruźlicę do miejsca internowania w Szwajcarii35.
W brytyjskiej gazecie „Daily Chronicle” 21 kwietnia 1919 r. ukazał
się artykuł dotyczący niemieckiego obozu jenieckiego Lamsdorf, usytuowanego „głęboko na Śląsku”. Według autora tegoż artykułu obóz
miał cieszyć się negatywną opinią z powodu złego traktowania jeńców
w czasie wojny. Co ciekawe, zainteresowanie dziennikarza budził fakt,
że ten uchodzący wcześniej za jeden z najgorszych obozów jenieckich
w Niemczech urósł do rangi jednego z najlepszych tego rodzaju miejsc
31

BArch, sygn. R 901/84364, pismo z 27 III 1918 r.
Ibidem, pismo z 2 IV 1918 r.
33
Ibidem, pismo z 12 III 1918 r. Odmienną sytuację przedstawiali jeńcy obozu
Neuhammer (podoficerowie), nieprzyzwyczajeni do pracy fizycznej, a zwłaszcza jej długość powodowała ich wyczerpanie, dlatego mieli nadzieję na przydział do lżejszej pracy,
zgodnie z obietnicą, jaką otrzymali – BArch, sygn. R 901/84396, pismo do komendanta
obozu jenieckiego Neuhammer z października 1916 r. Podobnie tłumaczono się w sprawie zatrudniania jeńców w obozie jenieckim Sagan – praca miała być dostosowana do
warunków fizycznych i zdrowotnych – pod kontrolą lekarza – BArch, sygn. R 901/84428,
pismo z 30 VI 1917 r. O uchylaniu się od pracy zob. ibidem, pismo z 27 VIII 1917 r.
Zasadniczo dopiero konwencja genewska z 1929 r. uregulowała kwestię zatrudniania
podoficerów, którzy od tej chwili mogli wykonywać tylko prace nadzorcze (ewentualnie sami mogli zgłosić chęć wykonywania pracy fizycznej, ale było to dobrowolne).
Dotychczas jedynie oficerowie byli zwolnieni z obowiązku pracy – M. F l e m i n g,
Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, s. 168–169. Było to zgodne
z konwencją haską z 1907 r. – R. C i a s n o c h a, D. D z i o n e k, op.cit., s. 80.
34
BArch, sygn. R 901/84364, pismo z 27 VIII 1917 r.
35
Ibidem, pismo z 28 VI 1918 r.
32
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po wojnie. Zwracano jednak uwagę na przepełnienie obozu od samego
początku jego istnienia36.
Opisywana sytuacja po wojnie uległa jednak zmianie. Brytyjczycy
zostali przeniesieni do jednego z „lepszych” obozów jenieckich, natomiast komendę nad obozem Lamsdorf z ramienia Komisji Alianckiej
objął Amerykanin mjr Gordon McCoy. Oczywiście sytuacja żołnierzy
w niewoli była wyjątkowo trudna. Czas tam spędzany był często bezproduktywnie, życie było monotonne, a ich stan moralny i duchowy ulegał
osłabieniu, brakowało też odpowiedniego pożywienia. Tak charakteryzowano dotychczasowy stan rzeczy. Po zmianach personalnych zmieniła
się również sytuacja, jeńcy mogli nawet wykonywać ćwiczenia fizyczne.
Wcześniej widoczna była dysproporcja w wyżywieniu, jakie przysługiwało jeńcom brytyjskim i rosyjskim na korzyść tych pierwszych. Rosjanie w zasadzie odżywiali się jedynie zupami, często mało wartościowymi, rozwodnionymi. Do pewnego momentu napływały także paczki od
rodzin. Największą radość sprawiał jeńcom przysyłany tytoń37.
Lepsze wyżywienie oraz otrzymywanie papierosów uważano za ważne elementy oddziałujące na poprawę sytuacji w obozie. W przypadku
jedzenia zostało ono urozmaicone, tak że jeńcy spożywali mięso: wołowinę i baraninę z dodatkiem grzybów, suszone owoce w zupie, biały
chleb. Istotnym czynnikiem było również zaprowadzenie sprawiedliwego traktowania w miejsce dotychczasowych stosunków określanych
jako despotyczna tyrania38. Wydaje się, że była to raczej propaganda,
a nie rzeczywiste menu, jakie serwowano.
Ponadto warto zwrócić uwagę na zachowaną dokumentację w zespole Zakład ds. Jakości Wody i Powietrza (Reichsanstalt für Wasser- und
Luftgüte), przechowywanym w Bundesarchiv, dotyczącą późniejszego
okresu istnienia obozu w Lamsdorf. Są to materiały odnoszące się do
bardziej szczegółowych spraw, jak np. jakości wód na poligonie Lamsdorf z lat 1921–1942. Interesującymi z punktu widzenia omawianego
okresu dokumentami były te dotyczące przeprowadzanych prób stanu
wody z lat dwudziestych XX w., np. instrukcja odnośnie do pobierania
próbek wody (Anweißung zur Entnahme von Wasserproben39), kwestio36

Ibidem, Umwandlung eines deutschen Gefangenenlagers. Abhaltung von
Baseball-Weltspielen unter Leitung eines amerikanischen Offiziers. Übersetzung aus
dem Englischen zu No. 1760/5.19 Z. 2 (Aus „Daily Chronicle” 21 IV 1919).
37
Ibidem.
38
Ibidem, German Prison Camp Transformated. Bolshevist baseball team to be
formed under American officer`s tuition.
39
BArch, Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte, sygn. R 154/4754, Anweißung
zur Entnahme von Wasserproben, k. 6 r.

160

Ewelina Klimczak

nariusz dotyczący badania wody40, wyniki badania41, a także sprawy
związane z ogrzewaniem wody42.
Reasumując, należy stwierdzić, że w omawianych zespołach znajdują
się różnego typu źródła. Zawarte w nich informacje rzucają dodatkowe
światło na funkcjonowanie obozu jenieckiego Lamsdorf w czasie I wojny światowej. Z analizowanych materiałów wyłania się początkowo obraz ponury, miejsce przymusowego pobytu jeńców, którzy przebywali
tam w złych warunkach. W późniejszym okresie (po I wojnie światowej)
sytuacja miała ulec poprawie. Niewątpliwie dokumenty te odnotowują szczegółowe informacje o infrastrukturze oraz warunkach bytowych
i problemach, z jakimi stykali się zniewoleni żołnierze. Porównując dokumenty archiwalne z innych niemieckich obozów jenieckich z I wojny światowej w regionie, można dojść do przekonania, że zasadniczo
problemy życia w niewoli były podobne, niezależnie od obozu pobytu
jeńców. Daje się także zauważyć pewne zróżnicowanie w traktowaniu
przez niemieckie władze obozowe jeńców w zależności od tego, do jakiej
armii przynależeli na korzyść Brytyjczyków.
Do treści omawianych w niniejszym artykule dokumentów należy
jednak podchodzić ostrożnie z uwagi na okoliczności ich powstawania.
Hipotetycznie można przyjąć, że Niemcy chcieli przedstawić siebie
w lepszym świetle, a na relacje jeńców wpływ mogły wywrzeć także
trudne doświadczenia niewoli, w jakiej przebywali. Natomiast raporty
z wizytacji, nieco ostrożne, podyktowane były troską o jeńców. W przypadku bowiem bardzo nieprzychylnych sprawozdań pod znakiem zapytania mogłoby stanąć zezwalanie przez władze obozowe na kolejne
wizytacje i niesienie pomocy jeńcom.

The POW camp Lamsdorf
during the first world war in the documents
of the Bundesarchiv – Auswärtiges Amt

(Summary)
Among the documents remaining at the disposal of Auswärtiges Amt (German Ministry of Foreign Affairs) there are a large number of diplomatic documents, including correspondence between foreign representative agencies and German military authorities, as
well as reports on visits to the POW camp in Lamsdorf in the years of World War I. The
40

Ibidem, k. 6 v., 7 r. i v.
Ibidem, Befundschein z 7 XI 1921 r., k. 8 r.
42
Ibidem, pismo z 12 IX 1921 r., k. 1 r., pismo z 22 X 1921 r., k. 5.
41
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information included in these documents casts additional light on the knowledge to date
about the camp. It seems particularly interesting to confront objections raised against the
camp authorities and answers to them with information on the subject which come from
other known sources. The files are a part of the collection in the possession of Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, while copies of the above-mentioned documents are kept at the
Archive of the Central Museum of Prisoners-of-War.
Gefangenenlager Lamsdorf
aus dem Ersten weltkrieg in Dokumenten
des Bundesarchivs des Auswärtigen Amtes

(Zusammenfassung)
Unter den Dokumenten des deutschen Auswärtigen Amtes befinden sich zahlreiche
diplomatische Dokumente, darunter Korrespondenz zwischen Auslandsvertretungen und
deutschen Militärbehörden sowie Berichte über Inspektionen im Gefangenenlager Lamsdorf in den Jahren des Ersten Weltkriegs. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen werfen ein zusätzliches Licht auf die bisherigen Erkenntnisse über das Lager.
Besonders interessant erscheint die Gegenüberstellung der Vorwürfe gegen die Lagerverwaltung und der Antworten darauf einerseits sowie sonstiger hierzu bekannter Informationen andererseits. Der komplette Dokumentensatz wird im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde aufbewahrt und die einschlägigen Kopien im Archiv des Zentralen Museums der
Kriegsgefangenen.
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Marek Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne. Wydawnictwo: Znak Horyzont, Kraków 2017,
297 s.
Problem, który reporter, dziennikarz
i autor kilku książek popularyzujących
historię Marek Łuszczyna porusza w najnowszej swojej publikacji pt. Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, budzi
duże emocje. Świadczy o tym kilka „burz
medialnych”, jakie przetoczyły się przez
Polskę w minionych latach. Wywoływały je słowa polityków, artykuły dziennikarzy, książki czy filmy, jak chociażby
dokument w reżyserii Pawła Siegera
Polskie obozy koncentracyjne. Przy czym
nie dotyczyły one faktu istnienia powojennych obozów na ziemiach polskich,
w których osadzano i represjonowano Polaków, Niemców czy Ukraińców. Ale już
charakter tych obozów, ich nazewnictwo,
proweniencja osadzonych w nich osób,
rozmiar zbrodni i odpowiedzialność za nie to kwestie, które podlegały
dyskusji – nie zawsze, niestety, merytorycznej. U Marka Łuszczyny
kontrowersje wzbudza tytuł, którym autor chciał sprowokować potencjalnego czytelnika do sięgnięcia po publikację. Wykreślając z tytułu
w widoczny sposób przymiotniki „powojenne”, „komunistyczne”, a zostawiając „polskie obozy”, następnie eliminując dopowiedzenia „pracy”
i „karne”, a wpisując „koncentracyjne”, autor dokonuje niejako prezentacji swoich poglądów. To wielu adwersarzom wystarcza, by atakować
tę książkę. Warto ją tymczasem uważnie przeczytać, ponieważ zgromadzone tu przykłady pokazują obraz złożonej powojennej rzeczywistości
i nie dają wcale łatwych odpowiedzi. Ponadto istotniejsze dla zrozumienia znaczenia tej publikacji jest – moim zdaniem – zatrzymanie się
przy pierwszym członie tytułu. Bo czy nie w haśle „mała zbrodnia” tkwi
istota problemu, którym usiłuje zainteresować M. Łuszczyna? Dlaczego
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właśnie w społecznym odbiorze jest to „mała zbrodnia”, zdaje się pytać
autor. Przecież jej rozmiary były znaczne: ok. 500 różnego typu obozów,
z ok. 200–250 tys. osadzonych i nawet 60 tys. ofiar. Czy owa „mała
zbrodnia” to nie jest zatem problem swoistej statystyki zbrodni? Bo
skoro w trakcie II wojny światowej hitlerowskie Niemcy wymordowały
miliony ludzi, to owe tysiące ofiar niemieckich nie budzą już tak dużych
emocji. A może to „mała zbrodnia”, bo popełniona na przedstawicielach
wrogiego państwa. Wreszcie być może mała, bo poza Śląskiem – gdzie
obozów powojennych było najwięcej i gdzie przetrwała pamięć o nich
– słabo znana.
Autor konstruując swoją opowieść o wybranych obozach nie unika
konfrontacji ze współczesną polityką historyczną, zgodnie z którą – jego
zdaniem – od lat „zamiata się pod dywan” problem obozów dla niemieckich cywilów w powojennej Polsce. W każdym z rozdziałów przewijają
się odniesienia do współczesności. Autor nie daje nam zapomnieć, że
historia tych obozów nie została do końca przepracowana i ma swoje długofalowe skutki. Już we wstępie do publikacji podnosi niechęć
zarówno strony polskiej, jak i niemieckiej do podejmowania tematów
mogących zaszkodzić wzajemnym relacjom, wizerunkowi państwa i narodu, czasem nawet bieżącej polityce. W rezultacie przez lata tematyka
obozów dla ludności niemieckiej, lub za taką uznanej, stała się przede
wszystkim domeną wąskiej grupy historyków (głównie polskich), i jeszcze środowisk ziomkowskich, wśród których znajdowali się byli osadzeni oraz ich rodziny. Na dodatek obie te optyki – historyka i świadka
wydarzeń – choć powinny tworzyć wspólny obraz rzeczywistości, najczęściej występowały odrębnie. I niestety tę ułomność dostrzec można
także w książce M. Łuszczyny, który oddając głos świadkom wydarzeń
nie zawsze weryfikuje ich informacje.
We wstępie autor stwierdza, za prof. Bogusławem Kopką, autorem
publikacji Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny, że obozów w powojennej Polsce było 206. Warto jednak zauważyć,
że liczba ta nie jest ostateczna, a w literaturze przedmiotu przyjmuje
się, że było ich więcej, ponad 500. Podobnie liczba osadzonych w nich
osób (przyjmuje się ostrożnie, że było to ok. 200–250 tys.) i statystyki
dotyczące zmarłych (liczba ok. 60 tys. podawana jest przez Archiwum
Federalne w Koblencji) nie zostały określone ponad wszelką wątpliwość przez badaczy tematu. Dzieje się tak z uwagi na brak odpowiednich źródeł, które pomogłyby w ustaleniu dokładnych liczb, głównie
dokumentacji poszczególnych obozów. To, że w przywołanym przez
M. Łuszczynę przykładzie obozu funkcjonującego przy kopalni Porąbka-Klimontów w Sosnowcu, zachowała się kompletna czy prawie kom-
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pletna ewidencja obozowa, nie można uznać za normę. Należy pamiętać, że dokumentacja wielu obozów była celowo niszczona przed 1989 r.,
czasem ukrywana, jak w przypadku części ewidencji powojennego obozu w Łambinowicach, lub też w ogóle jej nie wytwarzano albo prowadzono mało skrupulatnie (przykład obozu w Mysłowicach). Kolejnym
poważnym problemem badawczym jest kwestia podziału i klasyfikacji
obozów działających na terenie Polski po 1945 r. Nie do końca autor
sobie z tym radzi pisze bowiem, że wszystkie obozy podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) oraz Centralnemu Zarządowi
Przemysłu Węglowego (CZPW). Tymczasem instytucji, które sprawowały zarząd nad obozami było znacznie więcej, m.in. Główny Zarząd
Informacji Wojska Polskiego. Istniał także cały szereg obozów podporządkowanych władzom administracyjnym różnego szczebla, poczynając od wojewódzkich, poprzez powiatowe, a kończąc na miejskich.
Zasadniczą część publikacji M. Łuszczyny zajmuje prezentacja
rozmaitych powojennych obozów funkcjonujących na terenie Polski,
w których izolowano nie tylko Niemców, ale i Ukraińców oraz Polaków
– przeciwników politycznych. Jako materiał wyjściowy służą autorowi relacje świadków wydarzeń, zarówno opublikowane, jak i będące
efektem przeprowadzonych przez niego rozmów. I tak w pierwszym
rozdziale, zatytułowanym System, czyli Paweł Mąka odmawia, autor
przedstawia pobieżnie organizację systemu powojennych obozów. Być
może wynika to stąd, że swoją uwagę M. Łuszczyna kieruje głównie
na przedwojenne województwo śląskie. Autor szukając odpowiedzi na
pytanie o powody organizowania tu obozów, sięga do czasu wojny i polityki prowadzonej przez niemieckie władze na Śląsku. Wpis na niemiecką listę narodowościową tzw. volkslistę i zadeklarowanie narodowości
niemieckiej jest w ujęciu M. Łuszczyny „przekleństwem” Ślązaków, bowiem decyzja podjęta pod przymusem z zamiarem ocalenia życia własnego i bliskich, została potraktowana przez powojenne polskie władze
jako zdrada. W rozdziale, naprzemiennie z historycznym tłem wydarzeń, przedstawione są losy Pawła Mąki, zastępcy kierownika Wydziału I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP)
w Katowicach w okresie od 5 lutego do 24 października 1945 r. Autor
bazuje przy tym na informacjach zawartych w kontrowersyjnej publikacji Johna Sacka Oko za oko. Przemilczana historia Żydów, którzy
w 1945 r. mścili się na Niemcach, który z kolei opierał się na rozmowach przeprowadzonych z P. Mąką po jego wyjeździe z Polski.
„Bohaterem” kolejnego z rozdziałów jest inny funkcjonariusz WUBP
w Katowicach, komendant Obozu Pracy w Świętochłowicach, Salomon
Morel. Tu przy prezentacji jego życiorysu autor przytacza nie do końca
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sprawdzone informacje. Podaje, że rodzice oraz brat Morela ukrywali
się w domu Józefa Tkaczyka, gdzie znaleźli ich granatowi policjanci
i zastrzelili. W opracowaniu Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), m.in.
autorstwa prof. Adama Dziuroka, inaczej sformułowano ten wątek, pisząc, że rodziców Morela i jego chorego brata z żoną schwytano 21 grudnia 1942 r. na polecenie komendanta posterunku granatowej policji.
Rozstrzelał ich polski policjant. Salomon i jego brat Icek dzięki temu, że
przebywali w tym czasie w lesie, uniknęli losu innych członków rodziny. Później przez jakiś czas ukrywali się u sąsiada – Józefa Tkaczyka,
który po latach został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Za błędne uznać można także inne stwierdzenie M. Łuszczyny, pojawiające się w tym rozdziale, że obozy zarządzane przez MBP
nie miały nic wspólnego z obozami pracy przymusowej, tzw. obozami
przykopalnianymi, nad którymi pieczę sprawował CZPW. Kilkanaście
zdań dalej autor pisze, że wszystkie obozy MBP – mimo różnic – były
elementem tego samego system „i na polecenie nowych polskich władz
miały dostarczać niewolników do pracy”. Czyż obozy przykopalniane
nie realizowały tego samego celu? Kategoryczne stwierdzenia mają to
do siebie, że rzadko są prawdziwe. Tak jest również w przypadku kolejnej oceny, tym razem postaci pierwszego komendanta Obozu Pracy
w Łambinowicach Czesława Gęborskiego. Autor pisze, że był on „większą bestią niż Morel”. To mocno subiektywna i właściwie niepotrzebna
ocena, bo obaj komendanci odegrali niechlubną rolę w funkcjonowaniu
powojennych obozów i licytowanie, który z nich był gorszy nic nie wnosi
do dyskusji. Zdumienie budzi także to, że autor sytuuje zarówno obóz
w Łambinowicach, jak i kolejne wymieniane obozy na Dolnym Śląsku
(sic!). Fakt, Nysa historycznie związana była z Dolnym Śląskiem, ale
już Niemodlin – miasto i powiat, w granicach którego przed wojną leżały Łambinowice, historycznie łączony był z Górnym Śląskiem. Chyba
najpoprawniej w odniesieniu do wymienionych w tym miejscu obozów
(s. 84) byłoby użyć pojęcia Śląsk Opolski, funkcjonującego przecież w literaturze przedmiotu.
Kolejny rozdział książki M. Łuszczyny przedstawia historię najmniej
chyba znanego z Centralnych Obozów Pracy (COP), które w kwietniu
1945 r. zostały powołane przez szefa MBP, a mianowicie obozu w Krzesimowie, co jest jego zaletą. Autor słusznie zauważa, że bliskość zamku
na Majdanku – katowni hitlerowskiej i stalinowskiej – odwraca uwagę
od małej wioski, w której w strasznych warunkach przetrzymywano
członków podziemia antykomunistycznego, przeciwników politycznych
i inne osoby uznane za wrogów nowej władzy, a także ludność niemiecką. Tu trafiła m.in. trzynastoletnia siostra Leona Taraszkiewicza ps.
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„Jastrząb”, dowódcy oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na teren ziemi chełmsko-włodawskiej. W tej części pracy autor niejako przy
okazji porusza skomplikowane i w większości tragiczne losy innych żołnierzy antykomunistycznego podziemia, m.in. Alojzego Bruskiego ps.
„Grab”, „Drwal”, „Buk” oraz Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura”.
Przytaczając losy tego drugiego popełnia jednak M. Łuszczyna błąd, bowiem E. Wasilewski, który wsławił się brawurowym odbiciem więźniów
obozu Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – NKWD) w Rembertowie w maju 1945 r., nie
został aresztowany kilkanaście dni po tej akcji. Działał jeszcze do września tegoż roku, po czym zgodnie z rozkazem przełożonych ujawnił się.
Aresztowany wiosną 1946 r. pod zarzutem kontynuowania konspiracji,
nie załamał się w śledztwie, jak sugeruje autor. Został wypuszczony
w marcu 1947 r. po amnestii i dopiero w 1950 r. został zwerbowany
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) w zamian za pomoc
w dziennikarskiej karierze. 		
W rozdziale – Antifa, czyli punkt widzenia Heinza Grischke –
M. Łuszczyna porusza zagadnienie organizacji obozów w powojennej
Warszawie, m.in. COP Warszawa, który powstał na bazie niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Warschau. Tu uwaga, obóz ten nie jest
całkowicie zapomniany, jak pisze o nim autor. Jakiś czas temu toczyła
się wokół niego ożywiona dyskusja, przede wszystkim z uwagi na kontrowersyjne tezy prof. Marii Trzcińskiej, autorki opracowania na ten
temat. Do powojennego warszawskiego obozu trafili przede wszystkim
niemieccy jeńcy wojenni, których zadaniem był udział w odbudowie
zniszczonej stolicy. Przy tej okazji M. Łuszczyna analizuje funkcjonowanie niemieckiej organizacji antyfaszystowskiej „Antify”, która wśród
jeńców działała. Szkoda, że nie sięga do ustaleń prof. Jerzego Kochanowskiego, autora sztandarowej publikacji dotyczącej niemieckich jeńców wojennych w Polsce (w bibliografii nie wymieniono tej pozycji) i zagadnienie „Antify” szczegółowo opracował.
Jaworzno, czyli surowa lekcja Antona Makarenki to rozdział, w którym autor dotyka dramatycznych doświadczeń młodocianych więźniów
politycznych izolowanych w tzw. progresywnym więzieniu w Jaworznie
(1951–1956). Ich losy są punktem wyjścia do rozważań o całej obozowej
historii Jaworzna, w którym w latach II wojny światowej funkcjonował
podobóz KL Auschwitz, a po jej zakończeniu zachowaną infrastrukturę
wykorzystano do utworzenia COP Jaworzno. Warto zauważyć, że historycy nie wiedzą jaka jest liczba ofiar tego obozu. Najczęściej wymieniają ok. 6,3 tys. zmarłych, zaś M. Łuszczyna podaje, iż było 8 tys. ofiar,
nie informując, skąd te dane pochodzą. W innym zaś miejscu zauważa,
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że niektórzy historycy mają problem z ustaleniem liczby ofiar wszystkich niemieckich cywilów zmarłych w powojennych obozach w Polsce.
Autor sugeruje, że są historycy, dla których posługiwanie się ostatecznymi liczbami w sytuacji braków źródłowych nie stanowi problemu.
Rozwiązaniem zagadnienia dotyczącego ustalenia liczby ofiar nie są
też ekshumacje, jak sugeruje M. Łuszczyna. Owszem w jednostkowych
przypadkach można, a nawet należałoby takie badania przeprowadzić.
Jednak w skali całego kraju nie jest to możliwe. Zastanawiające jest
również to, że autor nie dostrzega prób udokumentowania i upamiętnienia historii opisywanych miejsc przez lokalne środowiska, czy też
instytucje państwowe. Dzieje obozów w Jaworznie są przedmiotem wystawy stałej, prezentowanej w Muzeum Miasta Jaworzna i tematem
wielu publikacji. Obóz w Świętochłowicach nie doczekał się wprawdzie
odrębnej wystawy, ale występował na rozmaitych ekspozycjach czasowych, został też naukowo opracowany przez katowicki oddział IPN-u.
Modelowo upamiętniony został natomiast obóz w Łambinowicach. Najpierw przeprowadzono gruntowne badania historyczne i przygotowano publikacje naukowe na jego temat (przede wszystkim autorstwa
Edmunda Nowaka), następnie staraniem strony polskiej i niemieckiej
powstało materialne upamiętnienie, wreszcie zorganizowana została
ekspozycja stała w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu poświęcona tylko temu zagadnieniu.
Centralny Obóz Pracy w Potulicach, kolejny analizowany przez
M. Łuszczynę, miał już mniej szczęścia do naukowych opracowań i oficjalnego upamiętnienia. Autor w tym rozdziale odwołuje się do hitlerowskiej przeszłości miejsca, to tu w czasie II wojny światowej funkcjonował obóz przesiedleńczy i zarazem jeden z podobozów KL Stutthof,
który przeznaczony był dla polskiej ludności Pomorza. Rzeczywiście,
jak pisze M. Łuszczyna, nie był to ośrodek zagłady ludzi, jednak warunki bytowe i sanitarne tam stworzone powodowały, że ludzie w nim
umierali (blisko 1,3 tys. ofiar na 25 tys. więźniów). Podobnie zresztą działo się w obozie powojennym, w którym przetrzymywano także
głównie ludność cywilną z Pomorza, ale niemiecką lub za taką uznaną.
Osadzeni w obozie zmuszani byli również do pracy, często ponad siły.
Efektem była śmierć ok. 4,5 tys. (M. Łuszczyna pisze o 3 tys., historycy,
np. Tadeusz Wolsza, operują wyższymi szacunkami) na blisko 35 tys.,
którzy przez niego przeszli w latach 1945–1949.
Szczur, czyli królestwo Czesława Gęborskiego to kolejny, obszerny,
rozdział książki Marka Łuszczyny. Autor zajmuje się w nim historią
Obozu Pracy w Łambinowicach, przeznaczonego dla ludności niemieckiej i za taką uznanej, który funkcjonował w latach 1945–1946. Tu tak-
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że autor popełnił kilka ważkich błędów merytorycznych – wymienię,
moim zdaniem, najważniejsze. I tak, pierwsze dochodzenie przeciwko
C. Gęborskiemu zostało rozpoczęte nie po likwidacji obozu w 1946 r.,
lecz po pożarze, w wyniku którego zginęło blisko 48 osób. Czesław
Gęborski nie rozpoczął głodówki zaraz po aresztowaniu, ale w końcu
sierpnia 1957 r. Nie jest też prawdą, że w sformułowanym wówczas akcie oskarżenia najważniejszym zarzutem było podpalenie niezamieszkanego baraku. Owszem zarzut ten się pojawił, ale prokurator w toku
postępowania umorzył postępowanie przeciwko C. Gęborskiemu w części dotyczącej zabójstwa 48 osób dokonanego 4 października 1945 r.
Stwierdzenie, że gen. Aleksander Zawadzki odpowiadał za powołanie,
organizację i kontrolowanie obozów na Górnym i Dolnym Śląsku, wprowadzić może mniej obeznanego z tematyką czytelnika w błąd. Owszem
A. Zawadzki stał na czele województwa śląskiego, które obejmowało
przedwojenną polską część Śląska oraz rejencję opolską. Generał nie
zlecił także osobiście utworzenia obozu w Łambinowicach poprzez
wydanie zarządzenia w tej sprawie staroście niemodlińskiemu Władysławowi Wędzidle. Instrukcja nr 88 z 18 czerwca 1946 r., na którą
M. Łuszczyna się powołuje, to tajny dokument wydany przez wojewodę
A. Zawadzkiego, w którym zalecał izolowanie Niemców w obozach, tj.
osadzanie w nich osób w momencie przybycia osadników we Wschodu,
zamykanie zdrowych Niemców, którzy mogli pracować, osób sprzeciwiających się usuwaniu śladów niemieckości itp. Zarządzenie skierowane było do starostów powiatowych i prezydentów miast wydzielonych Śląska Opolskiego i na jego mocy powstała tu większość obozów,
m.in. obóz w Łambinowicach. Budowanie swoistej współzależności na
linii Gęborski–Zawadzki, co zrobił w tym rozdziale M. Łuszczyna, również wydaje się być przesadne. Owszem, istnieją poszlaki, że ówczesny
przewodniczący Rady Państwa, mógł mieć wpływ na uniewinnienie C.
Gęborskiego w procesie w latach 1958–1959, lecz jest to, póki co, tylko
domniemanie. Wreszcie kuriozalne jest zdanie autora o wojennej historii Lamsdorf/Łambinowic. Pisze on (s. 223), że powojenny obóz w Łambinowicach założono na terenie jenieckich obozów Wehrmachtu: Stalagu VII, Stalagu VIII F/318, Stalagu 344, a także, iż podczas wojny nie
trafiały tam kobiety i dzieci oraz nie odbywało się masowe mordowanie.
Każde z tych zdań jest nieprawdziwe. Zdanie powinno brzmieć: powojenny obóz w Łambinowicach założono w pobliżu byłych jenieckich obozów Wehrmachtu: Stalagu VIII B, Stalagu 318/VIII F oraz Stalagu 344
Lamsdorf; podczas wojny zasadniczo nie trafiały tam kobiety i dzieci
(nie licząc ponad 1 tys. kobiet i ponad 600 dzieci – uczestników Powstania Warszawskiego), jeńców wojennych traktowano w Lamsdorf różnie
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– w zależności od przynależności armijnej i narodowości. Najgorzej obchodzono się z grupą jeńców radzieckich, dla których stalagi Lamsdorf
były miejscem eksterminacji.
Dwa ostatnie rozdziały książki M. Łuszczyny dotyczą powojennych
obozów w Lesznie-Gronowie oraz Oświęcimiu. Bohaterkami, dzięki
którym czytelnik poznaje te miejsca, są kobiety. W pierwszym przypadku jest to niemiecka arystokratka z Wielkopolski Annemarie Müller,
autorka bardzo przejmujących wspomnień. Głęboko wierząca, dobrze
wykształcona i wrażliwa kobieta zdecydowała się pozostać w swoim
majątku mimo zbliżania się frontu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej
internowana, trafiła ostatecznie do największego obozu w Wielkopolsce – w Lesznie-Gronowie, gdzie była zmuszana do pracy. Jej obraz
relacji polsko-niemieckich, utrwalony we wspomnieniach, zaskakuje
obiektywizmem. Dla autorki wojna nie zaczyna się w 1945 r., jak ma
to niestety miejsce w relacjach wielu niemieckich wysiedlonych. Dostrzega zbrodnie popełnione przez Niemców na Polakach i nie usprawiedliwiając chęci zemsty za okupacyjne przejścia, stara się zrozumieć
zachowanie polskich strażników. Bohaterką ostatniego rozdziału jest
z kolei Marta Wiesner, młoda mieszkanka Bielska-Białej, która z racji przynależności do hitlerowskiego Związku Dziewczat Niemieckich
(Bund Deutscher Mädel – BDM) trafiła do obozu w Oświęcimiu, zarządzanego przez PUBP. Oprócz jej relacji, M. Łuszczyna krótko przedstawia historię dwóch innych obozów radzieckich, położonych na terenie byłego niemieckiego obozu hitlerowskiego Auschwitz I i Auschwitz
II-Birkenau.			
W końcowej części publikacji autor wraca do pytania o odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w powojennych obozach na terenie Polski.
Przedstawia rozmaite, często wykluczające się opinie zwykłych ludzi,
ale i naukowców na ten temat. Usłyszeć można zdania, że obozy były,
lecz z różnych względów nie można ich określać mianem koncentracyjnych. Sam autor zdaje się skłaniać do określenie „koncentracyjne”,
skoro przywołuje nietrafiony argument, że sami Polacy tak nazywali
te miejsca, ponieważ w dokumencie, który informuje o założeniu obozu
w Łambinowicach dla ludności niemieckiej pada określenie „koncentracyjny”. I tak jest w istocie, ale czytając ten dokument z narady w Starostwie Powiatowym w Niemodlinie z 14 lipca 1945 r. trudno uznać,
że obecni miejscowi urzędnicy i funkcjonariusze milicji oraz urzędu
bezpieczeństwa kierowali się chęcią założenia obozu koncentracyjnego
na wzór hitlerowskich miejsc odosobnienia. Jak wynika z dokumentu,
zamierzali w ten sposób rozwiązać problem akcji osiedleńczej, a terminologią posługiwali się bezrefleksyjnie. Zresztą nie pojawia się ona
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w żadnym z późniejszych znanych dokumentów. Na pieczęci łambinowickiego obozu znajduje się jego oficjalna nazwa: Obóz Pracy w Łambinowicach. Autora nie przekonuje również używanie określenia „komunistyczne” w odniesieniu do powojennych obozów i eliminowanie
z nazewnictwa określenia „polskie obozy”. Dyskusja, która toczy się na
ten temat, jest z merytorycznego punktu widzenia dość powierzchowna. Jak stwierdzili naukowcy biorący udział w debacie, która odbyła się
w 2013 r., a towarzyszyła otwarciu wystawy stałej pt. „Po wojnie. Obóz
Pracy w Łambinowicach (1945–1946)” powojenne obozy można określić
mianem i polskich, i komunistycznych.
Podsumowując, publikacja Marka Łuszczyny traktuje o ważnym zagadnieniu, które niestety rzadko bywa przedstawiane rzetelnie w publicznych debatach. Książka ta niewątpliwie prowokuje – na czym
prawdopodobnie autorowi zależało – do stawiania pytań o stosunek
polskiego społeczeństwa do własnej historii, stan zbiorowej pamięci historycznej i politykę historyczną państwa. Na wiele z tych pytań
M. Łuszczyna udziela odpowiedzi, formułując surowe i kategoryczne
oceny – często zbyt kategoryczne, biorąc pod uwagę argumenty, którymi dysponuje (skąd autor wie, że dzisiaj nie powstałby podobny list
do tego, który w 1965 r. wystosowali biskupi polscy do biskupów niemieckich?). Zaletą publikacji jest to, że napisana została potoczyście,
z odwołaniem do współczesności. Marek Łuszczyna patrzy na obozy
oczyma bezpośrednich świadków wydarzeń: byłych osadzonych, czasami także sprawców. Obydwie perspektywy są oczywiście subiektywne,
ale dobrze się uzupełniają. Z korzyścią dla publikacji byłoby jednak to,
gdyby autor zachował ostrożność wobec tych relacji, i chętniej sięgał po
ustalenia naukowców, rzetelnie je przytaczając. Tym bowiem, co obok
uproszczonych sądów razi w tej książce, są liczne błędy merytoryczne.
Renata Kobylarz-Buła
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Jerzy Szcześniak, W czerwonym jarzmie. Z dziejów
jeńców polskich w niewoli sowieckiej w latach 1939–
–1941. Wydawnictwo: Książka i Wiedza, Warszawa 2016,
199 s. + il.
W ostatnim czasie zauważalne jest
coraz większe zainteresowanie losami
polskich jeńców wojennych w niewoli
niemieckiej i sowieckiej w czasie II wojny światowej przez ich rodziny, regionalnych badaczy amatorów, pasjonatów
i miłośników historii. Do ostatniego grona osób zalicza się, jak sam przyznaje,
autor recenzowanej publikacji Jerzy
Szcześniak. W roku 2016 wyszła drukiem jego książka pt. W czerwonym jarzmie. Z dziejów jeńców polskich w niewoli
sowieckiej w latach 1939–1941. Omówił
w niej losy polskich żołnierzy, którzy
w wyniku kampanii polskiej 1939 r. znaleźli się w niewoli sowieckiej.
Jerzy Szcześniak od paru lat prowadzi badania nad wspomnianym
zagadnieniem i jest autorem kilku książek i artykułów. W roku 2012
opublikował interesującą monografię poświęconą jenieckiemu obozowi
pracy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – NKWD) w Brodach w latach 1939–19411.
Była to pierwsza kompleksowa próba odtworzenia dziejów tego miejsca
odosobnienia dla polskich żołnierzy.
Recenzowana praca W czerwonym jarzmie... składa się ze wstępu,
siedmiu rozdziałów i bibliografii. Całość wzbogaca dziesięciostronicowa
kolorowa wkładka ilustracyjna ze zdjęciami i korespondencją pozyskaną od rodzin jeńców wojennych. Niestety w publikacji nie ma zakończenia, a także indeksów nazwisk i nazw geograficznych.
1

J. S z c z e ś n i a k, Brody. Jeniecki obóz pracy NKWD 1939–1941, Warszawa
2012.
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Tytuł książki J. Szcześniaka może sugerować, że zostały w niej
przedstawione w sposób całościowy losy polskich żołnierzy w niewoli
sowieckiej w latach 1939–1941. Po zapoznaniu się z treścią publikacji
dowiadujemy się, że autor opisał jedynie dzieje pięciu ze 139 obozów
jenieckich i dwóch zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD
na polskich jeńcach wojennych. Tytuł książki nie jest precyzyjny, wprowadza czytelnika w błąd. Jerzy Szcześniak taką konstrukcję pracy
wyjaśnia w następujący sposób: „O wyborze konkretnych lokalizacji
obozowych i powiązanych z nimi historii spośród wielu, wielu innych
zadecydowała reprezentatywność wspomnień dla całości poruszanego
zagadnienia, dramaturgia przywoływanych w nich epizodów oraz położenie geograficzne” (s. 8). Znaczenie miały również walory turystyczne,
o czym autor książki napisał w następnych akapicie. Taka argumentacja jest zaskakująca i na pewno oryginalna.
Autor do przedstawienia wybranych zagadnień zamieszczonych
w książce wykorzystał głównie bazę źródłową w postaci relacji świadków i dokumentów zgromadzonych w Instytucie Hoovera Stanford
University (USA). Dotarł do 116 indywidualnych ankiet byłych jeńców wojennych oraz do czterech zestawień zbiorczych. Informację tę
umieszczono w przypisie pierwszym wstępu, choć powinna znaleźć się
w tekście głównym. Ankiety przeprowadzono zgodnie z rozkazem z 19
grudnia 1942 r. gen. dyw. Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie (APW). Miały one dostarczyć informacji o przymusowym pobycie polskich żołnierzy i osób cywilnych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Biuro Historyczne APW przygotowało specjalny formularz, do którego autorowi recenzowanej pracy
nie udało się dotrzeć, a jego treść odtworzył na podstawie relacji kpr.
Bogdana Sadowskiego. Początkowo ankiety były wypełniane niechętnie, z dużą podejrzliwością. Gdy gen. W. Anders dowiedział się o tym
fakcie, nakazał 23 lutego 1943 r. przyspieszenie prac2, o czym autor nie
pisze w swojej książce. Pierwsza wykorzystana w publikacji relacja została sporządzona 23 stycznia 1943, a ostatnia 31 marca 1943 r., czyli
w okresie wytężonej pracy personelu Biura Historycznego APW. Jerzy
Szcześniak we wstępie nie zawarł informacji, w jaki sposób skorzystał
ze wspomnianych relacji, czy był w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
czy sięgnął do kopii zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych, które
dostępne są online.
2
Zob. Instytut Polski i Muzeum im gen. Sikorskiego w Londynie, A.VIII.44/1,
Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, L. dz. 1554/Tjn./Hist./42, Sprawa ankiet z 23
II 1943 r.
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Autor wykorzystał ponadto źródła archiwalne Ośrodka KARTA, Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także zbiory rodzinne. Zastanawiające jest,
dlaczego nie dotarł do materiałów zgromadzonych w Instytucie Polskim
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W zespole „Kolekcje osobowe i organizacje na uchodźstwie” znajduje się zbiór (KOL. 12) poświęcony polskim jeńcom wojennych w niewoli sowieckiej w czasie II wojny
światowej. Najwięcej informacji można odnaleźć o zbrodni katyńskiej,
ale znajdują się tam również wspomnienia żołnierzy przetrzymywanych
w innych obozach na terenie ZSRR, które zapewne dostarczyłyby interesujących danych do recenzowanej publikacji. Całość uzupełnia czterostronicowa literatura przedmiotu, wśród której możemy znaleźć ważną
bazę źródłową, jaką są opublikowane przez Wojskową Komisję Archiwalną materiały pochodzące z archiwów rosyjskich3.
Pierwszy rozdział pracy J. Szcześniaka poświęcony jest historii obozu jenieckiego we Włodzimierzu Wołyńskim. W czasie kampanii polskiej 1939 r. miejscowości tej bronili polscy żołnierze początkowo pod
dowództwem gen. bryg. Kazimierza Sawickiego, a następnie gen. bryg.
Mieczysława Smorawińskiego, skapitulowali 20 września, poddając się
oddziałom Armii Czerwonej. Władze sowieckie zorganizowały w mieście tym obóz jeniecki, który jak zaznacza autor, był obozem tymczasowym, choć w moim przekonaniu i po zapoznaniu się z przytaczanymi
relacjami sądzę, że był to obóz przejściowy. Czytając ten rozdział można
dostrzec brak zapanowania nad zebranymi i przytaczanymi źródłami.
Niepotrzebnie w tekście głównym w nawiasach wtrącane są sygnatury
archiwalne. Tworząc obraz obozu we Włodzimierzu Wołyńskim, autor
przytacza osobno siedem relacji jeńców wojennych, zamiast na ich podstawie zrekonstruować funkcjonowanie tegoż obozu. Podobne rozwiązania stosuje w pozostałych częściach książki.
Kolejny rozdział dotyczy obozowego punktu zdawczo-odbiorczego,
istniejącego od końca września 1939 do 10 lipca 1941 r. w Kamieńcu
Podolskim. Autor przybliża najpierw losy miasta przed rozpoczęciem
kampanii polskiej 1939 r., a następnie opisuje funkcjonowanie obozowego punktu, w tym również bardzo złe traktowanie jeńców przez funkcjonariuszy NKWD. Obóz zlikwidowano po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, która rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r.
3

Katyń. Dokumenty zbrodni, red. nauk. W. Materski i in., t. 1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny: sierpień 1939–marzec 1940, Warszawa 1995; t. 2: Zagłada: marzec–czerwiec 1940, Warszawa 1998; t. 3: Losy ocalałych: lipiec 1940–marzec 1943, Warszawa
2001; t. 4: Echa Katynia: kwiecień 1943–marzec 2005, Warszawa 2005.
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Rozdział trzeci traktuje o obozie pracy NKWD w miejscowości Olesko, który został zlokalizowany w zbudowanym na przełomie XVI
i XVII w. zamku, gdzie urodził się król Jan III Sobieski. Gdy w 1939 r.
trafili do niego polscy żołnierze, były tam fatalne warunki. Zamek splądrowały wojska sowieckie, pomieszczenia zostały zniszczone, panowało
przeludnienie, chłód, zaduch, brakowało bieżącej wody, a jeńcy byli wykorzystywani do ciężkiej pracy przy budowie drogi.
Następny rozdział dotyczy tragicznej historii obozu w Skole/Świętosławie. Przywołane zostały dwie nazwy miejscowości, które były blisko
położone obok siebie, ponieważ autorowi na podstawie dostępnych relacji jeńców nie udało się ustalić, gdzie konkretnie zlokalizowany był
ten obóz. Z zebranych wspomnień wyłonił się tragiczny obraz polskich
żołnierzy, którzy byli tam przetrzymywani. Musieli pracować bardzo
ciężko w kamieniołomach za głodowe racje żywnościowe, dochodziło do
wielu śmiertelnych wypadków. Ponadto ich sytuacja pogorszyła się po
agresji III Rzeszy na ZSRR. Władze sowieckie zarządziły ewakuację
obozu najpierw pieszo, a następnie transportem kolejowym do obozu
jenieckiego w Starobielsku. Trwająca kilkanaście dni podróż odbyła się
w katastrofalnych warunkach. Jeńcy nie dostawali pożywienia, wody,
nie wypuszczano ich z wagonów, narażeni byli na niemiecki ostrzał
i doświadczali złego traktowania przez konwojentów. Po dotarciu na
miejsce stanem polskich żołnierzy zszokowani byli nawet miejscowi
funkcjonariusze NKWD. Według relacji konwojenci w związku z tym
zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Należy podkreślić, że w tym
rozdziale, jak i pozostałych, transport jeńców pomiędzy obozami jest
przedstawiony szczegółowo.
Dzieje obozu jenieckiego w Czerlanach zostały przybliżone w rozdziale piątym. Placówka ta powstała w kwietniu 1941 r., a istniał do
ataku III Rzeszy na ZSRR. Polscy żołnierze do niej skierowani pracowali przy budowie pasów startowych lotniska wojskowego oddalonego
o jeden kilometr.
Wszystkie wymienione obozy jenieckie łączy kilka kwestii, a mianowicie: powstały w miejscowościach, które przez rozpoczęciem kampanii
polskiej 1939 r. leżały (poza Kamieńcem Podolskim) w granicach II Rzeczypospolitej; polskich żołnierzy przetrzymywano tam w bardzo złych,
wręcz nieludzkich warunkach, wykorzystywani byli oni do katorżniczej pracy; wszystkie te miejsca zostały zlikwidowane po 22 czerwca
1941 r., a to wydarzenie było początkiem jeszcze straszniejszej gehenny
w postaci wielokilometrowych marszów do innych obozów, podczas których funkcjonariusze NKWD dopuszczali się wielu zbrodni – znęcania
się czy mordowania jeńców wojennych. Może byłoby lepiej, gdyby Jerzy
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Szcześniak przywołał podobne argumenty we wstępie, kiedy wyjaśniał
dlaczego opisał historię akurat tych obozów jenieckich.
Kolejne dwa rozdziały recenzowanej książki dotyczą zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD i Niemców na polskich jeńcach wojennych w Zborowie i w okolicach miejscowości Krywoszyjinci
i Skwira. Rozdziały te powstały na podstawie wcześniej opublikowanych artykułów J. Szcześniaka, które ukazały się w „Kurierze Galicyjskim”4. Część poświęcona wydarzeniom w Krywoszyjinci i Skwirze
została oparta na wydanej w 2015 r. jego książce o korespondencji Stanisława Firleja, jednej z ofiar nalotu niemieckiego lotnictwa na konwój
kolumny polskich jeńców z różnych obozów5. Autorowi udało się uzupełnić, jak sam twierdzi, te wydarzenia o nowe, jak choćby o listę ofiar
niemieckiego nalotu.
Każdy rozdział książki wzbogacony jest krótkimi biogramami jeńców wojennych, którzy byli autorami relacji bądź zostali w nich wymienieni. Trzeba podkreślić ten aspekt recenzowanej pracy, ponieważ nie
było to łatwe zadanie.
Chciałbym się również odnieść do warstwy językowej książki. Według mojej oceny język pozostawia wiele do życzenia, i nie czyta się jej
płynnie, a ma to związek z niepanowaniem nad zebranymi i przytaczanymi źródłami. Rażące jest ponadto stosowanie wyrażeń pejoratywnych, jak np. na stronie 9 – „w Sowietach”, a na stronie 122 – „Sowiet”
i „Sowieciarzy”. W książce zdarzają się również literówki i zauważalna
jest niekonsekwencja w stosowaniu skrótów. Tytułem przykładu na
s. 13 autor wspomina Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, nie zamieszczając w nawiasie czy w przypisie jej skrótu. Czyni to dopiero na następnej stronie, choć już pod koniec
s. 15 stosuje nazwę: Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, co każe się
domyślać, że chodzi o szkołę wołyńską, a trzeba pamiętać, że w latach
1937–1939 istniała jeszcze Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
Artylerii im. Józefa Bema.
Podsumowując, należy podkreślić, że praca mimo zastrzeżeń, o których wspomniano uprzednio, a należy także wymienić jeszcze kwestię
zamieszczenia przypisów nie u dołu strony, lecz na końcu każdego rozdziału, co utrudnia czytelników korzystanie z nich, jest bez wątpienia
4

J. S z c z e ś n i a k, Mord w Zborowie, „Kurier Galicyjski” 2012, nr 19, s. 18–19;
i d e m, Gdzie są mogiły z dawnych lat?, „Kurier Galicyjski” 2014, nr 20, s. 22–23.
Niezrozumiałym jest, dlaczego autor w swojej książce nie zamieścił informacji o stronach, na jakich artykuły te znajdują się.
5
I d e m, Najukochańsza Żono, Zosieńko! Stanisław Firlej. Listy z niewoli sowieckiej, Warszawa 2015.
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publikacją wartą odnotowania, zawiera informacje o losie polskich jeńców wojennych w kilku wybranych sowieckich obozach jenieckich w latach 1939–1941. Autorowi na podstawie dostępnych materiałów, głównie wspomnieniowych, udało się w pewnym stopniu odtworzyć historię
obozów we Włodzimierzu Wołyńskim, Kamieńcu Podolskim, Olesku,
Skole/Świętosławie, Czerlanach, czy przypomnieć o dwóch strasznych
zbrodniach popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD w Zborowie
i Krywoszyjinci-Skwirze. Wątki poruszone w recenzowanej książce do
tej pory nie cieszyły się zainteresowaniem badaczy tejże problematyki,
a J. Szcześniakowi udało się zrealizować zakładany we wstępie cel:
„Autor żywi nadzieję, że dzięki przedstawionym w recenzowanej
książce wydarzeniom powszechniej wiadomym stanie się to, że temat
polskich jeńców wojennych w 1939 roku w Sowietach [sic!] nie ogranicza
się tylko do zbrodni katyńskiej. Dzięki tej wiedzy wspomniane wyprawy
będą mogły być nie tylko pretekstem do zadumy nad tym, co osobiste,
[…] ale także nad tym fragmentem historii owych miejsc, mało znanych
nie tylko turystom, lecz także wielu polskim i ukraińskim przewodnikom” (s. 9).

Losy polskich żołnierzy, którzy w latach 1939–1941 nie byli przetrzymywani w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie, wymagają dalszego zgłębienia tematu, ponieważ jeszcze
wiele kwestii nie zostało ustalonych i zbadanych, a recenzowana publikacja może się do tego przyczynić.
Bartosz Janczak
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Sesja edukacyjna „Jeśli nie pamięć, to co?
Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,
Opole, 13 czerwca 2017 r.
Sesja edukacyjna „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej” została zorganizowana 13 czerwca 2017 r. przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (CMJW)
po raz trzynasty. W obradach, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Opolu, sąsiadującej z opolską siedzibą Muzeum, wzięło udział ok. 60 osób. Byli to m.in. nauczyciele, pracownicy muzeów,
przedstawiciele ośrodków metodycznych oraz – w ostatniej części – laureaci Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.
Sesja odbywała się pod hasłem „Pamięć historyczna jako źródło
wiedzy aktywnej”. Jej celem było ukazanie potrzeby przemian dotychczasowej narracji edukacyjnej, która wiążąc wydarzenia europejskiej
przemocy masowej XX w. z doświadczeniem historycznym i praktykami komemoracyjnymi, podkreślała ich znaczenie w kontekście przeszłości. Wiek XXI wskazuje, że wiedza historyczna powinna stać się
narzędziem aktywnego poznania i uczestnictwa w teraźniejszości.
Perspektywą, która uwrażliwia ucznia oraz edukatora na przemiany
dzisiejszego świata, a tym samym poszerza znaczenie doświadczeń historycznych, są nauki o prawach człowieka, a także idąca za nimi praktyka zapobiegawcza.
W ramach sesji odbyły się warsztaty pt. „Prewencja i prawa człowieka”. Ich ideą była analiza znaczenia wiedzy o przeszłości, w tym historii
II wojny światowej oraz doświadczeń z niej wynikających, we współczesnej edukacji o prawach człowieka. Kluczowym elementem warsztatów
było ukazanie potencjału edukacyjnego i narracyjnego CMJW w Łambinowicach-Opolu oraz refleksja nad tym, w jaki sposób Muzeum może
uczestniczyć w dyskusji na temat praw człowieka i o zapobieganiu ludobójstwu we współczesności, przy zachowaniu wobec niej swojego martyrologicznego i komemoracyjnego profilu. Autorką tak sformułowanych
idei i koncepcji sesji CMJW była Małgorzata Wosińska z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizująca się w antropologii
ludobójstwa i prowadząca badania jakościowe nad zjawiskiem trau-
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my, a także prace o charakterze edukacyjnym oraz wystawienniczym
w miejscach pamięci.
Sesja podzielona została na trzy części. W pierwszej z nich „Aktywna pamięć. Aktywny podmiot” omówione zostały problemy i wyzwania
stojące przed pedagogami pamięci w XXI w. Druga część pt. „Prawa
człowieka i prewencja. Wprowadzenie” stanowiła okazję do dyskusji na
temat znaczenia edukacji szkolnej w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz wpływu ideologizowanej edukacji na rozwój wypadków ludobójczych. Temat ten został rozwinięty w ostatniej części warsztatów
pt. „Pedagogika szkolna w miejscu pamięci. O znaczeniu pracy zespołowej”. Zakończyła je refleksja nad rolą miejsc pamięci w kształtowaniu
człowieka odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość. Tradycją sesji stało się, że kończy ją finał ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”. Tak było i tym razem. A oto bardziej
szczegółowa relacja z wydarzenia.
Otwarcia sesji dokonała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor
CMJW w Łambinowicach-Opolu, która krótko przedstawiła historię
i założenia sesji edukacyjnej, organizowanych przez Muzeum od 2003 r.
Trzy kolejne części, łączące elementy wykładu z warsztatami, poprowadziła Małgorzata Wosińska. Rozpoczęła je od omówienia wyzwań,
stojących przed pedagogami pamięci w XXI w. oraz wskazania praktyk aktywizujących uczniów, tak aby doświadczenie historyczne stało
się dla nich punktem odniesienia wobec współczesności. Nawiązując
do wypowiedzi Eleonory Roosvelt podkreśliła, że prawa człowieka nie
są wyłącznie zbiorem słów, które dotyczą przedstawicieli państw. Ich
przestrzeganie zaczyna się w domu i w najbliższym otoczeniu każdego
człowieka. W tym kontekście Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach stanowi doskonały krajobraz do wielonarodowego i wielokulturowego dyskursu. Istotne dla M. Wosińskiej w omówieniu przez nią
przemian pamięci było ponadto odniesienie się do tzw. dobrych praktyk
edukacyjnych i artystycznych ze współpracy z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Stutthof w Sztutowie
oraz własnych badań, które przeprowadziła w Rwandzie.
W kolejnej części sesji pt. „Prawa człowieka i prewencja” została
omówiona kwestia praw człowieka, których geneza związana jest bezpośrednio z wydarzeniami II wojny światowej i pojęciem „ludobójstwa”,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki godności jednostki zarówno w czasie pokoju, jak i warunkach wojennych, oraz traktowania
jeńców wojennych w kontekście wydarzeń historycznych i współczesnych. Za materiał do rozważań posłużył film edukacyjny CMJW –
Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci, z którego uczestnicy sesji wy-
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łonili fragmenty istotne dla omawiania nie tylko historii, ale również
takich zagadnień, jak godność ludzka czy odpowiedzialność za drugiego człowieka. Warsztaty były okazją do zaprezentowania idei i metod
mających na celu – poprzez aktywizację ucznia – pokazanie, że lekcje
historii i wizyty w miejscu pamięci stanowią nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, pozwalającą na lepsze rozumienie współczesnych
konfliktów (europejskich i pozaeuropejskich). A także, które wskazują,
że przeciwdziałanie w tym względzie nie musi oznaczać tylko działań
podejmowanych przez polityków czy służby mundurowe, ale może być
realizowane przez każdego z nas jako świadoma postawa w życiu codziennym w czasach pokoju.
W ostatniej części „Pedagogika szkolna w miejscu pamięci. O znaczeniu pracy zespołowej” M. Wosińska pokazała, że Muzeum, jako jedno z nielicznych znanych jej miejsc, nie tylko stworzyło reprezentację
przeszłości, ale też nazwało i zmierzyło się z historią miejsca, jakim się
opiekuje. Czy i jak można ten fakt wykorzystać w edukacji o prawach
człowieka, rozmawiano później. Wspólnie analizowano także możliwości nauczania na ten temat w szkołach – wyszukując elementy szkolnej podstawy programowej oraz omawiając efektywne metody pracy
z uczniami.
Ideą edukacji na temat praw człowieka – podkreślała M. Wosińska –
jest założenie o możliwości praktycznego zastosowania wiedzy zamiast
tylko teoretycznej interpretacji dyskursu oraz konieczność podjęcia
dialogu pomiędzy różnego rodzaju podmiotami i instytucjami – stąd
potrzeba wprowadzenia podejścia interdyscyplinarnego. Istotnym elementem edukacji na temat praw człowieka są dwie przestrzenie edukacyjne: szkolna – za pośrednictwem oferowanej wiedzy i sposobu jej
przekazywania ma szansę kształtować odpowiednie postawy obywatelskie (uczyć młodego człowieka odpowiedzialności i znaczenia ludzkiej godności), oraz martyrologiczna – konfrontująca obywatela z trudną historią nie tylko poprzez dyskurs, ale przede wszystkim poprzez
doświadczenie materialnego dziedzictwa (miejsce pamięci, cmentarz)
oraz dziedzictwa emocjonalnego (kontakt ze świadkami historii, zapośredniczone relacje).
Zakończenia obrad dokonała dr Violetta Rezler Wasielewska. Ona
również poprowadziła ostatnią część sesji, czyli finał IX edycji ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”,
w trakcie którego ogłoszono wyniki (patrz: s. 222), wręczono nagrody
laureatom oraz odbyła się prezentacja wyróżnionych projektów.
Iwona Cichoń
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Zjazd rodzin jeńców
Oflagu II D Gross Born,
Łambinowice, 16 listopada 2017 r.
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (CMJW) w Łambinowicach-Opolu we współpracy z Izbą Muzealną w Bornem Sulinowie zorganizowały w Muzeum w Łambinowicach spotkanie członków rodzin byłych
jeńców Oflagu II D Gross Born. Do Łambinowic przyjechało blisko trzydzieści osób, krewnych nieżyjących już jeńców, by zdobyć i wymienić
między sobą informacje o nich oraz zaprezentować rodzinne pamiątki
związane z wojną i niewolą. Spotkanie doskonale uzupełniła odbywającą się w następnym dniu Konferencja naukowa „Miejsca po niemieckich
obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”. To sprawiło, że całe przedsięwzięcie stało się wydarzeniem wieloaspektowym na
skalę ogólnopolską, łączącym możliwość wyrażenia emocji towarzyszących tego typu spotkaniom z rzetelną naukową analizą zagadnienia
wciąż mało rozpoznanego i opisanego, jakim jest funkcjonowanie w powszechnej świadomości miejsc po obozach jenieckich.
Spotkanie rozpoczęło powitanie dr Violetty Rezler-Wasielewskiej,
dyrektor Muzeum, która przedstawiła jego ideę. Mówiąc o niej, podkreśliła potrzebę budowania zbiorowej pamięci o polskich jeńcach wojennych. Jako gospodarz wydarzenia zaproponowała następnie przedstawienie przez rodziny postaci jeńców. Zgromadzeni goście mówili o swoich bliskich, nie kryjąc emocji. Niektóre opowieści były szczegółowe,
poparte gromadzoną od lat dokumentacją, inne powstały na podstawie
fragmentarycznych wspomnień i nielicznych rodzinnych opowieści. Informacja o milczeniu na temat obozowych przeżyć przewijała się przez
niemal wszystkie wypowiedzi.
Jeńcy Oflagu II D Gross Born (obecnie Borne Sulinowo), których
rodziny spotkały się w Łambinowicach, reprezentowali różne profesje,
różne też były ich losy, bo prawie wszyscy byli w latach II wojny światowej przetrzymywani nie tylko w Oflagu II D Gross Born, ale w kilku
innych obozach jenieckich. Niektórzy byli uczestnikami obydwu wojen
światowych. Szczere i emocjonalne wypowiedzi uczestników spotkania
sprawiały niejednokrotnie wrażenie, jakby ich autorzy mieli okazję mó-
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wić o tym po raz pierwszy. Prawie wszyscy przygotowali się do wystąpienia, przywożąc notatki, kopie, a nawet oryginały dokumentów. Tak
przedstawionych zostało czternaście niepospolitych życiorysów, z jednej
strony całkiem sobie obcych ludzi, ale z drugiej złączonych wojennym
losem jeńca i wspólnym podejściem do obowiązku wobec Ojczyny. Taki
obraz wyłania się z relacji rodzin – synów, córek, wnuków i prawnuka
– którzy 16 listopada 2017 r. przyjechali do Łambinowic.
Podpułkownika Władysława Dzióbka, przedwojennego dowódcę
14. Pułku Piechoty we Włocławku, przedstawiła córka Władysława
Dyrcz. Podpułkownik po wybuchu wojny walczył w stolicy, a za waleczność otrzymał order Virtuti Militari. Po dostaniu się do niewoli,
przebywał w kilku obozach, m.in. w oflagach II A Prenzlau i II E Neubrandenburg. W Stalagu II C Schwerin spotkał, dzielącego jeniecki los,
mjr. Henryka Sucharskiego, obrońcę Westerplatte. Podobnie jak wiele
tysięcy jeńców, przeżył styczniową pieszą ewakuację w 1945 r. Po powrocie do kraju pracował w administracji kopalni miedzi. Bliscy pamiętają go jako człowieka pogodnego, dobrego męża, ojca i dziadka.
Andrzej Jędrzejowski przedstawił losy ojca ppor. Aleksandra Jędrzejowskiego (ur. 1906 r.) na podstawie życiorysu sporządzonego po jego
powrocie do kraju w 1947 r. Absolwent przedwojennego seminarium
nauczycielskiego oraz podchorążówki w Bydgoszczy, walczył w kampanii 1939 r., ranny dostał się do niewoli. Jego jeniecki szlak znaczą obozy
przejściowe w Krakowie, a potem w Stargardzie, Choszcznie i Bornem
Sulinowie. Po wojnie pracował w przemyśle węglowym na Górnym Śląsku.
Porucznik Stanisław Teofil Jurczyński uczestniczył w obydwu wojnach światowych, w pierwszej jako żołnierz Korpusu Polskiego, udział
w drugiej przerwała niewola. Przebywał w trzech obozach: Stalagu
II H Rederitz oraz w oflagach II B Arnswalde oraz II D Gross Born.
Ten niezwykle uzdolniony człowiek – absolwent Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzupełnionych kilkuletnimi
studiami za granicą – czas niewoli poświęcił pracy kształceniowej, prowadząc liczne kursy dla jeńców, a także kontynuował indywidualnie studia nad osobowością człowieka. Cechowało go nowatorskie podejście do
zagadnień związanych z grafologią. Po wojnie usiłował swoimi badaniami nad człowiekiem zainteresować środowiska naukowe. Niestety, bez
powodzenia. Zmarł w 1954 r. – jak określiła to w emocjonalnych słowach
wnuczka Lucyna Maria Jeznach – niedoceniony i w zapomnieniu.
O por. rez. Czesławie Kardolińskim mówili jego syn Andrzej oraz córka
Krystyna. Ze słów dzieci jawi się postać człowieka odważnego, przedsiębiorczego i ambitnego (studia na Politechnice Gdańskiej). Wiedza dzieci
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o czasie niewoli ojca jest fragmentaryczna. Po powrocie do kraju w 1947 r.
spotkały go prześladowania, choć – jak określiła to córka – radził sobie
w każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji. Zmarł w 1957 r., niedługo
po powrocie do rodzinnego Kalisza. Jego dzieci miały wówczas po kilka
lat i doświadczenia wojenne ojca były poza ich percepcją. Swą wiedzę
uzupełnili już jako dorośli ludzie.
Porucznik Andrzej Mystkowski był oficerem służby stałej. Jeszcze
jako podchorąży podjął studia na Politechnice Warszawskiej, lecz ambitne plany pokrzyżował wybuch wojny. Po bitwie pod Kockiem dostał się
do niewoli. Jego jeniecką drogę znaczą obozy w Stargardzie, Choszcznie
i Bornem Sulinowie. Jako jeniec zaangażował się w działalność oświatową, uczył się i innych jeńców, prowadząc lekcje języka francuskiego,
mechaniki oraz elektrotechniki. Występował także w obozowym teatrze. W domu czekała na niego żona z dzieckiem. Małżeństwo przez
cały okres niewoli korespondowało ze sobą, wymieniając ok. 500 listów
(po latach, za sprawą syna Jana, cała korespondencja trafiła do zbiorów
CMJW). W styczniu 1945 r. A. Mystkowski przeżył pieszą ewakuację do
obozu w Sandbostel, następnie trafił do Lubeki, skąd w grudniu 1945 r.
wrócił do kraju. Po studiach na Politechnice Łódzkiej ułożył sobie życie
w powojennych realiach. Jego syn, Jan Mystkowski od lat współpracuje
z CMJW, uczestnicząc w rocznicowych wydarzeniach, a także dokumentując liczne przedsięwzięcia Muzeum na fotografiach i filmach.
W ciekawy, bliski bajkowej narracji sposób, historię rodziców, która miała piękny początek i szczęśliwy finał, przedstawiła Małgorzata Niewiarowska. Jej ojciec, por. Bolesław Niewiarowski służył w 35.
Pułku Piechoty, stacjonującym przed wojną w Brześciu. Młody oficer
poznał na spacerze 15-letnią piękną dziewczynę, którą od razu pokochał, i która odwzajemniła jego uczucie. Wojna odroczyła plany o ślubie
młodych, a wkrótce B. Niewiarowski dostał się do niewoli niemieckiej.
Przebywał m.in. w oflagach II A Prenzlau, II E Neubrandenburg i II
D Gross Born. Na trasie jego jenieckiego szlaku był jeszcze Stalag X B
Sandbostel oraz Oflag X C Lübeck, gdzie zastał go koniec wojny. Wielka młodzieńcza miłość przetrwała. W grudniu 1945 r. B. Niewiarowski
wrócił do kraju i do narzeczonej. Wkrótce wzięli ślub, zarejestrowany
w urzędzie w Kielcach jako pierwszy po wojnie, i rozpoczęli wspólne życie. Przedwojenny oficer nie znalazł jednak zatrudnienia w wojsku po
1945 r. Osiadł w Bydgoszczy, gdzie nadal mieszka jego córka. O swoich
obozowych przeżyciach mówił bardzo niechętnie. Zmarł w wieku 97 lat,
jego żona niewiele wcześniej. Byli bardzo szczęśliwym małżeństwem.
Po por. Bolesławie Niewiarowskim pozostały obozowe pamiątki, które
w lipcu 2017 r. córka przekazała do Muzeum.
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Porucznika Czesława Ignacego Podolskiego (ur. 1899 r.) przypomniał syn, Henryk Podolski. W roku 1918 jego ojciec ukończył seminarium nauczycielskie i rozpoczął pracę, której oddawał się z pasją.
Jako porucznik rezerwy – służył w 18. Pułku Ułanów Pomorskich –
został zmobilizowany już w sierpniu 1939 r., a we wrześniu w bitwie
nad Bzurą dostał się do niewoli. Porucznik przebywał w kilku obozach,
w Arnswalde. Również jako jeniec pozostał wierny swojemu nauczycielskiemu powołaniu, ucząc współtowarzyszy niedoli. Z Lubeki, gdzie
zastał go koniec wojny, wrócił do kraju pierwszym transportem, przez
Gdynię. Zamieszkał w Golubiu-Dobrzyniu i już w grudniu 1945 r. rozpoczął pracę nauczyciela. Koniec życia miał wręcz symboliczny – zmarł
na stopniach szkoły w 1978 r. Syn, historyk, ze smutkiem stwierdził,
że mieszkając jakiś czas blisko Choszczna, gdzie w czasie wojny mieścił
się Oflag II B Arnswalde, nie odwiedził tego miejsca – nie wiedział jeszcze wtedy, że jest związane z ojcem.
Bardzo ciekawą relację przedstawił Mikołaj Pukianiec, prawnuk
por. Zygmunta Pukiańca (ur. 1888 r.). Doskonale obeznany w życiorysie swego przodka, wybitnego lekarza, który sam, dzieląc los jeńca,
leczył innych, nie bacząc na ich narodowość, z radością wśród gości spotkania rozpoznał córkę dowódcy swego pradziadka. Przy okazji przypomniał zabawną historię zakładu wygranego przez antenata z jego
dowódcą i do dziś nieprzekazanej szabli. Doktor Z. Pukianiec w czasie
przedwojennej praktyki we Włocławku leczył nie tylko żołnierzy, lecz
i tamtejszych kleryków. Z tego okresu datowała się jego znajomość ze
Stefanem Wyszyńskim, późniejszym prymasem tysiąclecia. Po wybuchu II wojny światowej, jak inni, dostał się do niewoli. Przeszedł przez
kilka obozów. W Oflagu II B Arnswalde był w grupie sześciu lekarzy,
którzy zajmowali się chorymi na tyfus jeńcami radzieckimi. Jako jeden
z ostatnich opuścił izbę lekarską w Oflagu II C Woldenberg, gdy jeńcy
zostali ewakuowani w pieszym marszu. Do domu wrócił w 1946 r. Mimo
specjalistycznego wykształcenia nie mógł znaleźć satysfakcjonującego
go zatrudnienia. Przez pewien czas pracował jako lekarz na kolei, potem jako pediatra, choć nie czuł się dobrze w tej roli. Zmarł w 1966 r.
Trójka dzieci dr. Z. Pukiańca wybrała życie na emigracji. Prawnuk,
Mikołaj Pukianiec, od kilku lat mieszka w Poznaniu, bo podczas zjazdu rodzin jeńców w Dobiegniewie poznał swoją przyszłą żonę, również
wnuczkę jeńca. Są dziś szczęśliwym małżeństwem, które żartobliwie
nazywają „obozowym”, i rodzicami kilkumiesięcznej córeczki.
Równie interesujący życiorys miał inny lekarz-jeniec – Józef Ruszkowski. Przed wojną pracował w szpitalu w Tarnowie, potem w Grudziądzu, tuż przed wybuchem wojny w Łowiczu, następnie na oddziale
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zakaźnym szpitala w Warszawie, a potem zgłosił się do obrony stolicy.
Organizował m.in. ewakuację dzieci, chorych i rannych. Po kapitulacji
Warszawy wraz z chorymi wyruszył ostatnim pociągiem do Grodna.
Dramatyczny splot okoliczności sprawił, że udało mu się uniknąć losu
oficerów, którzy trafili do Katynia czy Kozielska. Został wzięty do niewoli podczas próby dotarcia z Kłajpedy do Szwecji. Nigdy nie przestał
być lekarzem, z poświęceniem leczył chorych na tyfus w Oflagu II D
Gross Born, choć choroba jego także nie oszczędziła. Na stanowcze żądanie Szwedzkiego Czerwonego Krzyża został zwolniony z obozu. Gdy
tylko odzyskał wolność, wrócił do Warszawy, gdzie zaangażował się
w działalność konspiracyjną. Zdradzony przez współpracownika trafił
na Pawiak, skąd został zwolniony. Po kolejnej nieudanej próbie aresztowania przeniósł się do Krakowa. Tam również niósł pomoc – m.in.
jeńcom radzieckim i powstańcom warszawskim. Po wojnie jako lekarz
wojskowy zajmował się m.in. organizacją przywozu do kraju więźniarek
z Ravensbrück. Niestety, stale narażony był na szykany, co zmusiło go
do odejścia z wojska. Podjął później pracę w szpitalach warszawskich
i prowadził badania naukowe. Położył ogromne zasługi w badaniach
nad powikłaniami po gruźlicy. Zmarł w 1990 r. w Warszawie. Do końca
chętnie pomagał byłym jeńcom i więźniom. Jego syn, Bogusław Ruszkowski, który przedstawił losy lekarza-jeńca gościom zjazdu, także wybrał medycynę – jest lekarzem stomatologiem, a po ojcu przejął opiekę
nad żyjącymi jeszcze byłymi więźniarkami Ravensbrück.
Antoni Soja (ur. 1902 r.) przed wojną służył w 31. Pułku Strzelców
Kaniowskich, stacjonującym w Łodzi, potem w Kownie. Zmobilizowany,
walczył w kampanii 1939 r., został ranny i dostał się do niewoli. Więziony w oflagach II A Prenzlau, II B Arnswalde oraz II D Gross Born.
Do kraju wrócił w 1946 r. Rok później założył rodzinę. On również nie
znalazł zatrudnienia w wojsku, dlatego – jak zapamiętał syn Wojciech
Soja – wybrał inny zawód i do przejścia na emeryturę pracował jako
księgowy. Zmarł w 1991 r.
Kaprala Jana Wepę przedstawił również syn, Wiesław Wepa. W młodości ojciec był wybitnym lekkoatletą, a swoje zamiłowanie do sportu
realizował, pracując w wojsku jako wychowawca sportowy. W chwili
wybuchu wojny miał 27 lat. Do niewoli dostał się pod koniec września.
Jego jeniecką drogę znaczyły kolejne obozy oficerskie: najpierw XI A
Osterode, potem II B Arnswalde, następnie II D Gross Born. Przebywał w nich jako ordynans. Na spotkanie do Łambinowic jego syn przywiózł 19 jenieckich fotografii, które zdecydował się przekazać Muzeum.
Podarowane zdjęcia w większości przedstawiają ordynansów, towarzyszących oficerom w oflagach. Ich obozowe losy, na tle dość dobrze
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rozpoznanych i opisanych kolei życia oficerów, stanowią ciągle białą
plamę. Wracając do losów J. Wepy, warto zaakcentować jego udział
w jenieckich igrzyskach olimpijskich, zorganizowanych w Oflagu II D
Gross Born w 1944 r. Jan Wepa zdobył w nich dwa srebrne medale
(srebrne, choć z tektury) w lekkiej atletyce, przegrywając tylko z przedwojennym olimpijczykiem. Do kraju wrócił w grudniu 1946 r. Założył
rodzinę. Rzadko wracał do wojennych wspomnień. Zmarł w 1995 r. Syn
dopiero jako dorosły człowiek zaczął rekonstruować losy ojca z czasów
niewoli. Dba, aby jego dzieci znały tę ważną część historii rodziny.
Porucznika Jana Włodarczyka przedstawił siostrzeniec Józef Smok.
Informacje dotyczące biografii wuja, oficera Armii Krajowej, są dość
fragmentaryczne. Urodził się w 1909 r., studiował na Uniwersytecie
Warszawskim i z tym miastem związał swoje życie. Jako porucznik
rezerwy był uczestnikiem walk o stolicę w 1939 r. Walczył również
w Powstaniu Warszawskim i wtedy dostał się do niewoli. Był jeńcem
Stalagu 344 Lamsdorf, potem Oflagu II D/Z Gross Born, Zweiglager
Westfalenhof oraz Stalagu X B Sandbostel. Po wojnie wrócił do kraju, zaangażował się w działalność organizacji kościelnych, uczestniczył
m.in. w rokowaniach mających na celu uwolnienie prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Jan Smok zapamiętał z młodości opowieści wuja z czasów Powstania Warszawskiego. Wuj wielokrotnie podkreślał, jaką rozpacz odczuwali walczący powstańcy, gdy patrzyli na bierność Armii
Czerwonej, czekającej na prawym brzegu Wisły. Józef Smok od wielu
lat stara się uzupełnić wiedzę o wuju, w czym bardzo pomaga mu syn
Tomasz, który także wziął udział w łambinowickim spotkaniu.
Kapitan Stefan Michał Zaleski (ur. w 1900 r. w Samborze), z zawodu nauczyciel, był uczestnikiem trzech wojen. W I wojnie światowej
walczył m.in. w bitwie pod Verdun. Po powrocie do kraju wstąpił do
tworzącego się 1. Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego w Nowym Sączu. Wkrótce założył też rodzinę. W 1920 r. walczył w wojnie
polsko-rosyjskiej. Po raz trzeci, w 1939 r., kpt. rez. S. Zaleski znów
wyruszył na wojnę. W walkach dostał się do niewoli, był m.in. jeńcem
Oflagu II D Gross Born. Po wojnie wrócił do kraju, do rodziny. Zmarł
w 1974 r. i pochowany został na cmentarzu w Tarnowie. Postać dziadka przedstawił uczestnikom spotkania wnuk Stanisław Zaleski.
Prezentację zamknął Andrzej Muszyński opowiadając o swoim
dziadku. Podporucznik Piotr Żurek ukończył podchorążówkę w Krakowie. W życiu cywilnym był nauczycielem (uczył w szkołach okręgu
wileńskiego). Powołany do wojska jako rezerwista, dostał się do niewoli
w październiku 1939 r. Jego jenieckie losy znaczą przede wszystkim
oflagi II B Arnswalde oraz II D Gross Born. Czas niewoli wykorzystał
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na podniesienie swoich kwalifikacji pedagogicznych: w obozie ukończył wyższe studia nauczycielskie, dzięki czemu po powrocie do kraju
w 1946 r. mógł wykonywać swój ukochany zawód. Zmarł w Mikołowie
w 1981 r. Państwo Muszyńscy w dniu zjazdu przekazali do CMJW zbiór
dokumentów, wytworzonych w obozach, potwierdzających szkolenia
nauczycielskie dziadka, łącznie 13 artefaktów.
Spotkanie w Łambinowicach stało się także dobrą okazją do przedstawienia instytucji organizatorów. O Muzeum mówiła jego dyrektor,
dr Violetta Rezler-Wasielewska, akcentując wieloaspektową działalność placówki, która sprawuje opiekę nad miejscem, gdzie w latach II
wojny światowej działał jeden z największych jenieckich kompleksów
obozowych w Europie. Muzeum to jest jedynym w Europie, zajmującym się kompleksowo problematyką jeniecką z lat II wojny światowej. Dyrektor poinformowała jak instytucja realizuje swoje zadania.
Dariusz Czerniawski, kierujący Izbą Muzealną w Bornem Sulinowie,
przybliżył fakty dotyczące miejsca, w jakim – podobnie jak w Lamsdorf – przez dziesięciolecia funkcjonował niemiecki poligon, a w latach
II wojny światowej obozy jenieckie Wehrmachtu. Izba, mieszcząca się
w Budynku Kulturalno-Oświatowym, działająca przy Zespole Szkół im.
Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie, rozpoczęła swoją funkcjonowanie w 2009 r., stawiając sobie za cel dokumentowanie i prezentację skomplikowanych dziejów miejscowości, w tym szczególnie historii
jenieckich obozów.
Po tych dwóch wystąpieniach goście pod opieką pracowników Muzeum zwiedzili ekspozycję oraz Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a na jenieckich cmentarzach zapalili znicze. Kontynuacja
części seminaryjnej miała miejsce po obiadowej przerwie.
Obrady rozpoczęła tym razem prof. dr hab. Anna Matuchniak, która
wygłosiła referat pt. „Pamięć rodzinna i jej nośniki”. Wypowiadając się
jako socjolog, ale i jednocześnie wnuczka jeńca (choć nie przeszedł on
przez Oflag II D Gross Born), omówiła swoją pracę badawczą, posiłkując się historią dziadka kpt. Konrada Majcherskiego. Potraktowała ją
jako przykład dociekań, w których zasadniczą rolę odgrywają prywatne archiwa, wymagające jednak uzupełnienia i konfrontacji z innymi
archiwami i literaturą przedmiotu. Omawiając własne doświadczenia,
uświadamiała uczestnikom spotkania wartość rodzinnych pamiątek
i wskazywała na metody dochodzenia do prawdy, a następnie jej utrwalania. Jak później się okazało, profesor udało się skutecznie zachęcić
gości Muzeum do podjęcia bądź kontynowania prywatnej rekonstrukcji
jenieckich losów ojców, dziadków i pradziadków.

194

Sprawozdania

„Oflag II D Gross Born w świetle badań naukowych” to tytuł wystąpienia mgr Eweliny Klimczak z Działu Naukowego CMJW. Referat ten
został zaprezentowany na spotkaniu rodzin Grossbornczyków. Oflag
II D Gross Born na Pomorzu jako niemiecki stały obóz jeniecki dla oficerów stanowił w czasie II wojny światowej jedno z największych skupisk żołnierzy polskich w niewoli Wehrmachtu. Pomimo upływu ponad
70 lat od zakończenia II wojny światowej nie ma na jego temat kompleksowej monografii. Przez wiele lat miejsce, w którym się znajdował,
było okryte tajemnicą, ponieważ istniała tam baza wojsk ZSRR. Źródeł
historycznych na temat oflagu i losów internowanych w nim żołnierzy
jest jednak bardzo dużo. Mówią wiele o jego organizacji i miejscu w systemie obozów Wehrmachtu, o codziennym życiu jeńców i ich działalności kulturalnej, oświatowo-naukowej, religijnej oraz sportowej, a także
konspiracyjnej. Autorka dokonała sprawnego przeglądu zachowanych
źródeł i istniejącej literatury. Kończąc, zaakcentowała potrzebę przygotowania pracy, w której wszystkie te kwestie zostałyby omówione.
W dalszej kolejności kierujące dwoma działami zbiorów Muzeum:
mgr Iwona Biegun oraz mgr Beata Madej wygłosiły wspólny referat
„Od rodzinnej pamiątki do muzealium. Prezentacja zbiorów Muzeum”.
Pierwsza omówiła zbiory archiwalne, kładąc akcent na te, w których
znajdują się informacje o obozach Gross Born i przetrzymywanych
w nich jeńcach. Jednocześnie I. Biegun zwróciła uwagę na różnorodność zbiorów archiwalnych CMJW, zarówno pod względem treści, jak
i postaci. W archiwaliach są zatem m.in. niemieckie dokumenty urzędowe (np. tzw. listy WASt), statystyki i raporty Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, a także powojenne wspomnienia, spisywane już przez byłych jeńców. Za cenne uzupełnienie
dokumentów uznała fotografie. Ponieważ zaś ogromna część zbiorów
została Muzeum przekazana w darze, na ogół przez rodziny jeńców,
mgr B. Madej omówiła następnie jak rodzinna pamiątka przekształca
się w CMJW w muzealium. Przedstawiając kolejne etapy prac: od podpisania protokołu przyjęcia daru, po utworzenie karty inwentarzowej
i oznakowanie obiektu, dostarczała uczestnikom seminarium kolejnych
informacji o specjalistycznych zbiorach CMJW. Wystąpienie zakończyła informacjami o warunkach, w jakich powinny być przechowywane
rodzinne pamiątki. Jej cenne rady na ten temat zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.
Dalsza część spotkania upłynęła już na rozmowach gości z pracownikami Muzeum. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość wglądu do akt
i ustalania losów indywidualnych jeńców, co również bardzo docenili.
Uroczysta kolacja i kontynuacja rozmów do późna, w tym także projek-
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cja filmu Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci zakończyły pracowity dla wszystkich dzień.
Nazajutrz, 17 listopada, odbyła się ogólnopolska Konferencja naukowa „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane
czy odkrywane?”. Obradom przysłuchiwali się m.in. uczestnicy spotkania rodzin Grossbornczyków (patrz: s. 197). Liczne podziękowania za
listopadowe wydarzenie, jakie złożyli później organizatorom, świadczą
o tym, że pomysł tego rodzaju spotkań jest dobry i z pewnością zasługuje na kontynuację.
Krystyna Duda
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej
Konferencji naukowej „Miejsca
po niemieckich obozach jenieckich
w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”,
Łambinowice, 17 listopada 2017 r.
Konferencja naukowa „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich
w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”, która odbyła się 17 listopada 2017 r. w łambinowickiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu (CMJW), stała się wydarzeniem,
jakie – w myśl założeń organizatora, Muzeum – zapoczątkowało systematyczną organizację, co dwa lata, naukowych spotkań poświęconych
aktualnemu stanowi i perspektywom pamięci o miejscach po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zaproszeni badacze oraz pasjonaci
historii zastanawiali się nad tym, w jaki stopniu ta pamięć trwa, jak
jest pielęgnowana i jakim procesom podlega. Stawiali sobie również pytania, jakie są jeszcze inne miejsca wymagające upamiętnienia i jakim
przeciwnościom muszą stawić czoła ci wszyscy, którzy się tego podejmą. Obok naukowców, muzealników, pasjonatów historii wśród gości
byli również przedstawiciele władz samorządowych, którzy odpowiadają na swoim terenie za jenieckie miejsca pamięci, a także uczestnicy
ogólnopolskiego spotkania rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born, jakie
rozpoczęło się dzień wcześniej. Zainteresowanie przedsięwzięciem wykazała ponadto konsul honorowy Włoch Monika Kwiatosz, której towarzyszył Diego Audero Bottero, zajmujący się rekonstruowaniem losów
żołnierzy włoskich w Generalnym Gubernatorstwie, internowanych
przez Wehrmacht podczas II wojny światowej.
Konferencję poprzedziło zwiedzenie Miejsca Pamięci Narodowej
w Łambinowicach. Pierwszą część obrad prowadziła przewodnicząca
Rady Muzeum, Iwona Solisz, drugą – dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora CMJW. Wszystkich uczestników przywitała dr Violetta
Rezler-Wasielewska.
Naukową debatę rozpoczął dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego Muzeum wystąpieniem pt. „Tylko tablice. Oflag VIII A Kreuz-
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burg i Stalag Luft 7 Bankau”, który zrelacjonował stan pamięci o jenieckich obozach w Kluczborku i Bąkowie w województwie opolskim.
Po nim swój referat wygłosił Tomasz Przerwa, dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, który mówił o historii i współczesności miejsca po
Oflagu VIII B Silberberg w Srebrnej Górze. Obaj referenci w swoich
wystąpieniach całościowo opisali te obozy. Poddali analizie życie codzienne i czas wolny jeńców. Podjęli także kwestię zmian organizacyjnych, jakie zachodziły w trakcie istnienia każdego z obozów. Najwięcej
jednak uwagi poświęcili omówieniu współczesnego stanu tych miejsc,
materialnym upamiętnieniom oraz towarzyszącym im, ale zmieniającym się tam praktykom komemoratywnym.
Kolejną prelegentką konferencji była Kinga Hartmann-Wóycicka,
kierująca Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, instytucji zajmującej się upamiętnieniem byłego Stalagu VIII A Görlitz, który istniał w tym mieście w czasie II wojny światowej. W swoim
wystąpieniu skupiła się na przedstawieniu funkcjonowania ośrodka,
zwracając uwagę na jego ideę oraz sposoby jej realizacji, a jednocześnie
zmiany w postrzeganiu funkcji instytucji, która istnieje zaledwie od kilku lat (2014 r.). Wypracowywanie pomysłu na Centrum było ważnym
wątkiem tego wystąpienia.
„Nie tylko Wielka ucieczka. Obszary oraz kierunki działalności
Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu” to temat kolejnego referatu.
Marek Łazarz, dyrektor tytułowej instytucji przedstawił w początkowej części swego wystąpienia zwięźle historię obozów Sagan (Żagań).
Stwierdzając, że słynna z wielu względów ucieczka jeńców alianckich
z obozu w 1944 r. stała się niewątpliwie motorem promocji samego muzeum i zainteresowania historią miejsca, omówił współpracę żagańskich muzealników z brytyjskimi Królewskimi Siłami Powietrznymi
(Royal Air Force – RAF). Wymiernym efektem tej współpracy było m.in.
przeprowadzenie kwerendy w Imperial War Museum. Powody do dumy
to także ożywione kontakty z USA. Uwaga pracowników muzeum jest
również skupiona na losach jeńców innych nacji. Prelegent przedstawił
potrzeby i pomysły w tym względzie. Dotyczyły one m.in. istniejących
upamiętnień.
Mirosława Rzepecka, kierownik Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie omówiła długi proces odkrywania pamięci o Stalagu XXI A Schildberg (Ostrzeszów), w którym – podobnie jak w Lamsdorf – przebywali
m.in. franciszkanie z o. Maksymilianem Marią Kolbe. Miejsce to jest
interesującym przykładem swojego istnienia w zbiorowej pamięci historycznej, podobnie jak stalagi Sagan, głównie za sprawą innej niż polska nacji internowanych. Z uwagi na dużą liczbę jeńców norweskich,
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przetrzymywanych w latach II wojny światowej w Ostrzeszowie, dziś
interesują się nim przede wszystkim Norwegowie (Ostrzeszów odwiedził premier Norwegii, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg
wraz z synem i ojcem). W popularyzowaniu jenieckiej historii miejsca
jest zatem jeszcze dużo do zrobienia.
Inna perspektywa, mianowicie samorządowców, którzy są odpowiedzialni za miejsca po obozach jenieckich, wybrzmiała w kolejnym wystąpieniu, jakim był referat Sylwii Łaźniewskiej, wiceburmistrz Dobiegniewa w województwie lubuskim. Prelegentka skoncentrowała się na
prezentacji aktualnego stanu i planów dotyczących miejsca po Oflagu
II C Woldenberg. Omówiła jego specyfikę i trudności związane z utrzymaniem, następnie również próby wyjścia z impasu oraz realne perspektywy poprawy działalności Muzeum Woldenberczyków i jego rozwoju. Będzie on możliwy w związku z realizacją nowego projektu władz
gminy Dobiegniew, który zakłada rozbudowę infrastruktury muzeum.
Jolanta Aniszewska, zastępca dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie rozpoczęła swym referatem prezentację
stanu wiedzy i upamiętnień dotyczących obozów jenieckich zapomnianych oraz takich, o których pamięć jest przywracana. W centrum uwagi
prelegentki znalazł się Stalag II D Stargard, w zamyśle władz niemieckich obóz wzorcowy, z licznymi oddziałami roboczymi, w szczególności
zaś kwestia śmiertelności jeńców, a przede wszystkim miejsce ich pochówku. Zmarli jeńcy grzebani byli bowiem przy jenieckim szpitalu,
na cmentarzu, o którym po wojnie zapomniano. Przypomniały o nim
dopiero plany nowej zabudowy tego terenu. Reakcja opinii publicznej
uruchomiła działania służące zmianie tej sytuacji. Ich kierunek nie jest
jeszcze ustalony. Ze względu na dużą hipotetyczność granic cmentarza
w pierwszej kolejności konieczne są prace archeologiczne.
Jako ostatni w pierwszej części konferencji wystąpił dr hab. Maciej
Krotofil z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z referatem
„Stalagi Thorn – stan badań i upamiętnienie”. On również przypomniał
historię miejsca, w którym znajdowały się obozy. Nie była to jednak
historia wyłącznie z okresu 1939–1945. Podczas II wojny światowej
przetrzymywano tam jeńców alianckich, natomiast w latach 1945–
–1947 jeńców niemieckich oraz polskich cywilów. Precyzyjna liczba
wszystkich ofiar jest nieznana. Na istniejącym cmentarzu jenieckim
z lat wojny spoczywa tylko ich część. Uświadomiły to prace przy budowie osiedla mieszkaniowego na terenie poobozowym, które w 2017 r.
doprowadziły do odkrycia ludzkich szczątków, najprawdopodobniej
z okresu powojennego, i do ożywionej debaty publicznej nad sposobem
urządzenia tego miejsca, która wciąż trwa. Teren poobozowy to tak-

200

Sprawozdania

że dziewiętnastwieczne fortyfikacje, które Wehrmacht wykorzystał do
izolowania jeńców. Te obiekty są obecnie niedostępne – forty XI i XIII
stanowią własność Wojska Polskiego oraz osób prywatnych, a o ich
jenieckiej przeszłości informuje jedynie tablica. Konieczne są zatem
badania naukowe i działania służące wypracowaniu właściwej formy
upamiętnienia ofiar.
Pierwszą część konferencji zakończyła dyskusja. W jej trakcie padło
wiele przykładów miejsc pamięci, które wymagają opieki, a także różne
dowody pielęgnowania jenieckiej historii.
Część drugą konferencji rozpoczął dwugłos dotyczący Oflagu II C
Woldenberg. Profesor Anna Matuchniak, wnuczka byłego jeńca tego
obozu kpt. Konrada Majcherskiego, zaprezentowała nowo wydaną
książkę, której autorami są, tak jak ona, potomkowie jeńców zrzeszeni
w Stowarzyszeniu Woldenberczyków. Wydawnictwo nosi tytuł Oflag
II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica. Profesor przedstawiła jego
treść: historię oflagu, działalność i środowisko jeńców, które po wojnie
przez lata działało jako stowarzyszenie, i którego z czasem członkami
stały się już tylko rodziny jeńców, dbające jednak o pamięć o swych
bliskich. Wyraziła zaniepokojenie niszczejącą infrastrukturą poobozową i brakiem planów jej ochrony. Doktor Przemysław Słowiński z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, konsultant naukowy w Muzeum Woldenberczyków
w Dobiegniewie i Muzeum Martyrologii w Słońsku, także członek stowarzyszenia, również odniósł się do stanu zachowania infrastruktury
obozowej. Zwrócił ponadto uwagę na fakt, że istniejąca do dziś pierwsza
wystawa w muzeum w Dobiegniewie została stworzona przez samych
jeńców. Bardzo pozytywnie ocenił różne formy popularyzowania historii miejsca, m.in. konkurs poezji woldenberskiej, spotkania rodzin, konferencje i wydawnictwa.
Referat dr. Edwarda Kopówki, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, pt. „Drugie zapomnienie. Stalag 366 Siedlce” był
kolejnym wystąpieniem, które uświadamiało uczestnikom, jak złożony jest proces pamięci zbiorowej. Po szczegółowym omówieniu historii
Stalagu 366 i przetrzymywanych w nim ludzi, co E. Kopówka zrobił na
tle innych niemieckich miejsc odosobnienia we wschodniej części Generalnego Gubernatorstwa, przedstawił powojenne dzieje upamiętnienia
ofiar obozu w Siedlcach. Wyraził ubolewanie nad jego obecnym stanem
i sformułował potrzebę zmiany stanu rzeczy.
Cezary Nowogrodzki, historyk i regionalista w swoim wystąpieniu
„Pamięć miejsca. Frontstalag 307 oraz Stalag 366” zaprezentował dzieje stalagów 366/Z Biała Podlaska i 307 Biała Podlaska, a także obecny
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stan terenów, na których się one znajdowały podczas II wojny światowej. Ponieważ są to miejsca związane m.in. z tragedią internowanych
tam wówczas Włochów, z głosem uzupełniającym wystąpił Diego Audero Bottero, badający ich losy na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
Podzielił się on z uczestnikami konferencji swoimi refleksjami na temat
miejsca internowanych włoskich żołnierzy w świadomości historycznej
współczesnych Włochów, a także mieszkańców terenów, gdzie znajdowały się obozy dla internowanych. Kwestia ta spotkała się z zainteresowaniem. W dyskusji wzięła udział m.in. Monika Kwiatosz, honorowy
konsul Włoch. Sprawy, jakie poruszano w tej części konferencji, miały
charakter szczegółowy i dotyczyły np. statystyki zwiedzających różne
placówki muzealne, oraz perspektywiczny – kierunków dalszych badań.
Obrady zakończyła dyrektor CMJW dr Violetta Rezler-Wasielewska,
która podziękowała wszystkim za udział w konferencji i zapowiedziała
kontynuację pomysłu.
Ewelina Klimczak
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Sprawozdanie z konferencji
„Na styku historii i codzienności.
Społeczność lokalna
wobec miejsca pamięci”,
Łambinowice, 19 grudnia 2017 r.
Pod hasłem „Na styku historii i codzienności. Społeczność lokalna
wobec miejsca pamięci” Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (CMJW) 19 grudnia 2017 r. zorganizowało konferencję podsumowującą projekt badawczy pt. „Przeszłość dla przyszłości.
Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium lokalnej społeczności Łambinowic”, której partnerem był Zespół Szkół w Łambinowicach.
W konferencji wzięło udział ok. 50 osób, w tym głównie mieszkańcy
gminy Łambinowice, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas drugich gimnazjum z rocznika 2016/2017.
Uczestników konferencji oficjalnie przywitała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW, oddając następnie głos dr Monice Choroś,
z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu,
specjalizującej się w onomastyce. Zaprezentowany przez nią temat
„Łambinowice. Oswajanie krajobrazu kulturowego”, trafnie wpisywał
się w przeprowadzone badania socjologiczne. W swoim wystąpieniu
dr M. Choroś zdefiniowała krajobraz kulturowy, przede wszystkim jako
twórczą ingerencję ludzi w stan natury. To właśnie efekty tej aktywności stają się śladami historii, analizowanymi na gruncie onomastyki.
Skomplikowane dzieje Śląska, a więc także Łambinowic i ich najbliższej okolicy, znalazły swe odzwierciedlenie w nazwach miejscowych
i ich przeobrażeniach rejestrowanych od średniowiecza po czasy współczesne. To efekt zmian przynależności politycznej regionu i masowych
przemieszczeń ludności. Autorka zwróciła uwagę na długie tradycje
wieloetniczności i dwujęzyczności odzwierciedlone w nazwach miejscowych. Wpłynęły na te procesy dwa kluczowe momenty. Czas trzynastowiecznej kolonizacji na prawie niemieckim, gdy nazwy miejscowe
zostały historycznie ukształtowane, często utrwalając przenikające się
polskie i niemieckie elementy, a następnie transfery ludności, będące
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wynikiem ustaleń zwycięskich mocarstw po 1945 r. Wówczas to, zacierając znaki niemieckiej obecności w krajobrazie kulturowym, współcześni mieszkańcy Łambinowic zainicjowali proces oswajania przejętego
od swych poprzedników krajobrazu kulturowego, wprowadzając czytelne i zrozumiałe dla siebie symbole.
W dalszej kolejności głos zabrały socjolożki – dr Anna Czerner i dr
Elżbieta Nieroba (Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego). Były
one odpowiedzialne za konceptualizację i realizację badań empirycznych, które stanowiły kluczową część prezentowanego projektu. Elżbieta Nieroba na początku swojego wystąpienia omówiła założenia projektu oraz źródła jego finasowania, wskazując na program „Dziedzictwo
kulturowe”, priorytet „Miejsca Pamięci Narodowej” – Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje oraz Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację
kulturową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszej
kolejności przybliżyła ideę projektu, podkreślając przy tym, że badania
socjologiczne składały się z dwóch części – warsztatów realizowanych
w gimnazjum oraz wywiadów pogłębionych z mieszkańcami Łambinowic i okolicznych miejscowości. W swoim wystąpieniu mówiła o nowym
modelu muzeum, jego celach i zadaniach.
W pierwszej części wystąpienia dr E. Nieroba przybliżyła społeczny kontekst funkcjonowania współczesnego muzeum. Poznanie go jest
o tyle ważne, że zmiany technologiczne (takie jak m.in. cyfryzacja i rozwój nowych mediów) należy traktować jako wtórny czynnik przeobrażający muzealnictwo. Fundament tych różnorakich zmian, określanych
kolektywnie mianem nowej muzeologii, sięga głębiej i wyrasta z obecnej etyki muzeów, czyniącej z tych instytucji podmioty w wysokim stopniu odpowiedzialne społecznie. W praktyce oznacza to przesunięcie akcentu z produktu (czyli np. jednostkowej wystawy) w stronę procesu
angażującego na różne sposoby publiczność muzealną. Liczy się w tym
ponadto transparentność działań podejmowanych przez muzea oraz
szczerość i skracanie dystansu w kontakcie z odbiorcą, dzięki czemu
tracą one dotychczasowy, tradycyjnie i nieco autorytarnie (a w każdym
razie arbitralnie) zdefiniowany wizerunek nobliwej instytucji kształtującej gusty i wiedzę.
Nowe muzeum nie zajmuje już pozycji „zewnętrznego eksperta”, ale
sytuuje się bardziej w centrum życia społecznego, zyskując w ten sposób możliwość realnego wpływania na jakość życia całej społeczności
lokalnej. Ów wpływ potęguje jeszcze fakt, że ogromna część współczesnych muzeów stała się wielofunkcyjną instytucją kultury i realizuje
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bardzo różne zadania, ukierunkowane na zaspokajanie rozmaitych potrzeb publiczności, również np. tych związanych z afiliacją, integracją
społeczną, czy rozwojem osobistym (a nie tylko z czystym przekazem
wiedzy).
Jak zauważyła E. Nieroba, wartości, wokół których koncentruje
swoje działania nowe muzeum, to przede wszystkim: idealizm (dążenie
do najlepszego z potencjalnych wariantów rzeczywistości), intymność
(możliwie bezpośrednie, bliskie komunikowanie się z odbiorcą), głębia
(szczerość, autentyczność w kontaktach z otoczeniem) oraz uwrażliwienie na wzajemne powiązania, czyli uznanie, że jakość życia człowieka
jest uzależniona od wielu czynników, a tym samym będąca komponentem jakości życia chęć udziału w kulturze także będzie determinowana
przez wiele czynników niedających się sprowadzić do prostego podziału
na bywalców instytucji kultury i osoby preferujące inne formy spędzania czasu wolnego.
Po przedstawieniu powyższych wstępnych ustaleń teoretycznych odnoszących się do nowych warunków społeczno-kulturowych, w jakich
przyszło funkcjonować współczesnym muzeom, E. Nieroba skupiła się
na nakreśleniu efektów, jakie mogą przynieść działania instytucji muzealnych – tak na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. A efekty
te bywają spektakularne. Wspomniane wcześniej bezpośrednie relacje
łączące muzeum z publicznością mają m.in. szansę na zwiększenie poczucia własnej wartości jednostki, pobudzenie jej kreatywności, lub też
przepracowanie doświadczenia wykluczenia. W wymiarze zbiorowym
z kolei muzeum ma moc budowania więzi społecznych i kapitału zaufania. Jest w stanie upodmiotowić wspólnotę, ujawnić jej potencjał,
włączyć ją w procesy decyzyjne oraz mocniej związać z zajmowanym
terytorium poprzez uświadamianie unikalnych wartości zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W drugiej części prezentacji dr Anna Czerner omówiła szczegółowo przebieg warsztatów „Od rzeczy do pamiątki”, przeprowadzonych
wspólnie z Elżbietą Nierobą, zrealizowanych w trzech klasach gimnazjalnych Zespołu Szkół w Łambinowicach. Na pierwszym spotkaniu
młodzież została wprowadzona w problematykę pamiątek ujmowanych
w kategoriach społeczno-kulturowych. Uczniów poproszono m.in. o zastanowienie się, jakie funkcje mogą pełnić posiadane przez nich przedmioty, m.in. smartfon, i w jakich okolicznościach można by im przypisać
funkcję sentymentalną i memoratywną. W dalszej części uczestnikom
warsztatów zaprezentowano kilka historii i zdjęć ilustrujących społeczne znaczenie pamiątki. W tym celu jedna z prowadzących zaprezentowała własne pamiątki rodzinne i przedstawiła ich historie. Drugie spo-
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tkanie z uczniami miało charakter bardziej interaktywny. Tym razem
uczniowie, wykonując zadanie z poprzedniego spotkania, przynieśli ze
sobą rodzinne pamiątki lub ich fotografie. W trakcie lekcji młodzież
uruchamiała swoją wyobraźnię, opisując w jaki sposób wybrane artefakty znalazły się w rodzinnych zbiorach, a następnie konfrontowała
własne wyobrażenia z rzeczywistą historią pamiątek. Efektem badawczym warsztatów były nie tylko obserwacje zachowań uczestników
spotkań, ale także materiał zdjęciowy (fotografie pamiątek) i literacki
w postaci napisanych przez młodzież krótkich opowiadań dotyczących
pamiątek rodzinnych, które zostały wykorzystane do stworzenia wystawy czasowej pt. „Od rzeczy do pamiątki”. Kolejny warsztat „Od rodzinnej pamiątki do muzealium” przeprowadzony został przez dr Annę
Wickiewicz, pracownika Muzeum. Ważnym jego elementem było poznanie drogi, jaką przebywają rodzinne pamiątki od momentu podjęcia
decyzji o przekazaniu ich do zbiorów muzealnych do tego, by stały się
one rzeczywistym muzealium. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda
formalna strona tego procesu oraz odkryli, że muzealnicy muszą często
zmierzyć się w tym względzie z rozmaitymi trudnościami, także natury
psychologicznej. Rozstaniu się rodziny ze zgromadzonymi dokumentami i przedmiotami towarzyszą bowiem często – co zrozumiałe – duże
emocje. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że to właśnie odkrycie
historii danego przedmiotu zmienia jego postrzeganie. Świadomość, że
był on nierozerwalnie związany z losem konkretnych osób, których indywidualne historie tworzą wielką historię, sprawia, że staje się ten
przedmiot cennym reliktem.
W dalszej część wystąpienia A. Czerner omówiła kolejny etap projektu, czyli badania jakościowe, którymi objęci zostali mieszkańcy
Łambinowic, wskazując przy tym na sposób rekrutacji respondentów
do wywiadów i metodologię, jaką posługiwały się badaczki oraz wyniki badań. Zaakcentowana została także rola pracowników łambinowickiej siedziby Muzeum jako pierwszych informatorów wprowadzających zespół badawczy w specyfikę społeczności lokalnej, co pozwoliło na
dalszych etapach badań prowadzić w optymalny sposób rekrutację do
próby. Było to o tyle istotne, że próba miała możliwie reprezentatywnie
odzwierciedlać sprofilowaną pod kątem celów badawczych strukturę
demograficzną populacji Łambinowic i okolicznych miejscowości.
Z uwag metodologicznych najważniejsze ustalenie, o którym należy
tu wspomnieć, dotyczyło sposobu gromadzenia materiału empirycznego. Był on pozyskiwany na drodze 15 pogłębionych wywiadów indywidualnych z mieszkańcami Łambinowic oraz okolicznych miejscowości. Każda z takich rozmów dotyczyła zarówno kwestii biograficznych
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(historia rodziny i trajektorie losów związane z Łambinowicami), jak
i stosunku do najbliższej przestrzeni oraz relacji z Muzeum i miejscem
pamięci. Podobnie jak w przypadku warsztatów, punktem wyjścia do
zainicjowania rozmowy było wykorzystanie pamiątek rodzinnych respondenta, jako nośnika pamięci rodzinnej uruchamiającego opowieści z przeszłości i ewokującego emocje związane z ważnymi postaciami i wydarzeniami z życia rozmówcy. Następnie tematyka wywiadu
płynnie zbliżała się do skojarzeń z miejscem zamieszkania. W pierwszej kolejności respondenci wskazywali na „Celpę” jako miejsce szczególnie bliskie i ważne ze względów osobistych i ogólnospołecznych, ale
już jako drugie na „martyrologię”. Z kolei zapytani o tereny poobozowe i cmentarze wykazywali raczej obojętny stosunek do tych miejsc
z racji tego, że tereny te są rozproszone i raczej wtopione w krajobraz.
Na zakończenie wywiadu respondenci podkreślali niejednokrotnie, że
mieszkańcy doceniają fakt upamiętniania tragicznej historii tego miejsca przez Muzeum oraz dbałość o nie.
Uczestnicy konferencji mogli się także dowiedzieć, czym jest banalizacja przestrzeni oraz jak przebiegają procesy jej oswajania, co stanowiło socjologiczny komentarz do referatu M. Choroś. Oba te zagadnienia
zostały zaprezentowane w nawiązaniu do przykładów pochodzących
z badań empirycznych prowadzonych w ramach omawianego projektu.
Kwestia ta mogła być interesująca zwłaszcza dla tych gości, którzy jako
członkowie łambinowickiej społeczności lokalnej sami na co dzień biorą
udział w kolektywnym oswajaniu swojej najbliższej przestrzeni. Dzieje
się to w sposób bezwiedny, niemal automatyczny i jest pochodną codziennych praktyk społecznych związanych z rutyną mieszkania, pracy i wypoczynku w konkretnym miejscu. Refleksem tego procesu, możliwym do empirycznego uchwycenia, jest między innymi wypracowanie
przez mieszkańców unikalnych znaczeń przypisanych poszczególnym
znakom w krajobrazie. W przypadku Łambinowic to na przykład mocno wbudowana w miejscowy język opozycja „obóz (osiedle)/centrum
(wioska)”, odnosząca się do dwóch części miejscowości – tej obejmującej
m.in. stację kolejową, kościół i „Celpę” oraz tej nieco bardziej oddalonej,
sąsiadującej z terenami poobozowymi i dawnym poligonem. Banalizacja przestrzeni z kolei to fenomen społeczny, który dla Muzeum stanowi niejaki problem, ponieważ sprawia, że dla wielu okolicznych mieszkańców martyrologiczny rys najbliższego otoczenia staje się w pewnym
sensie transparentny, na co dzień niedostrzegalny i w związku z tym
należy przyjąć, że Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach jest
inaczej postrzegane i traktowane przez osoby odwiedzające je po raz
pierwszy lub sporadycznie, inaczej przez pracowników i generalnie
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specjalistów zainteresowanych różnymi aspektami historii tego miejsca, a jeszcze inaczej przez społeczność lokalną.
Podsumowaniu konferencji towarzyszyła promocja książki autorstwa Elżbiety Nieroby i Anny Czerner z przedmową prof. dr hab. Anny
Matuchniak pt. Na styku historii i codzienności. Społeczność lokalna
wobec miejsca pamięci, będąca kwintesencją przeprowadzonych badań
socjologicznych. Konferencja stała się również okazją do wręczenia publikacji gimnazjalistom – autorom prac pomieszczonych w książce i na
wspomnianej wystawie.
Na zakończenie dyrektor Violetta Rezler-Wasielewska złożyła na
ręce Bożeny Wojciechowskiej, dyrektor Zespołu Szkół w Łambinowicach, oficjalne podziękowania za współpracę w ramach projektu. Swoje
słowa przypieczętowała artefaktem godnym muzealnika, czyli oprawioną w ramki fotografią, przedstawiającą łambinowickich uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 1971/1972, którą kupiła na targu staroci.
Anna Czerner
Anna Wickiewicz
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Stefan Szelka
(1924–2017)
Stefan Szelka urodził się 23 grudnia
1924 r. w Niedośpielinie w powiecie radomszczańskim, w rodzinie małorolnego
chłopa, kaprala Armii Polskiej we Francji
gen. Józefa Hallera, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. W wieku 19 lat związał
się ruchem oporu, wstępując do Batalionów Chłopskich (BCh) i przyjmując pseudonim „Rak”. Przysięgę złożył 23 grudnia
1943 r., w swoje urodziny, w mieszkaniu
plut. Władysława Kubika „Krzaka”, dowódcy terenowego plutonu BCh.
„Gdy wracam myślami do tamtych czasów – wspominał S. Szelka – i przywołuŹródło: CMJW
ję doświadczenia z przebytej drogi muszę
stwierdzić, że świadomość moja i kolegów
nie była jeszcze całkowicie ukształtowana. Wówczas o przynależności
młodych do danej organizacji nie decydowały poglądy polityczne, lecz
chęć bycia konspiratorem, posiadanie tajemnic i broni, uczestnictwo
w zbiórkach, szkoleniu oraz w akcjach zbrojnych”.
płk Stefan Szelka

Początkowo działał w placówce terenowej (zajmując się głównie małym sabotażem), a od lipca do końca października 1944 r. służył w oddziale leśnym pod dowództwem ppor. Antoniego Roguły „Wiktora”. Gdy
oddział znalazł się na zapleczu frontu, został rozwiązany, a konspiratorzy mieli odtąd działać w małych grupach, m.in. rozbrajając żołnierzy
Wehrmachtu i zdobywając broń. Po wyparciu Niemców przez Armię
Czerwoną dokonał życiowego wyboru i w marcu 1945 r. wstąpił do powstającego polskiego wojska (tzw. Ludowego Wojska Polskiego) jako
oficer polityczny. Działał również aktywnie w komunistycznej Polskiej
Partii Robotniczej, następnie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), a także w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
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„Ja jako były partyzant, syn chłopa posiadający podstawowe wykształcenie i umiejący obchodzić się z bronią, miałem możliwość służenia zawodowo w Milicji Obywatelskiej. Jednak tak się nie stało, bowiem mój kolega wyjechał do miasta Łodzi i tu przeczytał ogłoszenie
o zgłaszaniu się kandydatów do szkoły oficerskiej. Powiadomił mnie
o tym ogłoszeniu. Wiadomość o takiej możliwości została przyjęta przeze
mnie pozytywnie. Pojechałem do m. Łodzi i 23 lutego 1945 r. ochotniczo przez RKU Łódź Miasto zostałem skierowany do Oficerskiej Szkoły
Politycznej. Dziś po 66 latach nie żałuję swej decyzji”.

Przebieg jego służby wyglądał następująco: 4 października 1945 r.
ukończył wspomnianą Oficerską Szkołę Polityczną, został mianowany
chorążym i otrzymał przydział do 61. Pułku Piechoty 17. Dywizji Piechoty (DP) w Krakowie na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii moździerzy 82 mm ds. politycznych. Następnie od 20 września 1945 do 25
kwietnia 1946 r. uczestniczył ze specjalną grupą operacyjną w walkach
z Ukraińską Powstańczą Armią w południowo-wschodniej Polsce (jako
zastępca dowódcy grupy ds. politycznych). Od maja 1946 do czerwca
1947 r. brał udział w kursie doskonalenia oficerów w Łodzi, gdzie uzupełniał wiedzę wojskową i wykształcenie ogólnokształcące. Kolejny
przydział to 23. Pułk Artylerii Lekkiej 6. Pomorskiej DP w Bielsku,
skierowany na szkolenie do Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, by następnie działać w paramilitarnej organizacji dla młodzieży
„Służba Polsce”, m.in. kierując jej 64. Brygadą podczas budowy Nowej
Huty czy nadzorując wszystkie brygady tej formacji tam pracujące. Od
jesieni 1953 do września 1957 r. studiował w Akademii Wojskowo-Politycznej (w trybie zaocznym, natomiast w 1967 r. uzyskał dyplom magistra historii). W roku 1957 ukończył Akademię i został skierowany na
Śląsk Opolski, początkowo do 2. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie (jako starszy instruktor
w wydziale politycznym i sekretarz komitetu PZPR, a następnie jako
zastępca dowódcy dywizji ds. politycznych). W roku 1966 został awansowany do stopnia pułkownika. W latach siedemdziesiątych XX w.
związany był już z Opolem, gdyż od 1972 r. pełnił obowiązki zastępcy
szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ds. politycznych (trzykrotnie
był pełniącym obowiązki szefa, m.in. w czasie stanu wojennego, kiedy
przejął również obowiązki dowódcy garnizonu). Służbę zawodową skończył w grudniu 1984 r.
W ruchu kombatanckim S. Szelka działał od 1946 r., należąc przede
wszystkim do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD),
który współtworzył na Śląsku Opolskim, pełniąc w nim kierownicze
funkcje na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (jako wiceprezes). Po
zmianach ustrojowych w 1990 r. ZBoWiD przekształcił się w Związek
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Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a płk w st. spocz. S. Szelka został prezesem Opolskiego Zarządu
Wojewódzkiego, jak również członkiem Zarządu Głównego tego stowarzyszenia. Te społeczne funkcje piastował przez 25 lat. Za swe największe osiągnięcie na niwie kombatanckiej – poza działaniami w zakresie
opieki socjalnej dla kombatantów – uznawał przede wszystkim zbudowanie na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi kwatery dla kombatantów (w tym byłych żołnierzy zawodowych-kombatantów), uhonorowanych bojowymi odznaczeniami, w której nagrobki są jednakowe,
oznaczone godłem państwowym. Wśród innych przykładów kombatanckiej aktywności można wymienić np. zaangażowanie w historyczną edukację młodzieży (za co otrzymał tytuł „Społecznik Roku Opolszczyzny” w 2016 r.), czy udział w Komisji Upowszechniania Polskich
Tradycji Kombatanckich, przewodniczenie Wojewódzkiej Komisji ds.
Klubów Oficerów Rezerwy przy Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony
Kraju w Opolu, której wiceprezesem był przez dwie kadencje. W latach
osiemdziesiątych XX w. przez dwie kadencje był także radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, m.in. zasiadając w jej Prezydium.
Za udział w walkach w latach II wojny światowej, osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej uhonorowano go licznymi medalami,
odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Batalionów Chłopskich, Złotym i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz kilkudziesięcioma innymi.
Pułkownik S. Szelka od wielu lat współpracował z naszym Muzeum.
Przede wszystkim współorganizował uroczystości rocznicowe, odbywające się w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
Zmarł 7 października 2017 r. w Opolu, w wieku 93 lat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi w Alei Zasłużonych.
Piotr Stanek
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Styczeń
19 I 			

29 I 			

Ogłoszono zbiórkę pamiątek jenieckich pn. „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć”, w trakcie której gromadzone
będą przedmioty związane z pobytem żołnierzy w niemieckich i radzieckich obozach jenieckich oraz w obozach
internowania w państwach neutralnych podczas II wojny
światowej.
W Miejscu Pamięci Narodowej (MPN) w Łambinowicach
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował obchody 72. rocznicy Tragedii
Górnośląskiej. Po uroczystości na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy dr Renata Kobylarz-Buła zaprezentowała gościom zgromadzonym w Muzeum katalog wystawy stałej
Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946).

Marzec
10 III 		

17 III 		

Na V Krakowskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński,
mgr Ewelina Klimczak wygłosiła referat „«Zniewoleni piszą…»”. Obraz wojny i niewoli w korespondencji i memuarystyce polskich jeńców z okresu II wojny światowej”.
72 lata po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej na teren Stalagu 344 Lamsdorf uczczono pamięć jeńców tego
obozu. W uroczystości przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych, współorganizowanej przez Urząd Gminy
Łambinowice, udział wzięli przedstawiciele kombatantów, w tym Jarosław Furgała – żołnierz września 1939 r.
i jeniec wojenny oraz potomkowie jeńców Lamsdorf, których reprezentowała Ann Begg – córka jeńca brytyjskiego
Clarence’a Lidstera. W uroczystości uczestniczyli także
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb
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mundurowych, instytucji naukowych i kulturalnych, duchowni, harcerze i uczniowie oraz lokalna społeczność.
Wydarzenie odbywało się w asyście wojskowej 91. Batalionu Logistycznego w Komprachcicach, a oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
Lądowych we Wrocławiu pod batutą ppor. Jacka Putry.
Obchody zakończyło spotkanie w Muzeum, w trakcie którego zaprezentowano wydaną przez CMJW książkę Anny
Wickiewicz Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII
B (344) Lamsdorf. Uroczystość była objęta patronatem
honorowym Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.
Magister Bartosz Janczak wygłosił referat „Obrona i kapitulacja Warszawy podczas kampanii polskiej 1939 r. we wspomnieniach płk. Juliana Janowskiego” na ogólnopolskiej
konferencji naukowej „Kapitulacje w dziejach wojen.
Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej”, zorganizowanej w Lublinie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II.
Dwóch pracowników Muzeum wzięło udział w seminarium szkoleniowym dla nauczycieli, które zorganizowało
we Wrocławiu Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Doktor Piotr Stanek wygłosił referat „Historia
i współczesność Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach”, a dr Anna Wickiewicz mówiła o działalności edukacyjnej CMJW w Łambinowicach-Opolu.
W Opolu odbył się finał X edycji Regionalnego Konkursu
Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach
(1870–1946). Historia i współczesność” (dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych), który patronatem honorowym objęli: Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa
Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty i Starosta Opolski.
W konkursie udział wzięło 10 uczniów, jury przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce – Dominik Lis z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego (PLO)
nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, II miejsce – Tomasz Witek z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, III miejsce – Patryk
Kozbur z PLO im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, wyróżnienie – Oktawia Lechowicz z II PLO im.
Z. Herberta w Brzegu.
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Kwiecień
5 IV 			

7 IV 			

			

7 IV 			

Wystąpienie dr. Piotra Stanka pt. „Jak najdalej stąd. Jenieckie ucieczki z obozów w Lamsdorf” zainaugurowało
cykl kulturalny „Łambinowickie Spotkania Muzealne”.
Prowadzący je kierownik Działu Naukowego, opowiedział
o próbach jenieckiego oporu, ich okolicznościach i przebiegu.
W Łambinowicach zorganizowano finał XXV edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, do którego zgłoszono 63 uczniów z województwa
opolskiego, w tym: 20 ze szkół podstawowych, 23 z gimnazjalnych i 20 z ponadgimnazjalnych. Konkurs, współorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
i Starostwo Powiatowe w Nysie, patronatem honorowym
objął Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.
Jury przyznało 9 nagród i 3 wyróżnienia: I nagroda –
szkoły podstawowe: Matylda Gaweł ze Szkoły Podstawowej (SP) TAK w Opolu, gimnazja: Zdzisław Rypniewski
z Publicznego Gimnazjum (PG) nr 1 w Głogówku, szkoły
ponadgimnazjalne: Damian Baron z PLO nr III w Opolu;
II nagroda – szkoły podstawowe: Iga Dziadkiewicz z SP
TAK w Opolu, gimnazja: Ludwika Gołaszewska-Siwiak
z Publicznego Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu, szkoły ponadgimnazjalne: Paulina Janik z PLO nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu;
III nagroda – szkoły podstawowe: Alicja Wiącek z SP nr 8
w Brzegu, gimnazja: Bartosz Lukas z PG nr 4 w Brzegu,
szkoły ponadgimnazjalne: Wiktoria Wojtas z PLO nr V
w Opolu; wyróżnienie – szkoły podstawowe: Oliwia Drewniak z SP w Łambinowicach, gimnazja: Julia Stachura
z PG nr 7 w Opolu, szkoły ponadgimnazjalne: Agnieszka
Karbownik z PLO w Niemodlinie.
Magister Bartosz Janczak wziął udział w konferencji naukowej „Wojsko w przestrzeni miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku”, zorganizowanej przez
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wygłosił referat „Gen. bryg. Zyg-
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munt Podhorski ps. Zaza – komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, jeniec Oflagu VII A Murnau”.
W Łambinowicach odbyło się Polsko-Niemieckie Seminarium Uczniowskie, zorganizowane przez Dyrekcję Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu, Kuratorium Oświaty
w Opolu oraz Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad
Grobami Wojennymi. Wzięli w nim udział uczniowie polskich i niemieckich szkół średnich, którzy poznali historię
MPN w Łambinowicach, zwiedzając teren byłych obozów
oraz Muzeum. Spotkali się także z potomkami brytyjskich
jeńców Lamsdorf, a na zakończenie wzięli udział w warsztacie historycznym. Efektem pracy młodzieży była publikacja z tekstami związanymi z wojną i niewolą.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (MBP) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu kulturalnego
„Twarze Opola”. Bohaterem przedsięwzięcia „Autoportret
artysty-pedagoga” był prof. dr hab. Edward Syty, opolski
malarz i rysownik, wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i Katedrze Architektury Politechniki Opolskiej. W rozmowie z Jerzym Beskim poruszali
zagadnienia związane z kształceniem młodego pokolenia artystów, a także z inspiracjami i technikami pracy
E. Sytego.

Maj
8 V 			

10 V 			

15 V 			

W 72 lata po zakończeniu II wojny światowej pracownicy
Muzeum, składając przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych kwiaty i zapalając znicze, uczcili pamięć
żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, którzy w trakcie tego
globalnego konfliktu trafili do niewoli niemieckiej.
Roland Skubała – pasjonat historii i kolekcjoner, był gościem „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. W wystąpieniu „Jeńcy Lamsdorf w Peiskretscham (Pyskowice)”
opowiadał o swojej historycznej pasji i jeńcach Lamsdorf,
którzy w latach II wojny światowej pracowali przy budowie węzła kolejowego w pobliżu dzisiejszych Pyskowic.
Doktor Renata Kobylarz-Buła z ramienia CMJW podpisała porozumienie z Urzędem Miasta Kraśnik. Określo-
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no w nim formy współpracy podczas realizacji projektu
„Dzieci listy piszą”.
„Rozmowy o Śląsku Opolskim” to tytuł spotkania w ramach cyklu „Twarze Opola”, którego bohaterami byli
prof. dr hab. Michał Lis i dr hab. Stanisław Senft, prof.
PO. Obaj to wybitni historycy, badacze i znawcy tematyki
śląskiej, którzy w ciekawej rozmowie rozprawiali o dorobku opolskiego środowiska naukowego i o zmianach przynależności politycznej Śląska na przestrzeni wieków.
„Nauka za drutami” to hasło przewodnie prezentacji
Muzeum na XV Opolskim Festiwalu Nauki. Pracownicy Działu Naukowego przybliżyli uczestnikom festiwalu
działalność naukową i edukacyjną instytucji, przekazując także wiedzę o życiu naukowym w obozach jenieckich
w latach II wojny światowej.

Czerwiec
2–4 VI 		
7 VI 			

7–9 VI		

9 VI 			

13 VI			

Muzeum wzięło udział w 2. Festiwalu Książki w Opolu.
Zaprezentowano na nim dorobek wydawniczy placówki
i promowano jej działalność.
W trakcie „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” zatytułowanych „Mój brat Jacek…” Krystyna Duda i prof. dr
hab. Wojciech Chlebda rozmawiali o hm. Jacku Chlebdzie
– założycielu 107. Drużyny Harcerskiej „Powsinogi”, pedagogu i społeczniku, który współpracował z Muzeum.
W Łambinowicach pod hasłem „Doświadczyć, zrozumieć,
pamiętać” odbył się X Plener Plastyczny, w którym uczestniczyło 25 uczniów z I klasy Liceum Plastycznego Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im.
Jana Cybisa w Opolu wraz z nauczycielami.
Magister Bartosz Janczak wygłosił referat „Uratowani od
zagłady katyńskiej a funkcjonariusze NKWD (na przykładzie obozu w Griazowcu w latach 1940–1941)” podczas
VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Auschwitz i Holokaust
na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, zorganizowanej w Oświęcimiu przez Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Po raz XIII zorganizowano Sesję edukacyjną „Jeśli nie
pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”,
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która ze względu na trwający w Muzeum remont odbyła
się w gościnnych progach MBP w Opolu. Jej szczegółowe
omówienie znajduje się na s. 183.
Zwieńczeniem sesji było ogłoszenie wyników IX edycji
ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny pt. „Póki
nie jest za późno”, nad którym patronat honorowy sprawowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego,
Starosta Opolski, Starosta Strzelecki i Opolski Kurator
Oświaty. Na konkurs wpłynęło 60 prac, jury przyznało
nagrody I, II i III stopnia oraz trzy wyróżnienia. Otrzymali je: I miejsce – Bartłomiej Duda i Dawid Pulit z PSP nr
3 w Spytkowicach za projekt pt. „Wysoka stawka – Bitwa
pod Jordanowem”, II miejsce – Alicja Jałoszyńska, Julia
Kupisz i Hubert Kustosz z PG w Przelewicach za projekt
pt. „(Nie)zapomniany grób – historia żołnierskiej mogiły”, III miejsce – Bartosz Lichtar, Łukasz Mach, Karol
Nieroba i Paweł Szczygieł z PG nr 3 w Mikołowie za projekt pt. „Styczeń 1945 roku w Borowej Wsi”, wyróżnienia:
1) Mariola Wiater, Bożena Felicka, Jolanta Romanowicz,
Zuzanna Górzyńska, Liwia Watras, Amelia Wawrzonek
i Michał Felicki z PSP w Radziszewie za projekt pt. „Mała
Syberiada”; 2) Krystian Adamczyk, Marzana Kowalska,
Ewa Adamczyk i Monika Zapała-Adamczyk z PSP w Koniuszy za projekt pt. „Zrzut cichociemnych – Leopold
Okulicki na naszej ziemi”; 3) Przemysław Bar, Jagienka
Chyż, Patryk Dawidowicz, Wiktoria Dudek, Michał Gałka, Agata Salamusz i Karolina Szafranek z IV PLO w Lublinie za projekt pt. „Spotkania z historią – Niepokonani
Lubelszczyzny”. Ponadto nagrodami książkowymi wyróżniono prace, których temat związany był z niewolą.
W Łambinowicach gościli żołnierze Bundeswehry z jednostki z Kaiserslautern oraz żołnierze Wojska Polskiego,
odbywający służbę w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Poznając historię MPN w Łambinowicach, porządkowali tereny po byłych obozach jenieckich.
„Mój brat Jacek…” to tytuł ostatniego przed wakacjami
spotkania, zorganizowanego w ramach „Twarzy Opola”
w MBP w Opolu. Prowadzili je prof. dr hab. Wojciech
Chlebda – brat bohatera wydarzenia hm. Jacka Chlebdy
oraz Krystyna Duda, reprezentująca Muzeum.
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Sierpień
1 VIII 		

1–3 VIII

Upamiętniono 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pracownicy Muzeum złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich
– Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. W symbolicznej uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz
harcerze.
Kolejny raz młodzież z Niemiec, Ukrainy i Polski pracowała w MPN w Łambinowicach. Podczas XXII Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego, zorganizowanego
przez Kuratorium Oświaty w Opolu i Niemiecki Ludowy
Związek Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii-Palatynatu, uczestnicy obozu prowadzili prace pielęgnacyjne
na terenie Starego Cmentarza Jenieckiego. W ostatnim
dniu pobytu w Łambinowicach wzięli udział w „Święcie
Pamięci”, które odbyło się przed Pomnikiem Martyrologii
Jeńców Wojennych.

Wrzesień
1 IX 			

4–6 IX 		

Przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych i służb mundurowych, mieszkańcy Łambinowic oraz młodzież szkolna uroczyście upamiętnili 78.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed Pomnikiem
Martyrologii Jeńców Wojennych złożono wieńce i zapalono znicze, a w budynku Muzeum wysłuchano okolicznościowych przemówień. Wartę honorową wystawił 91.
Batalion Logistyczny w Komprachcicach z 10. Brygady
Logistycznej w Opolu.
Trzech pracowników Muzeum uczestniczyło w VIII Forum Pamięci, tj. seminarium polskich muzeów martyrologicznych, zorganizowanym przez Muzeum Stutthof
w Sztutowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Magister Bartosz Janczak wygłosił referat
„Kolekcja płk. Juliana Janowskiego – oficera, dowódcy,
jeńca dwóch wojen światowych”, dr Anna Wickiewicz
przedstawiła temat: „Jeńcy brytyjscy w Stalagu VIII B
(344) Lamsdorf”, natomiast dr Violetta Rezler-Wasielewska prowadziła jeden z paneli seminarium.
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„Od Lambinowic/Lambinowitz do Łambinowic” to tytuł
„Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, które wpisały się
również w Europejskie Dni Dziedzictwa. Otworzyła je dr
Janina Domska, wygłaszając wykład o zawiłych dziejach
miejscowości. Następnie uczestnicy spotkania ruszyli na
rowerach szlakiem historycznej zabudowy Łambinowic,
zaś przewodnikami byli pracownicy Muzeum.
Doktor Violetta Rezler-Wasielewska, biorąc udział w konferencji naukowej „Bohaterowie i ciche Bohaterki, rzecz o Ofiarach
Katynia i losach ich Rodzin”, którą w Warszawie zorganizowało Muzeum Katyńskie, prowadziła panel „Bohaterowie i ciche
Bohaterki, rzecz o Ofiarach Katynia i losach ich Rodzin”.
W Łambinowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Posłowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwiedzili MPN oraz ekspozycję muzealną.
Doktor Piotr Stanek wygłosił referat „Jeniecki monolit?
Nieformalna hierarchia jeniecka w obozach Wehrmachtu
w latach II wojny światowej” podczas konferencji naukowej „W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne
i otoczenie społeczne na przestrzeni wieków”, zorganizowanej w Niepołomicach przez Instytut Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości „Pola Chwały”.
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miało miejsce otwarcie wystawy czasowej „Muzeum w miejscu pamięci/Museum in a site of remembrance”, zorganizowanej przy
współudziale posła Antoniego Dudy.
O poznanych w Muzeum ludziach i ich historiach w czasie
spotkania pt. „CMJW – reporterskie spotkania z historią
i wyjątkowymi ludźmi”, realizowanego w ramach cyklu
„Twarze Opola”, opowiadali Krzysztof Świderski i Krzysztof Ogiolda, a rozmowę prowadziła Krystyna Duda.

Październik
4 X 			

„«Celpa» jakiej nie znamy” to tytuł kolejnej odsłony „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. O historii fabryki i jej
roli w życiu miejscowości rozmawiali byli i obecni pracow-
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nicy zakładu: Wacław Penk, Andrzej Kizyma i Fryderyk
Zbieg.
Uczestnikami V edycji projektu edukacyjnego „Lamsdorf–Auschwitz. Auschwitz–Lamsdorf” byli uczniowie
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu. Projekt został zrealizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
W Łambinowicach odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. Wzięli w nich udział
powstańcy warszawscy: Helena Kamerska i płk Bronisław Maciaszczyk oraz jeńcy wojenni: Jerzy Esden Tempski i Romuald Malinowski, któremu towarzyszyła żona
Krystyna. Wśród gości byli także przedstawiciele innych
organizacji kombatanckich, władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji naukowych i kulturalnych, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy Łambinowic. Po uroczystości przed Pomnikiem Powstańców
Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf w Muzeum w Łambinowicach odbyło się spotkanie, „Od relacji
do filmu. Prezentacja dokumentów filmowych, z udziałem
ich bohaterów i twórców”.
Ponadto w ramach obchodów 5 i 6 X przybyli powstańcy warszawscy brali udział w spotkaniach z młodzieżą,
która zwiedzała Muzeum i miejsce pamięci, uczestnicząc
również w spektaklu Żyć za wszelką cenę w reż. Andrzeja
Czernika i wykonaniu aktorów Teatru Eko Studio.
Organizatorami uroczystości byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów
Politycznych, Urząd Gminy w Łambinowicach oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewoda Opolski oraz Marszałek Województwa Opolskiego. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej 91. Batalionu Logistycznego w Komprachcicach.
Doktor Renata Kobylarz-Buła wzięła udział w dyskusji
panelowej „W stronę dydaktyki muzeów upamiętniania?
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Próba krytycznego bilansu dorobku, kierunków i tendencji
w zakresie rozwoju myślenia dydaktycznego i działalności
edukacyjnej w miejscach pamięci” podczas sesji „Pedagogika
pamięci. O teorii i praktyce edukacji historycznej w miejscach
zbrodni nazistowskich”, którą zorganizowało w Lublinie
Państwowe Muzeum na Majdanku.
Minister obrony narodowej Rumunii Mihai-Viorel Fifor
oraz ambasador tego kraju w Polsce Ovidiu Dranga wraz
z grupą wojskowych złożyli wizytę w Łambinowicach.
W jej trakcie zwiedzili Muzeum i miejsce pamięci oraz
wzięli udział w spotkaniu, którego tematem była w szczególności opieka nad grobami jeńców rumuńskich na Starym Cmentarzem Jenieckim.
W czasie trzeciej edycji „Lamsdorf Stalag VIII B (344)
POW Day” w Manchesterze dr Anna Wickiewicz oraz
mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska promowały publikację
Captivity in British Uniform. Stalag VIII B (344) Lamsdorf autorstwa pierwszej z nich, oraz Muzeum i Miejsce
Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
„Zofia Hajduk z rodu Poliwodów” to wydarzenie w ramach cyklu „Twarze Opola”. Spotkanie prowadziła Teresa Zielińska, która rozmawiała z prof. Janiną Hajduk-Nijakowską – córką Zofii Hajduk, społeczniczki i patriotki, pochodzącej ze znanej śląskiej rodziny, a w latach II
wojny światowej kontaktującej się z jeńcami Stalagu 344
Lamsdorf.

Listopad
8 XI 			

16 XI 		

17 XI 		

„100-lecie nyskiego Ewangeliarza” to tytuł ostatniego
z „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. Zaproszony na
nie ksiądz protojerej Grzegorz Cebulski przedstawił zebranym historię Ewangeliarza, który towarzyszył jeńcom
wojennym w czasie I wojny światowej.
W Łambinowicach odbył się zjazd rodzin jeńców Oflagu
II D Gross Born, zorganizowany we współpracy z Izbą
Muzealną w Bornem Sulinowie. Spotkanie, w którym
udział wzięło blisko trzydzieści osób, zostało zrelacjonowane na s. 187.
„Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?” – tak zatytułowana była zor-
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ganizowana w Muzeum w Łambinowicach ogólnopolska
konferencja naukowa. Podczas obrad prelegenci przedstawili stan wiedzy o historii niemieckich obozów jenieckich
z lat II wojny światowej, perspektywy badawcze w tym
zakresie, a przede wszystkim problem upamiętnienia
miejsc po nich. Sprawozdanie z konferencji znajduje się
na s. 197.
17 XI 		
Doktor Piotr Stanek podczas III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Edukacja w miejscach pamięci «Pamięć, miejsca, ludzie» wygłosił referat „Miejsce Pamięci Narodowej
w Łambinowicach”. Wydarzenie zostało zorganizowane
we Wrocławiu przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział
we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
30 XI 		
„Czy obiektyw jest obiektywny” – nad tym zastanawiał się
Roman Hlawacz, bohater zatytułowanego w ten sposób
spotkania z cyklu „Twarze Opola”. Prowadził je Sławoj
Dubiel, a Beata Wnęk-Malec, na co dzień aktorka Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu, recytowała dedykowane bohaterowi wieczoru wiersze oraz aforyzmy Ireny
Wyczółkowskiej i Wiesława Malickiego.
30 XI–3 XII Muzeum prezentowało swoje najnowsze wydawnictwa
w czasie XXVI Targów Książki Historycznej w Warszawie.
Grudzień
11 XII 		
19 XII 		

20 XII 		

W Łambinowicach odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników i emerytów Muzeum.
Projekt badawczy pt. „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć
rodzinna w integracji społecznej – studium lokalnej społeczności Łambinowic” został podsumowany podczas konferencji zorganizowanej w Łambinowicach. Szersza z niej
relacja znajduje się na s. 203.
Uroczyste otwarcie w Opolu wystawy czasowej pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w latach II wojny
światowej” stało się zwieńczeniem projektu, w ramach
którego odbyły się również zajęcia edukacyjne. Oprócz
pracowników Muzeum, były w niego zaangażowane także
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kraśniku, Przedszkola Niepublicznego im. bł. Matki Teresy Zgromadze-
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nia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu i Publicznego Przedszkola w Łambinowicach oraz żołnierze z 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej.
W Warszawie została podpisana umowa o współprowadzeniu i współfinansowaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Sygnowali ją:
Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego i Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa
opolskiego w obecności Agnieszki Kamińskiej, dyrektor
Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także Violetty
Rezler-Wasielewskiej, dyrektor Muzeum.
W uzupełnieniu do „Kalendarium”

Zbiory
W roku 2017 zbiory Muzeum wzbogaciły się o ok. 2000 sztuk muzealiów. Blisko 1300 z nich pozyskano w wyniku prowadzonej zbiórki pn.
„Ocalone pamiątki, zachowana pamięć”, dalsze 700 sztuk zakupiono.
Nagrano również kolejne relacje byłych jeńców wojennych oraz wykonano kopie akt z różnych archiwów w Polsce i za granicą. Ponadto pełnej konserwacji poddano 60 jednostek archiwalnych i 15 muzealiów.
Kontynuowano także digitalizację zbiorów, dalsze 4 tys. dokumentów
zostało udostępnionych w internecie.
Publikacje
Muzeum wydało periodyk naukowy „Łambinowicki Rocznik Muzealny” t. 39 oraz cztery publikacje zwarte: Captivity in British Uniforms.
Stalag VIII B (344) Lamsdorf w serii „Jeńcy Lamsdorf” t. 3, autorstwa Anny Wickiewicz; Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego
w obozach Lamsdorf w serii „Jeńcy Lamsdorf” t. 4, autorstwa Piotra
Stanka; O niewoli – w 70 lat po wojnie. Studia i materiały pod red.
Violetty Rezler-Wasielewskiej oraz Na styku historii i codzienności.
Społeczność lokalna wobec miejsca pamięci autorstwa Anny Czerner
i Elżbiety Nieroby. Ponadto ukazały się drukiem informatory, materiały edukacyjne i ulotki.
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Wystawy
Od stycznia do grudnia 2017 r. w Łambinowicach prezentowano cztery wystawy stałe: „Jeńcy polscy w ZSRR”, „Obozy jenieckie w Lamsdorf/
/Łambinowicach 1870–1945”, „W niewoli niemieckiej” i „Po wojnie. Obóz
Pracy w Łambinowicach (1945–1946)” oraz jedną wystawę czasową pt.
„Wystawa fotografii Sławoja Dubiela i Sławomira Mielnika ze spektaklu pt. Żyć za wszelką cenę w reżyserii Andrzeja Czernika i wykonaniu
Teatru Eko Studio”. W Opolu, ze względu na remont, ekspozycja stała
nie była dostępna dla zwiedzających. Prezentowano tu natomiast jedną
wystawę czasową własną pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny
w latach II wojny światowej”.
Ponadto wystawy czasowe CMJW w Łambinowicach-Opolu prezentowane były w różnych ośrodkach i instytucjach na terenie Polski. Były
to ekspozycje: „«Bóg się rodzi, moc truchleje…» Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej”,
„Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe”, „Jeńcy wojenni – europejska pamięć. Łambinowice – muzeum i miejsce pamięci/Kriegsgefangene – eine europäische Erinnerung. Łambinowice – Museum und
Gedenkstätte”, „Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli
niemieckiej”, „Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945)”, „Malarstwo jeńców
wojennych”, „Muzeum w miejscu pamięci”, „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, „ Od rzeczy do pamiątki” i „Polski teatr w obozach
jenieckich Wehrmachtu (1939–1945)”.
Pracownicy Muzeum brali również udział w tworzeniu dwóch wystaw obcych – nt. pracy przymusowej jeńców polskich w XIII Okręgu
Wojskowym Wehrmachtu oraz ekspozycji zatytułowanej „Droga nadziei. Z gułagów Rosji do ziemi włoskiej. 75. rocznica wyjścia Armii
gen. Władysława Andersa z ZSRR”.
Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Zadania dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
– Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych
z lata 1939–1945, zadanie zrealizowane w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych;
– Zakup kolekcji Korespondencja polskich jeńców wojennych z lat
1939–1945, zadanie zrealizowane w ramach Programu Kolekcje, priorytet Kolekcje muzealne;
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– Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach – troska o stan zachowania i identyfikację kulturową, zadanie zrealizowane
w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Miejsca pamięci
narodowej;
– Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechniania wiedzy o MPN w Łambinowicach poprzez inwestycje, zadanie zrealizowane
w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Miejsca pamięci
narodowej.
Ponadto ������������������������������������������������������
uzyskano pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 w poddziałaniu 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na projekt pn. Prace konserwatorskie oraz
ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/
/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku
i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia.
Magdalena Kruk-Kuchcińska
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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, Opole 2013, 112 s. + il., DVD ROM. Seria: „Katalog Zbiorów”.
• Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), wstęp i oprac. Joanna Filipczyk,
Opole 1999, 53 s. + il. Seria: „Katalog Zbiorów”.
• 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.
• 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.
• Magdalena K r u k - K u c h c i ń s k a, Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a,
Anna W i c k i e w i c z: W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu / In the Distorting Mirror. The Prisoners-of-War in the 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, Opole 2003,
74 s.+ il. Seria: „Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”.
• Lager in Lamsdorf / Łambinowice (1870–1946), wiss. Red. 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,
Opole 2007, 68 s. + il. Seria: „Katalog Zbiorów”.
• 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.
Anna
M a t u c h n i a k - K r a s u s k a: Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613
•
/ X A, Opole 2016, 278 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: 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.
Obozy
w Lamsdorf / Łambinowicach (1870–1946), pod red. Edmunda Nowaka,
•
Opole 2006, 355 s. + il. (miękka i twarda oprawa).
• O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, red. Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2017, 208 s.
• Wojciech P ó ł c h ł o p e k: Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich
w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002, 201 s. + il.
• Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w oprac. Harry’ego Dudy, Opole 2001, 167 s.
• Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny
światowej, Opole 2001, 264 s. + il.
Pom• Violetta R e z l e r - W a s i e l e w s k a: Miejsce pamięci w Łambinowicach. ����
niki / 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.
• Piotr S t a n e k Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Opole 2015, 176 s. Seria: „Jeńcy Lamsdorf”.
• Piotr Stanek, Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, Opole 2017, 152 s.
• Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf / Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2007, z. 3, 131 s. + il.; 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.
ivity in British Uniforms. Stalag
�������������������������
VIII B (344) Lams• Anna Wickiewicz: Capt����������������������������������������������������
dorf, Opole 2018, 152 s.
• Anna Wickiewicz: Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf, Opole 2016, 152 s. + il.
• Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945), pod
red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły, Piotra Stanka, Opole 2011,
264 s. + il.
• Film edukacyjny Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsca pamięci, reż. Alicja Schatton, Opole 2011, 20 min.

•
•

Ponadto w sprzedaży znajdują się:

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”, którego wydano łącznie 40 tomów.
Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, autorstwa Iwony B i e g u n, Ryszardy M r z y g ł o c k i e j, Krzysztofa S z n o t a l i.

• Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, autorstwa Beaty M a d e j.

• Informator pt. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
•
•

w wersjach: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej, oprac. Roman C i a s n o c h a.
Województwo opolskie – mapa administracyjno-turystyczna.
Informatory po wystawach, widokówki i inne.
WSZYSTKIE WYDAWNICTWA DO NABYCIA

•
•
•

w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
45-017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16
48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, tel./fax 77 434 34 75
w sklepie internetowym Muzeum – www.sklep.cmjw.pl
w księgarniach

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy w 2017 r. wspierali
działalność statutową instytucji. Wśród nich są:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Sejmik Województwa Opolskiego
Kuratorium Oświaty w Opolu
Starostwo Powiatowe w Opolu
Starostwo Powiatowe w Nysie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Rada Miasta Opola
Urząd Miejski w Korfantowie
Urząd Gminy w Łambinowicach
Urząd Gminy w Tułowicach
Nadleśnictwo Tułowice
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
Oddział w Opolu
Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu
Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Opolski Oddział
Wojewódzki
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
Łambinowicka Fabryka Maszyn „Celpa” S.A.
Atomsystem S.C.
Agrohop Service Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Agro”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inwesdim” Sp. z o.o.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
oferuje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Łambinowicach i Opolu,
zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach,
usługi przewodnickie,
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,
wynajem samochodu lub rowerów w celu zwiedzania Miejsca Pamięci
Narodowej w Łambinowicach,
pokoje gościnne w Łambinowicach (35 miejsc),
sale seminaryjne w Łambinowicach (50 miejsc) i Opolu (35 i 50 miejsc)

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

przez cały rok
poniedziałek–piątek 8.00–16.00

od 1 października do 30 kwietnia
wtorek–piątek 9.00–16.00
soboty, niedziele i święta 10.00–18.00

www.cmjw.pl
Wstęp do muzeum jest bezpłatny
Zapraszamy

Warunki przyjmowania prac do druku
w ,,Łambinowickim Roczniku Muzealnym”
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nadesłane artykuły nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza
autorskiego (40 tys. znaków, margines 4 cm, odstęp między linijkami 1,5)
bądź 0,5 ark. aut. w przypadku pozostałych tekstów.
Artykuły muszą odpowiadać wymogom stawianym tekstom naukowym.
Źródła, z których autor korzystał przy opracowaniu, należy zamieszczać
w przypisach na dole strony.
Przyjmujemy tylko pliki tekstowe artykułów napisanych w programie
WORD (format .doc i .docx).
Do tekstów w działach „Artykuły i materiały” oraz „Archiwum” należy załączyć półstronicowe streszczenie do tłumaczeń obcojęzycznych oraz trzy–
–cztery słowa kluczowe.
Prace w trzech pierwszych działach, tj. „Artykuły i materiały”, „Archiwum”
oraz „Wspomnienia i relacje” mogą być wzbogacone odpowiednio opisanym
materiałem ilustracyjnym w rozdzielczości 300 dpi w formacie tif. Autor
powinien zaznaczyć w tekście miejsca, w których chce, by materiał się znalazł.
Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte
w artykule. Redakcja zastrzega sobie prawo – o ile nie narusza to myśli
autora – poprawiania w tekstach błędów stylistycznych, skracania bądź
uzupełniania oraz dostosowywania sposobu sporządzania przypisów do
konwencji przyjętej w roczniku.
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.
Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać
informacje o stopniu lub tytule naukowym i instytucji, którą autor reprezentuje, a także należy podawać numer telefonu.
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 poddane procedurze recenzyjnej.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Autorzy mają zagwarantowany jeden autorski egzemplarz rocznika.
Autorzy opublikowanych prac otrzymują honoraria według stawek obowiązujących w Wydawnictwie w zależności od posiadanych środków. Wydawnictwo informuje o tym autorów.
Rocznik ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Redakcja informuje, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane.
Szczegółowa instrukcja wydawnicza znajduje się na stronie internetowej:
www.cmjw.pl/lambinowicki-rocznik-muzealny.

