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HITLEROWSKA EKSTERMINACJA JEŃCOW RADZIECKICH
NA OBSZARZE DZISIEJSZEGO WOJEWODZTWA
ZIELONOGORSKIEGO W LATACH 1941 -1945

Pojęcie

"eksterminacja" obejm uj e szereg organizacyjnych

zamierzeń

i konkretnych działań, mających na celu wyniszczenie w całości lub czę
ści określonych grup bądź kategorii ludzi ze względów etnicznych, raso-

wych, religijnych. Zbrodniczy charakter tego zjawiska przybrał szczególnie groźne rozmiary podczas II wojny światowej i stał się nieodłącznym
atrybutem polityki kierownictwa hitlerowskiej Rzeszy zarówno wobec
części własnego narodu, jak też wobec ludności podbitych krajów.
Przestępcza działalność władz hitlerowskich objęła również znajdują
cych się w ich mocy jeńców wojennych. Stosując zasadę "elastycznej interpretacji" przepisów Konwencji Genewskiej z 1929 roku o traktowaniu
jeńców wojennych, 'Odpowiedzialne za ich los dowództwo Wehrmachtu
poddało się biernie dyrektywom NSDAP i ściśle współdziałało z Głów
nym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy {RSHA) w eksterminacji setek tysięcy jeńców wojennych- zarówno na obszarach operacyjnych i okupowanych, jak też w obozach położonych na terenach tzw. Starej Rzeszy 1 •
Generalne założenia hitlerowskiej polityki stosowanej wobec jeńców
wojennych były całkowicie podporządkowane kanonom ideologicznym
oraz dyrektywom NSDAP - partii rządzącej, której przywódca Adolf
Hitler jednoczył w swych rękach kierownictwo państwowe i funkcję
1 Podczas wojny Olbr·o.nnej PoL'Sid w 1939 roku miały miejsce pie·rwsze wy;padk.i rowtrzeliwań i masa:kry jeńców poLskich przez OddZiały Wehrmachtu, :rup.
w Katowkach zamordowano 80 jeaoeów, pod Serockiem Qpow. Swiecie) 66, pod
Morycą 19 ofi•c erów, pod CiE:Wiellowem ok. 300, w Zambr.owiie 300, w okolicach
iPTzemyśla ok·oło 100 jeńców z 4 pułku strzelców podhalańskdch, w Zak!rocrzymliu
500. 28 września 1939 r. oddział Wehrmachtu wymordował kilkuset żołnierzy polskich na terenie twierdzy modlińskiej (por.: T. Cypr i a n, Zbrodnie Wehrmachtu
na polskich jeńcach wojennych. Żagań 1979, s. 20).
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najwyższego

Z\:vierzchnil(a sił zbrojnych Trzeciej Rzeszy. Formalnie vvięc
'los jeńców vvojennych zależał od adn1inistracji v.. -ojsk.O\\-ej, fal-\:tycznie zaś
była ona bardziej lub mniej gorll\v·yn1 v;ykona\vcą zaleceń udzielanych
jej przez czynniki polityczne, \\:~spó1działające przy tym ściśle z Gló\vnym
1.1rzędem Bezpieczeństvva Rzeszy, na któr ego czel e sta1 Heydrich lłein
hard, oraz z pax1~stv. rową a~d·mi:nistracją terenową.
Najogólniej biorąc, hitlero\vska I;olityka trakto\vania jeńców wojennych. zn1ierzała konsekwe11tnie do przel\:reślenia bądź u szczuplenia zag'.-varantov/anych międzynarodo"\vymi ko11\vencjami pra\v jenieckich, przy
czym vv 1niarę pogarszania się sytuacji \vojennej Nier.niec oraz pogłębia
n.ia się wewnętrznego kryzysu ekonomicznego ograniczenia te przybierały
coraz bardziej drastyczne formy, vvyczerpu jąc często \Vszelkie znamiona
zbrodni.
Zasady traktowania jeńców wojennych w Rzeszy Niemieckiej podcza s
li wojny śvviatowej należy rozpatryv;ać także w aspekcie status·u prav;·nego oficerów-jeńcÓ\V oraz jeńcó\v-~zeregowych, jak też pod l~ątem zróż
nienwanej polity:k i stoso\vanej vvobec ogółu j.eń·CÓ\V ar:m ii 1każ~dego z
państw pro\~Jadzących vvo jnę z hitlero\vską Trzecią Rzeszą.
Hitlerowska d\vulicowość '\V t raktowa.n i·u jeńców z:nalazła wy~az już
VJ p·oczątlkach ·działań wojennycl1 na ziemiach po1s~k ich vv 1939 rok·u. Każ
-dy żołnierz Wehrma:c htu l!losił ·w óvvczas ·w książeczce '\Vojskowej tekst
,:-Dziesięciu

przykazań

niemieck iego żołnierza o sposobie prowadzenia
\.Vojny". Trz€cie z !n ich brzmiało: "Nieprzyjacie1a, który się .p ·o d1d aje, nie
wó1no za·bijać. Doty.c zy to róWinież \vo1nego s trz.e lca lUib s~piega. :Sądy
pr.zez cały :okres walk we·
wymi~erzą im zasłużoną :karę" 2 • Tymczasem 1
·wrz·eś·niu i 1paź·d:zier. nikJu 1939 rok·U wojska niemieckie rozstrzeliwały lub
mordowały w inny sposób •wziętych do !niewoli jeńcó-w polslk ich 3 .
Zbrodnie dokonane przez Wehrmacht na polskich jeńcach wojennych
podczas walk obronnych w 1939 roku były nie tylko wyrazem sadystycznych skłonności niemieckich dowódców różnych szczebli. Stanowiły one
element generalnych metod postępovvania, sformułowanych przez Hitlera
11a odprawie generałów, która odbyła się 22 sierpnia 1939 roku w Bergho:fie. Kreśląc założenia bliskiej rozprawy wojennej z Polską, Hitler mówił wówczas: "Niech litość nie ma dostępu do waszych serc. Działajcie
brutalnie, osiemdziesiąt milionów ludzi musi mieć to, co jest ich prawem.
Musi mieć zapewniony byt. Rację ma silniejszy .. Jak największa surowość" 4 .

- Brutalne metody, stosowane na obszarach
2

3
4
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objętych działaniami

wo-

,;Gebote fiir K:r:iegsd:iih!rtl'ng dies Deutschen S,dll(itatten''.
T. Cypr i a n, Wehr1nacht, zbrodnia i kara. W arszawa 1971, s. 412.
A. B u l il <> 1k, H itle.r
stu.d.ium tynanii. W ar:s1zawa 19•69,, .s. 417.

•

miały dwojaki cel. Po pierwsze zm ierzały do szybkiego zaoporu Polaków i tym samym zrealizowania koncepcji wojny
błyskawicznej. Po drugie miały one obezwła dniać psychologicznie narody państw europejskich, wywołać atmosferę grozy, wzbudzać przekonanie o niezwyciężoności armii niemieckie j i jednocześnie zmusić je do
uległości wobec coraz to nowszych żądań Hitlera. Rachuby te niestety
częściowo się spełniły, czego przykła d em było morale armii francuskiej
podczas niemieckiej napaści na Francję w 1940 roku.
Bezwzględne traktowanie jeńców polskich, a następnie innych narodowości będących w stanie wojny z Trzecią Rze szą, miało również na
celu rozwinięcie i ugruntowanie w psychice żołnierza niemieckiego zespołu szczególnych cech, składających się na po j ęcie "Herrenvolku" i eliminujących cały szereg zasad moralnych respektowanych przez wszystkie cywilizowane narody świata. Żołnierz niemiecki miał być według
zało żeń hitlerowskiej polityki ślepym, bezdusznym, a jednocześ nie sprawnym wykonawcą najbardziej nawet nieludzkich rozkazów.
Osobne zagadnienie stanowią założenia hitlerowskiej polityki dotyczące traktowania radzieckich jeńców wojennych, których po napaści 22
czerwca 1941 roku na Związek Radziecki w ogromnej masie z obszarów
operacyjnych kierowano do obozów przejściowych, tzw. Dulagów 5 , rozlokowanych na zapleczu frontu oraz na terenie Generalnego Gubernat orstwa i Prus Wschodnich 6 • Odnośnie tej kategorii jeńców najwyższe
władze Rzeszy niemieckiej zajęły następujące stanowisko:
- po pierwsze: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich nie
podpisał Konwencji Genewskiej z 27 lipca 1929 roku o traktowaniu jeńców wojennych, zatem Rzesza niemiecka nie jest zobowią
zana do respektowania jej postanowień w stosunku do jeńców radzieckich,
- po drugie: Armię Czerwoną należy traktować nie tylko jako przeciwnika wojennego, lecz przede wszystkim jako wroga ideologicznego i światopoglądowego, wobec którego nie obowiązują zasady
prowadzenia wojny rycerskiej 7 •
Konsekwencją tak określonego stanowiska były wydane jeszcze prz.ed
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e W p~e rwszych tygodn1a:ch napaści Niemiec ;na Zw.iąz,e!!k Radzi~c·kti. OK•W (Oberkommaooo der Wehrma•cht) nie zezwalało na tr a nsporty jeń'Ców. r.adz:ied dch
w głąb Rzeszy. Zamierzano bOWtiem zaraz na ZJaipleczu f•r onitu rewlli:zować ludobójc ze djllrektywy OKW i RSHA ~porównaj: S . Datn ea:;, Zbrodnie Wehrmachtu na
j e ńoach wojennych. W.ars.z awa 1969:, :s. 385).
1 z.
Łuk a s z ·e w i c z, ZagbacLa jeńców radzieckich w obozach na ziemi ach
p oLskich. Biuletyn GKBZH w P. nr V, Wa!I'srzawa 1949, s . 12'7.
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bą~dź już

po napaści na Związe.k . Radzieelki rozka.zy i instrukcje w sprawie
litk·wida.cji wziętych do niewoli komisarzy· politycznych Armii C.z erwonej, jak też selekcje i lik\vidacja "niepożądan:ych elementów" spośród
znajdujących się w obozach jeńców radzieckich. Mocą tych zarządzeń
w obozach funkcjonowały specjalne zespoły policyjne {Einsatzkommandos), lrtóre przy vv-spółpracy obozo\vych wydziałów Abwehry dokonywały
selekcji, a następnie mordowa ł~l je1l.ców wydanych im przez poszczegól11e kornendantury obozowe.
Autorami tych rozkazów i instrukc ji było Naczelne Dowództwo Wehrm achtu {OKW) oraz Główn:y Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). Ta
współpraca na najwy·ższym szczeblu: Keitle l
Himmler s luib Reinecke
- Heydrich (lub bardzo często występujący w ich zastępstwie szef IV
departamentu RSHA- Gestapo
Heinrich Miiller) miała ·decyd-ujący
vvpływ na metody stoso\:vane przez oddziały Wehrmachtu. Wehrmacht
nie tyl1k o aprobowa,ł działalność :g rup operacyjnych (EinsatZlgTU!p pen),
lecz brał też czynny udział w likwidacji dziesią,tkó,v.; tysięcy "niepożąda
·nycll" politycZlllie i rasowo jeńców ra~ieckich. Żołnierz xadziectki jako
"ś·miertelny v-1róg narodo\vego socjalizmu" nie miał korzystać z ·żadnych
praw prz.ysłu:gujących jeńeom wojenny·m i nie miał ibyć w ogóle tralkto~wa·ny po ludzk.u .
Realizacja ludobójczych planów nastąpiła tuż po napaści na Związek
l1adziecki. Wykonując dyrektywy OKW z 13 marca 1941 r. i Reichsfii-·
·h rera ,s.s H. Himmlera ·z 21 marca 1941 r., oroupacyjne j~ed,nostki Wehrmachtu wspólnie z odd:e leg<lwanymi grupami operacyjny.m i, złożonymi
z f.u.n .kcjonariwszy p:o licji bezp,ieczeństwa i slużiby bez:pieczeń!stwa, przystą!piły do likwiid acji ~najdujących się ~w jeniec1kicll ~obozach z;biorowyc:h
i przej'ściowych komisarzy politycznych oraz innych "niepożądanych
elementów".
Już w pierwszych tygodniach wojny radziecko-niemieckiej, gdy obozy z jeńcami zaczęły się zapełniać, rozkazy i instrukcje opraco\vane·
przed wybuchem wojny okazały się niewystarczające. Ze ściśle niemiecką dokładnością vvydawano więc dalsze rozkazy normujące zasady zbrodniczego postępowania z jeńcami. Dnia 17 lipca 1941 r. szef RSHA Heydrich wydaje rozkaz (Einsatzbefehl Nr 8) zawierający wytyczne dla jednostek policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, które miały być.
przydzielone w specjalnych celach do każdego obozu 9 • Do rozkażu do•

s Heilrtrichow;i Him:mler.owi jako ReichJS!f·iihrer.oWli SS poidlegała cała . policja
Trzeciej Rzes~y. Był o·n bezpo1średn!im ·zwlierzchn:fkłiem s·z efa Głównego U~zędu
Bezpiec·z~ństwa Rzeszy (RSHA) Reinharda Heydrdc·ha.
t T.
C y p 1r i a n, J. S a w i ck i, Materiały norymberskie. Warszawa 1948S"
s. 380.
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ze szczegółowymi instruk.c jami. Stanowiły one pełną realizację zasady bezlitosnego niszczenia I>rzeciwnika. W załączniku
nr 2 · instrukcja podaje między innymi: ,,Przede wszystkim należy wykryć wszystkich ważniejszych funkcjonariuszy państvvovvych i partyj·ny"'ch, a zw-łaszcza: rewolucjonistów zawodowych l[B:eDufsrevolutionare],
funkcjonariuszy Kominternu, wszystkich ważnych funkcjonariuszy partii
na szczeblu centralnym i terenowym, wszystlcich komisarzy ludowych
i ich zastępcóv;, wszystkich byłych politycznych komisarzy w Armii
Czer\vonej, kierov;nicze osobistości centralnych i terenowych urzędów·
państv;owych, kierownicze osobistości życia gospodarczego oraz w ogóle
inteligencję, wszystkich Żydów, wszystkie osoby rozpoznane jako fana-·
tyczni ·komu:niści [fanatische Kommunisten]. Przy podejmowaniu d-e cyzji
należy również brać pod uvvagę przynależność narodową" 10 •
.
Po wys ele!k cjono\vaniu tych osób kierownicy oąp·owiednich jednostek
operacyjtn ych sporządzali .z estavvienie, 1k tóre w formie m·eld~un~ku przed!kła
dano Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy {RSHA) celem podjęcia ostatecznej decyzji. W praktyce sprowadzało się to do wydania rozka~u egzeklucji, co zre:sztą wynika :z ~dalszych ~śłów cytowanej wyżej instrukcji, która głosiła: "Egzekucje nie mogą mieć miejsca w obozie lub
jego najbliższej okolicy. Jeżeli obozy znajduj;ą się w Generalnej Guberni
w pobliżu granicy, jeńców należy_ w miarę IJnożliwości odstawić dla wykonania egzekucji na byłe terytorium radzieckie. Gdyby ze względu na
dyscyplinę pożądane były egzekucje w obozie 11 dowódca jednostki winien to uzgodnić z komendą obozu. Jednostki policji bezpieczeństwa
i. służby bezpieczeństwa (Sipo i SD)
otrzy1nały polecenie prowadzenia
.
wykazów osób straconych oraz utrzymania w tej sprawie ścisłego kontaktu poprzez terenowe jednostki policyjne z komendantem właściwej
Einsatzgruppe" 12.
.
Jak Vl praktyce wyglądało przeprowadzanie selekcji osób "niebezl)iecznych politycznie", zeznał przed Międzynarodowym Trybunałem
Wojskowym w Norymberdze generał Lahausen, który w zastępstwie admirała Canarisa, szefa wywiadu niemieckiego, brał udział w jednej z konferencji ·w sprawie tTaktowania jeńców radzieclk ich w lipcu 1941 r. 13.
Stwierdził on, że niektórzy dowódcy jednostek Einsatzgruppe przydzielonych do obo~ów stosowali "rasowy" punkt widzenia
przeznaczali
więc do egzekucji przede wszystkim Żydów i wszystkie osoby o typie

dano dwa

•

załączniki

s z e w d. c .z, Zaglada jeńców radzieciGich •.. , o1p. cit., s. li31.
11 Chod1ziło tutaj o egzekucje wewnątrz oboro jako środek te1:r,oru.
u Z. Ł u k a s z e w i c z., Zaglada ••. , op. cdit.
1a Der Froee.s!S gegen cLie Haupvk;riegs:ver:b recher vor dem Internazianalen MiliUirgerichtshof, t. m, s. 505 (dalej: Der Prozess •. .).,
1° Z.

Łuk a
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sem.i ckim, inni kierowali się poziom.em wykształcenia i inteligencji, jeszcze inni stosowali zupełnie dovvolne k ryteria. Postępując w ten sposób
ka żdy dowódca jednostki Einsatzgruppe miał całkowitą swobodę ąziała
nia i Jmógł każdego jeńca skazać na śmierć. Przytoczone rozkazy i instrukcje dotyczące eliminowania jeńcóvv.. niebezpiecznych mogłyby wyvvołać niezgodne z rzeczywistością wrażenie, że akcja zagłady dotyczyła
.
ty1ko pewnej części jeńców {niebezpiecznych politycznie). Tak jednak,
jak wiadomo, nie było. Przeprovvadzone po wojnie czynności śledcze,
a ta~kże ·u jawnienie ·p rzez Związek Ra~dziec:ki już w czasie jej trwania 14 ·
b estia1stvv popeł,nionych .p rzez \Vehr·m acht i w:spółdziałając·e z :n im od.d ziaJy p!o licji {Sipo .i SD), ~ustaliły 1b ezsJp o rnie, iż wszystkim prze1by.wającym
. -.;; obozach żołnierzom radzieckim stv.1orzono celowo ta kie warunki egzy- .
stencji i tak ich głodzono, że w prakt y ce v;szyscy skazani byli na zagładę przez sam fakt pobytu w obozie ~
Rozkaz wydany 8 września 1941 r oku, podpisany przez generała Reirlecke,_ fanatycznego nazistę, szefa Wydziału Ogólnego OK\V {Oberkomrna nd.o der Wehrmacht), któremu podlegały obozy jenieckie, głosił: "Zoł
nier z raąziecki straci~ wszelkie prawo do traktowania go na podstavvie
K .onwencji ·Genewskiej. Należy wydać rozkaz bezwzględnej i energicznej
akcji przy najmniejszym podejrzeniu niesubordynacji przede vvszystkim
V.. stosunku do fanatycznych bolsze\vików. Brak subordynacji, czynny lub
bierny opór należy natychmiast złamać przez użycie siły zbrojnej {bagn·e tu, kolby lu;b brroni palnej) 1... ] Kto wyk·o na rozkaz bez u·życia ,b roni
lub bez dostatecznie energicznego jej użycia, będzie karany. Do jeńców
wojennych, którzy usiłują uciekać, należy strzelać bez uprzedzenia.
lJżycie broni przeciwko jeńcom jest z reguły zgodne z prawem" 15 •
Rozkaz powyższy wywołał nawet reakcję ze strony szefa Abvvehry,
admirała Canarisa. Interweniując \V tej sprawie u generała Keitla, szefa
OKvV, zwracał on uwagę, iż rozkaz gen. Reinecke jest niezgodny z pra·w em ' międzynarodowym .. Na piśmie Canarisa Keitel własnoręcznie zano- .
tował z 1datą 23 ·wrzelśnia 1·9 41 r.: "Zarzuty wypłyvvające z woj:skowe1
go
pojęcia o rycerskim prowadzeniu wojny. My dążymy do zniszczenia ideologii \[ komunistycznej] wobec .c zego aprobuję i potwieT~dzam wydane
7

zarządzenia" 16 •

O traktowaniu jeńców radzieckich w obozach świadczyć może jeszcze
najwymowniej list Rosenberga skierowany do Keitła 28 lutego 1942 roNota Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR z dnia 25 listopada
1941 r. -w sprawie oburzających bestialstw
popełnionych przez władze niemieckie
.
na radzieckich jeńcach
Wojennych.
Wydawnictwo literatury \V językach
obcych.
.
.
.
M o sikrwa 194'5·, s. 14!8.
.
15 . Materiały Norymberskie. Bd.:bl'i~oteka ZBP, Wwrs'Zawa 19'4·8 , s. 207.
14

16 Tamże,
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s. 280.
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,,Los radzieckich jeńców wojennych stanowi pra\vdziwą tragedię wielkich rozmiaró\V~ Wielka ich. część zginęła wskutek
gł-odu lru!b złych vvarunkóvv atmosferycz.n ych. Tysiące zmarły na tyfus .
K.omendanci obozów zabronili ludności cywilnej dostarczania żywności
jeńcom v.;ojennym, skazując ich . r a czej na śmierć głodową. W wielu w ypadkach, gdy jeńcy wojenni nie mogli maszerować z po\vodu głodu lub
vlyczerpania, rozstrzeliwano ich n.a miejscu na oczach przerażonej ludności, a ciała ich pozostawiano b ez pogrzebu. W wielu obozach nie było
zupeł11ie jakichkol\viek budynków, v.; których jeńcy mogliby się schr onić. Leżeli pod gołym niebem zaró\vno w czasie deszczu, jak i śniegu .
:PTie dostarczono in1. nawet narzędzi, a by mogli . wykopać sobie doły lub
jamy" 1 7~
.
Lata 1941- 1942 to okres masowe j zagłady milionów jeńców radziec·k ich. Głód, zimno, wycieńczenie, epid€mie idziesiątkowały jeńców. "V qk resie tym wycieńczonych, ledwie ruszających się, ale jeszcze żywych grżebano. Nie zadawano sobie trudu przy tak masowej śmiertelności, by
zwracać uwagę na takie "drobiazgi"e- \Vrzucano po prostu dającego. jeszcze znaki życia na -stertę zwłok~ gdzie wkrótce · umierał. Zmarłych
wrzu.
.
cano do masowych ·grobów. Podcza s powojennych ekshumacji nieje·d no.
krotnie 'Z:n aJdowano w plucach nie~których nieboszczyków ziarnka piask~u,
co. wśkazywało, że zostali orii pócho~ani żywcem 18 • Był to okres, gdy
R.zesza nien~iecka stała u szczytu povvodzeń i liczyła na szybkie i ~-vvy.
cięskie zakończenie woj-ny.
'
.
Omawiając hitlero\VS'ką politjrkę ekstermi~nacyjną wobec jeńców ra·-·
dzieckich w · obozach rozmieszczonych na obszarze dzisiejszego · województwa zielonogórsl{iego 19 , należy rozróżnić dwa etapy. Pierwszy
obejmujący okres od vvybuchu \Vojny radziecko-niemieckiej do wiosny
1942 roku
charakteryzuje masowa· eksterminacja jeńców poprzez s~
lel{cję i likwidację na miejscu lub \N obozach koncentracyjnych Grass
RJosen i \V Oświęcimiu,
a także głód~ epidemie, fizyczny terror i nieludz.
kie waru~ki bytowe. Drugi etap obejmuje dalszy okres; trwający aż do
zakońc·zenia wojny. Wtedy to wobec permanentnego braku rąk roboczych 'Zaniechano masowej ekstermirnacji jeńcbw radziec-kich, ,k~erując
ich do pracy w warunkach krańcowej eksploatacji sił. Zgony jeńców
ku, w którym

pisał:

•

.

.

-

11

T amze,
· s. 208.

1s Der Prozess .. . ~ t. VII, s. 4!28 D.o k. USSiR
63 (6) . .
19 Ol>.SJza,r
dzli,siejs-ze~o województ,~na zie1~on0igó-rsk.ieg'() obej?Uuje

do 19,45 r.· w

s kŁad

z.ie-

I,e gnickiej oraz frankfu~rc'lttiej
i statrl:owdły wówc,z as Lnlte·gr.afl!ną część .faszysltows~kich Niemli ec. PD zmti ana·c h adminłstracyij.nych 1975 rofk:ru dołącz·~na zosrtala do -wojewód'zt:wa ~i~elonogó.rSlk.iego
częściowo ziemia wolsżtyńska z województwa poznańskiego. W latach wojny .i ?kupacji. hit'ler.ow:s kiej ziem!ia wo•1s·7Jtyńlska włą:c.z.ona · zo'stałta · do tzw. ,,k·rajtt Warty".
mie, któTe

wchod·ziły

czę.ślcJuvv:o

rej~encj.i
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w obozach

bądź

w grupach roboczych rejestrowano jedynie w liczbach,
zwłoki zaś grzebano w miejscach odosobnionych, w zbiorowych mogiłach
bez żadnego oznaczenia 20.
Pierwsze transporty jeńców radzieckich nadeszły na tereny dzisiejszej Ziemi Lubuskiej latem 1941 roku, po "rozluźnieniu" zakazu Hitlera
w sprawie sprowadzania tych jeńców na obszar Starej Rzeszy {Altreich).
Jeńców w tym okresie masowo przyjmował przede wszystlkim Stalag
VIII E r(308) w Świętoszowie (Neuhammer), wchodzący w skład kompleksu obozów żagańskich 21 • W tym samym czasie notujemy pier.w sze
transporty jeńców radzieckich kierowane do Stalagu XXI D w Komorowie koło Wolsztyna 22 • -Do Stalagu VIII C w Żaganiu pier·w sze transpa<rty
jeńców radzieckich przy'by·wają dopiero w grudniu 1941 roku 23.
Niezależnie od wymienionych wyżej obozów zasadniczych na omawianym obszarze zorganizowano różnego rodzaju i wielkości oddziały robocze (Kommanda) jeńców radzieckich. Większe oddziały robocze rozlokowane były m. in. w takich miejscowościach jak: Biedrzychowice Dolne, Bielice koło Nowej Soli, Cieciszów 24, Cybinka, Dobrzęcin, Kożuchów,
Krzystkowice, Kunice Żarskie, Lipna Mała, Niedoradz, Nowa Jabłonna ,
Nowa Sól, Stara Kopernia, Sulechów, Świdnica, T.rzebiel, Toporów, ,w iechlice, Zawada, Zbąszynek, Zielona Góra 25 • Pierwszy transport radzieckich jeńców wojennych, dla których głównie przeznaczono Stalag 308,
nadszedł do Świętoszowa 12 lipca 1941 roku 26 •
Od 15 lipca 1941 roku radzieccy j eńcy wojenni wykazywani są w raportach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Według tych dokument ów stan liczebny jeńców radzieckich w lipcu tego roku wynosił 2 000
20 AO:K,Z Ds 1/68. Przeprowadwne prace e kshumacyjne w
latach 1967- 1968
n a terenie Lipnej Małej (daw. pow. żarski) potwierdziły istnienie masowych grobów
j eńców radzieckdch na około 2 - 3 tY'siące osób w m~ejscu bez żadnego oznako-

w .anlia.
21

AOKZ VII/42./,73. Jak wykazały badania, w skład kom_pleiksu 01bozów żagań
wchodZJił Stalag Viiii C w Zaganiu (Sa,gan), obóz jeń'Ców wojerunych w KoZagańskim (Kunau) oraz Stalag VIII E (308) w Świętoszowie. Obozy te
podlegały dowództwu VIII Okręgu Woj&k<l'we.mu we 1Wrocła·wiu. Stalag LuH 3,
kltóry zorganizowano w 1942 rc>'ku dla lotników RAF, poidlegał wyłąw.ne'j kompetencji naczelnego dowództwa Luftwaffe .
22 AOKZ Ds 4/76, t. I, s. 117. Stalag XXI D podlegał dowództwu Okręgu Wojs kowego XXI w Poznaniu.
23 S.
S e n f t, H. W :i ę c e k, Obozy jen i eckie na obszarze Śląskiego Okręgu
We hrmachtu 1939- 1945. Wr·ocław 197·2, s. 215- 221.
24 AOKJZ VII/13/69. Jeńcy radzieccy
pracowa]i tam przy budowie lotniska
:i s chronów. Chocyc'h i wycień·czanych jeńców zaoojano na miejscu. Na ·przełomie
1943/1!}44 w pobliżu Qbozu zlłkw,idowan.o oik:olo 50 jeńców raooecJcich.
25 AOKZ VJ:I/92/69 rejestr OKJBZH - Obozy jenieckde na Ziemi. Uu!bus:kliej.
2ł AOKZ Os 7/66, t. III. Zeznalilie świadka Teodora Dziika.
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osób. Wszystkich osadzono w obozie o nazwie Neuhammer West (Świę
i oszów- Zachód). Od l grudnia 194il roku oo.iika ją z raportów Czerwonego Krzyża oznaczenia obozu nazwą geograficzną i pojawia się w to
miejsce oznaczenie Stalag VIII E 1(308). Według raportów Czerw onego
Krzyża, opartych o d ane liczbowe d ostarczone tej organizacji przez Wehrmacht, w okresie od 15 lipca 1941 rok u do l czerwca 1942 roku przeszło
p rzez Stalag VIII E {308) łącznie nie więcej niż 64 192 jeńców z Armii
Czerwonej 27 , natomiast stan liczbowy w poszczególnych miesiąca ch tego
okresu wahał i się od 2 000 do 14 916 j eńc ów . Liczby te odbiega ją w istotnym wymiarze od rzeczywistej ilości jeńców radzieckich w tym obozie, co omówione zostanie bardziej szczegółowo w dalszej kolejności.
Lokalizacja obozu jest znana. Mieścił się on w odległości około 1,5
l<m na zachód od Świętoszowa w tzw. wojskowej części poligonu niemieckiego. Obraz tego obozu z sierpnia 1941 roku przedstawił w swych
zeznaniach świadek Horst Joachim: "zrobiono tu ogrodzenie przy ogrodzeniu. Wszystkie oddzielone od siebie drutem kolczastym. Ogrodzenia
były jeszcze nieobsadzone. Te ogrodz,enia znajdowały się z dala od
głównej ulicy, w piaszczystym terenie bez drzew i krzewów. [. .. ] Był
to typowy teren wydmowy . [...] W obwodzie tych kolczastych ogrodzeń
n ie było na wielu kilometrach kwadratowych żadnego drzewa ani krzew ów. Nie było nawet trawy" 2s.
Obóz musiał mieć jeszcze większe rozmiary, niż wynika to z zeznań
H orsta Joachima, ~gdyż wielu świadków zeznało, że .n iektóre części o bozu
u sytuowane były w lesie. Kolczaste ogrodzenie poszczególnych przyległych do siebie oddziałów obozowych ciągnęły się w prostej linii na przestrzeni przeszło 3-kilometrowej.
Warunki, jakie stworzył Wehrmacht radzieckim jeńcom wojennym
w tym obozie, były zgodne z ogólnymi zbrodniczymi wytycznymi Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i Głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy w sprawie traktowania jeńców Armii Czerwonej. Dlatego t e ż odda jmy głos tym, którzy przeżyli. Aleksy Daćków zeznaje: "W jednym
takim sektorze o powierzchni mniej wi ęcej dwa hektary przebywało
około 2 tysiące jeńców . Gdy przywieziono nas na teren obozu, nie było
t am żadnych baraków, a jeńcy kopali sobie małe ziemianki i budowali
ma łe szała sy [... ]. W ziemiankach spaliśmy na gołej ziemi [. .. ]. Po upły
Vv'ie trzech tygodni od przywiezienia do obozu wszystkim nam zabrano
h uty i chodziliśmy boso" 29 •
S. S en f t, H. W i ę ·C e k, Obozy ... , ·o p. dt., .s. 214.
AOKZ Ds 7~66, t. II. Zezmanie ŚW!iadka Honsta Joachima - Qbeanie olbywat e l NRD, b. żo łnierz Wehmn.achtu, przebywał w 1941 r . n a poldgonJe w Ś w.ięltb s :z.ow ie.
29 AOKZ Ds 7/66, t. I. Aleksy Daćków, ż ołnierz AI1lllli:i Czerwonej i(Polak) :wzię21
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Piotr Tracz: "Główną przyc zyną śmierci jeńc ów w obozie był gł ódp
a następnie epidemia tyfusu i czerwonki [... ]. W tym okresie codziennie
umierało około 100 ludzi w samym obozie i[ ... ] . W obozie panował wielki
głód. Słyszał em nawet od kolegów wypadki, że jeńcy odgryzali sobie ciało. W marcu 1942 roku wid ziałem na własne oczy, jak Niemcy powiesili
j eńca r adzieckiego w lesie na wybud owanej przez nich szubienicy. W zimie 1943 roku, gdy grupa jeńców s zła do pracy, drogą tą j e cha ł samochodem osobowym oficer niemiecki i widziałem , że przejechał tym samochodem bez wyminięcia i dawania sygnałów dwóch jeńców radzieckich. Jeń cy zostali zabici . Oficer nie zatrzymał się ![. . .]. Widziałem, jak
w okolicy kuchni podsz edł jeden jeniec r adzieck i, gdzie na kupie leżała
brukiew, chcąc za brać jedną, to żołnierz niemiecki z astrzelił go z karabinu. Bezp ośrednio po tym fakcie do tego żołnierza podszedł oficer niemiecki, który słys zał strzał i gra tulował temu wartownikow i [... ]. W
1942 r oku we wrześniu albo w październiku Niemcy wyrzucili około
3 fur brukwi i oświa dczyli jel'1com, że mogą tę brukiew w ziąć sobie do
jedzenia . Kiedy jeńcy zaczęli zabierać tę brukiew [.. .] Niemcy otworzyli do nich ogień z karabinów maszynowych umieszczonych w budkach
strażniczych" ao.
Tadeusz Kozak: "często zdarzało się, że do szpitala przywożono jeń
ców, którzy byli ranni, np. mieli pchnięcia od bagnetu, względnie byli
pobici kolbami i na skutek tego później umierali w szpitalu. Przeważnie
jeńców pokłutych bagnetami, względnie dotkliwie pobitych kolbami przywożono z pracy przy budowie lotniska ![... ]. Kiedy ja jako chory byłem
prowadzony z obozu do szpitala to w drodze wachmani zabili kolbami
trzech chorych jeńców, którzy nie mogli z osłabienia nadążyć za na szą
kolumną . Trupy zostały na drodze. Przeciętnie w szpitalu przebywało
około l 300 jeńców, a czasem i więcej. Dziennie zaś umierało około 30
jeńców [... ]. Bywało i tak, że na stan np. l 400 chorych śmiertelność
wynosiła 120 jeńców jednego dnia" 3 1.
Oddajmy w tym miejscu głos jeszcze raz Piotrowi Traczowi: "W 1942
roku w okresie mniej więcej połowy lutego do połowy marca zatrudniony byłem w obozie przy wykopywaniu masowych grobów. Groby masowe mieściły się w odległości ok. 2 - 3 km od obozu. Miejsce to położone
było w starym lesie, który mógł mieć jak ja obliczam około 100 lat.
1y do !1Jiewol'i !1Jiemieckiej w czerwcu 1941 r . w Gikolk ach L wowa. W Świę toszo
wie pTZebywał do ma ja 1942 r.
30 A:OK!Z Ds
7/66, t. I. iP.i otr Tra'Crz, żołniierz Armii Czerwone j (Pó.Ia k), po
w zięoiu do niewoli niem~eckliej o;s adzony został w Stalagu 308 w Świętoszowie
w paździe:nniku 1941 r ., gdzie prz ebywa ł do Di'pca 1943 roku.
31 AOKZ Ds 7/66, t. I. T adeus·z K ozak jako żołtn:ierz Armii Cze rwoll1ej w Staila·gu 308 przebywał od p ołowy lipca l!Hl r. do maja 1942 r.

24

4. J eńcy radzieccy w St alagu 308 w ŚWlięto.~ow.ie

W .t ym lesie wycięta była polanka w kwadracie 200 m i tam kopaliśmy
rov.;y długości około 120 m głębokości 2 m i szerokości. chyba też około·
2 .m i do tych ro\vów \vywożono trupy jenieckie. Gdy ja przyszedłem
do kopania, to już było 6 takich :ro\VÓ\V, wyładowanych trupami. Gdy
ja przyszedłem, to zacząłem kopać siódmy grób. Rów ten kopało 40
jeńców ra·d zieckich. [... ] Równie·ż byłem obecny pTzy zakopywaniu jeń
có-w. Jeńców przy--wożo:no furmankami 1k o:n nymi, mrn iej ~więcej 20 gołych
trupów ~na jednej furmance. \V ty-m okresie, gdy ja ~byłem zatrudnio:n y
przy grzebaniu jeńcó\:v, dziennie przywożono 4 do 5 furmanek z trupami jeńców" 32 •
Zeznania Ś\viadkó\v \V przedmiocie rozmiarów eksterminacji jeńców
radzieckicl1 \V Świętos zowie zna jdują również potwierdzenie \V doku-mencie z tego okresu. Jest nim pisn1o z .5 grudnia 1941 roku skierowane
do geneTalnego inspektora Niemieckiego Zarzą·du Dróg w Berli,n ie, ik tó~e mówi: "na miejseu st\vierdzil~y, że Rosjanie są kom!pletnie _!n ie-·
doży·wieni, ja~k rów:nież stan ich odiZieży jest zu~peł1nie .niewystarczając·y.
U~bytek w lu~ dziach z powodu śmierci i chorób do ,d.n ia dzisiejszego
jest niewspółmiernie duży wśród Rosjan, którzy do nas przybyli
32

AOKZ D;s 7/66, t. I.

•
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5. Orlikrycie grobów ·mals oiw o ·z amordowany,c h j.eńców radtZJLeakich

\V

Svv1i ęt oozowde
'

z powodu ich ogólnego niedożywienia".. W dalszych częściach tego obszernego dokumentu znajdujemy następujące istotne stwierdzenia: "Do
d nia 2 grudnia 1941 r. vvszyscy Rosjanie zostali vvystarczająco zaopatrzeni Vl odzi eż . Dopiero z początkiem listopada rozpoczęła swą działaln·ość
opieka lel\:arska vv·ykonywana przez. lelcarzy woJsl~OW)"'Ch. Do tego czasu
oględzin zwłok Rosjan, którzy zmarli lub zostali zabici, dokony\vali [... ]
-vvyłącznie lekarze cywilni [... ] R.ozstrzelivvania, które \V piervvszych miesi ącach osiągnęły niewspółmierną ilość, były konieczne". Końcov;y fragment cytowanego dokumentu brzmi : "Ta mała przydatność do pracy
jeńców wojennych znajdujących się \V dwóch stalagach na Śląsku została potwierdzona najlepiej wysoką liczbą śmiertelności w samych stalagach. Na przykład w ostatnich dniach powiadomiono nas, że 1nożemy
otrzymać z obozu Neuhammer [Świętoszów] około 3 500 jeńców, którzy
t am przebywają, z .tym zastrzeżeniem, że musimy liczyć, iż stan fizyczny tych jeńców jest do tego stopnia zły, że mogą oni w następnych ty.godniach powymierać. Z tych powodów będziemy przyjmować następ
nych jeńców dopiero z nowych transportów, które nadejdą ze wschodu" as.
33

.A. O·K BZH, Ds 7/66" fotokopia OK·Z VII/9/13/67 - porói\vnaj opracowan1e Ta·deu1s2a Soj.k L Maiter.iały .badaw-czo-d akum·enta~Cyjne OKBZH '\V Ziel·ooej Górze
_n:r 42/7 3 O KZ •
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Po czerwcu 1942 roku Stalag VIII C \V Śvviętoszowie znika jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka z raportów 1v1iędzynarodo\vego
-Czervy~onego Krzyża i podporządkovvany zostaje organizacyjnie Stalagowi
\?III C w Żaganiu, o l{tór~ym będzie jeszcze mowa. Zagadnienien1 \Vymagającym odrębnego omóvvienia jest rzeczywista liczebność Stalagu VIII
E {308) vv Świętoszowie \V zakresie dotyczącym radzieckich jeńców . woj ennych. Jak już wspomniano, według raportóv1 łvliędzynarodo\vego Czerv\tonego Krzyża opartycł1 o da ne liczbowe dostarczo11e przez v1ładze
\iVehrmacl1tu w okresie od 15 lipca 1941 r. do 1 czer\'v ca 1942 r. przeszło
p rzez Stalag VIII E ~(308) w Świętoszovvie łącznie nie vvię.cej niż 64 192
radzieckich jeńców wojennycl1. Powyższe dane liczbo\ve pozostają w istotnej rozbieżności z zebranym w toku śledzt\va osobo\vym i rzeczo\vym
n1ateriałen1 dov;odowym. Ekshumacje z;vłok i mogił masowych Vl Żaga
niu, przeprowadzone w roku 1960, u jawniły tabliczki jenieckie z ozna.czeniami obozu Ś\viętoszovvsltiego o numeracji powyżej 100 000. vV kilku
przypadl(ach przev1yższały 90 000 . Eltsh·u macje maso\vych ~ogił w Śvvię
toszowie przeprowadzone w tym samym roku ujawniły 11umery na tabJiczkach .przekraczające licz;bę 50 000* EJkshu·m acja trzech mo·gił masowych w Świętoszovvie przeprowadzona -vv 1972 roku ujawniła 40 tabliczek
jeniec:k ich, w tym 15 o ·n um-erach przekraczających 50 000. Jeżeli przyjąć, re .każjdy jeniec osadzony -vv obozie ·otrzymywał numer ik olejny,
umieszczony na tabliczce z nazwą obozu, a potwierdzają taką praktykę
dotychczasowe opracowania oraz zeznania licznych świadków, to w oparciu o przedstawiony, rzeczowy materiał dovvodowy . \Vnosić należy, iż
przez Stalag 308 w Świętoszowie
przez jego ewidencję
przejść
musiało nie mniej niż 184 721 radzieckich jeńcÓ\V wojennych.
Przedstawiony rzeczowy materiał do\vodowy znajduje w tym zakresie
pełne potwierdzenie w zeznaniach przesłucl1anych \V toku śledzt1.tva świad
ków. Alerosy Daćków: "Przypu'Szczam, że ·W obozie ty.m m'Ogło :być dkoło
100 tys. jeńców" 34 • Stanisłavv Stuglik: "w obozie tym miało być około
100 tys. jeńców radzieckich" 35. Franciszek Prengler: "Dopiero w lipcu .
lub w sierpniu 1941 roku zaczęły systematycznie napływać transporty
jeńcóvv radzieckich. Transporty były wyłado\Vy\vane na d\vorcu osobowym \V Świętoszo\vie. Następnie .k olum11y je11CÓ\v gęsto obstawione strażą, to jest żołnierzami Wehrmachtu, provvadzone były tuż obok fabryki
tektury poprzez cyvvilną część Świętoszovla , z t~r1n, że nie główną, a którąś z bocznych bram. Przez piervvsze d-vva tygodnie transporty przybywały za dnia w godzinach 14,00
15,00. Żaden transport nie uszedł
mojej !u,wa·d ze wz,ględ;nie .m oich 1kolegów. Następne iTa·n sporty ·w provvadza·S4

AOKZ, D.s 7/66, t. I.
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ne były na teren Swiętoszowa nocą . Wyliczyłem w przybliżeniu, że transport składał się z około 2 000 jeńców. Znajdowało to potwierdzenie
w r ozmowach, jakie miałem na ten temat z niemieckimi konwojentami.
Ponie waż intereso wało nas, czy Niemcy pi s zą prawdę o ilości zdobytych
j eńców radzieckich, prowadziliśmy z ciekawości ewidencję transportów,
których naliczyliśmy ponad 60. Na tej podstawie zarów no wówczas, jak
i dziś jestem pew ny, że na teren wojskowej części Swiętoszowa zostało
wprowadzonych na przestrzeni kilku miesięcy (lato 1941 d.o końca 1941)
co najmniej 120 000 jeńców radzieckich" 36 •
Jak wynika z przedstaw ionego materiału dowodowego, nie ulega na jmniejszej wątpliwości, że w roku 1942 Stalag VIII E (308) w Swiętoszo
wie (Russenlager) liczył ponad 100 000 jeńców i był w tym okresie największym liczebnie obozem po dległym V:III Okręgowi Wojskowemu
Wehrmachtu. Stalag VIII E 1(308) w Świętoszowie z oficjalnego i organizacyjnego zasz,eregowalllia :był obozem jenieckim, w rzecz)'iwistości zaś
spełniał Tolę hitlerowskiego obozu za,głady dla wielu dziesiątków tysięcy
radzieckich jeńców wojennych. W 'w yniku jednej tylko czynności procesowej {ekshumacji masowych grobów w 1972 roku w Swiętoszowie)
zidentyfikowano mogiły zawierające nie mniej niż 6 500 zwłok jeńców.
Dotychczas nie zdołano zlokalizować kilkudziesięciu dalszych mogił
masowych, o których zeznawali świadkowie, z których każda zawierać
miała około l 000 zwłok. W lasach świętoszowskich grzebano tylko tych
jeńców, którzy wskutek zimna, głodu, masowych rozstrzeliwań i morderstw popełnionych w inny sposób ginęli na miejscu 3 7.
Jeńcy ze Swiętoszowa, jak potwierdzają materiały dowodowe, ginęli
także poza obozem. W początkach października 1941 roku wyselekcjonowane transporty "elementów niepożądanych" - jeńców wojennych Rosjan ze Stalagu VIII E zaczęły przychodzić także do obozu zagłady
w Oświęcimiu as.
Do akcji mordowania j eńc ów radzieckich włączony został rówmez
obóz koncentracyjny w Gross Rosen na Dolnym Sląsku. Na początku
października 1941 roku miejscowa komendantura obozowa zarządziła
:~e AOKZ Ds 7/66. Franc:i's·zek P:rengler od sityoznia 1941 roku zat,r udniony był
w miejscowej fabryce papy. Po-chodząc z ZaolZJia traktowany był jak Niemiec.
Z tych względów mia ł du·żą swabodę pm'll's zania rsię po terenie Świ ęt, oszorwa i zaobserwował szczegóły podane w zeznaniach dot. jeńców radzieckic h.
8 7 AOK!Z D s 7/66 protok,oły z p rac ekshumacyjnych według opracowania
TadeurSZa Soj-ki. W roku 1969 OKBZH w Ziel<mej Górze :natrafHa na m<l!sowe
graby na terenie m. Zary. W wyniku p rac ekshumacyJnych nat raftono na liczne
znacziDi tożsamości, wśród których prZJeważały za:pisy Stalag 308 - patrz AOKZ
D s 4/o9, t. HL, s. oo.
38 S. S e m f t,
H. W ię c e ,~, Obozy jenieckie . . . , op. cit. , s. 111.
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wydzielenie trzech bloków więźniarskich r( oznaczonymi numerami 8, 9
i 10) i oddzielenie ich od reszty obozu dodatkowym ogrodzeniem z drutu
k olczastego. Z zachovvanych źródeł wynika, że kierowano tam transporty
jeńców radzieckich z wyraźnym przeznaczeniem do egzekucji; przybyły
one ze stalagów w Świętoszowie i(Neuhammer), z Furstenhergu nad Odrą oraz z 'vVolsztyna 39 .
Pierwsza i potwierdzona dokumentami egzekucja radzieckich je1'lców
odbyła się w Gross Rosen 22 października 1941 roku. Straconych zostało wówczas 20 jeńców przywiezionych tego dnia z "S" Lager Neuhammer, tj. ze 's talagu w Świętoszowie . Byli to {w edług oryginalnej pisowni);
l. Troitzki Nikolai, ur. l. 2. 1921 r., nr 45860,
2. Marfenkow Konstantin, ur. 6. 5. 1922 r., nr 45861,
3. Mainko l[Wa]sili, ur. 23 3. 1920 r., nr 45862,
4. Warnaschin Wladimir, ur. 24. 7. 1915 r., nr 45863,
5. Pankratow Nikolai, ur. 23. 8. 1920 r ., nr 45864,
6. Gorelow Pietr, ur. 8. 6. 1921 r ., m.r 45865,
7. Pianitzki J ![ ... ], ur. 18. 3. 1919 r., nr 45866,
8. KoschubowSki Georgi, ur. 10. 7. 1916 r., m.r 45867,
9. Konowalow Alexander, ur. 3. 9. 1920 r., nr 45868,
JO. Ibriganow Alexander, ur. l. 4. 1907 r., nr 45869,
11. Ignatow Michael, ur. 20. 9. 1909 r., nr 45870,
12. Jakolow Jakow , ur. 21 7. 1916 r., nr 45871,
13. Baraukow Jakow, ur. 22. 11. 1905 r., nr 45872,
14. Wirkejenko Georg, ur. 19. l. 1913 r., nr 45873,
15. Ibrielow Nikolai, ur. 3. 5. 1919 r., nr 45874,
16. Aleschkow Wladimir, ur. 15. 4. 1920 r., nr 45875,
17. Korolow Iwan, ur. 14. 6. 1911 r., nr 45876,
18. Dimentzow Apolon, ur. 18. 3. 1910 r ., nr 45877,
19. Kirisanow t[ Wa]sili, ur. 14. l. 1910 r., nr 45878,
20. Merkulow Alexi, ur. 11. 4. 1915 r., nr 45879.
Z meldunków wysłanych nazajutrz przez komendanta KL Gross
Rosen do inspektora obozów koncentracyjnych oraz szefa gestapo, SS-Brigadefiihrera Mullera, dowiadujemy się, że po zakończeniu egzekucji
ZiWłoki zostały spalone w krematorium 40 •
O kolejnej egzekucji zachował się jedynie pośredni przekaz źródło
wy w postaci telegramu nadanego z Poznania 5 grudnia 1941 r. Komendant KL Gross Rosen został w nim poinformowany, że w obozie radziec8 9 A:rchiwum GKBZH w P. Obóz Gr<tl<ss Ro,sen, k. 11 - 13.
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kich jeńców wojennych w \Vo~sztynie Komorowie wybuchł prawdo-·
podobnie tyfus plamisty. W zvviązku z tym szef policji bezpieczeństwa
zaTządził v;yselekcjono\va;n ie wszystkich chnrych i przetra:n s:p orto.w anie·
ich do obozu koncentracyjnego w Grass Rosen w celu dokonania na
nich egzekucji 41 • Zapowiedziany transport miał przybyć do Grass Rosen nazajutrz między 17,00 a 18,00 i obejmować około 180 jeńców. Nie
udało się jednak ustalić, kiedy i ilu jeńców z W olsztyna zostało zgładza-·
nych 42• W księdze opłat za usługi kremacyjne miasta Legnicy figuruje
pod datą 18 XII 1941 r. zapis spopielenia 106 jeńców radzieckich, któr zy być może pochodzili z transportu V/olsztyńskiego 43 • Wspomniana
księga notuje jeszcze szereg maso\vych kremacji, między innymi jeń
c:,ów ze Świętoszowa i obejmuje 898 nazvvrisk. Pełna dokumentacja zachoVlała się w sprawie egzekucji radzieckich jeńców wojennych 10 kwietnia
1942 r. W dniu tym przekazano 25 wyselekcjonowanych jeńców radzieckich ze Stalagu Ilii B w Fiirstenberg
obozowi, któremu podlegał równi€'ż oibó.z jeniecki w Gęibicacih !koło Lubska. D·okumenrtację tę podpisał
dowódca Einsatzkommando placówki gestapo we Frankfurcie nad Odrą,
SS-Hauptsc.harfilhrer i se.lruetarz kryminalny Rii!d i1g er, transport kon\Vojował zaś podoficer SS, niejaki Eisenblatter 44 •
Ostatnia ze znanych egzekucji radzieckicl1 jeńców wojennych odbyła się w Grass Rosen 16 kwietnia 1942 roku. Objęła ona 19 jeńców
przywiezionych ze Stalagu VIII E (308) v1 Świętoszowie. Straceni zostali
\vówczas (według oryginalnego zapisu):
l. Frolow ·M ichael, ur. 15. 7. 1904 r., nr 195, Żyd,
2. Semen Ja ko, ·u r. 22. 2. 1915 r., .n r 4570, Rosjanin,
3. Filipowitsch Ewkesiji, ur. 1916 r., nr 19665, Polak,
4. Krywitsch Arkady, 'U r. 18. 8. 191~5 r., nr 21833, Żyd,
5. Ladyk Georgy, ur. 7 l. 1906 r., nr 22202, Rosjanin,
6. Hasjontsch.u!k lwa:n , ur. 1918 r., nr 26654, Ukrainiec,
7. Kałunin Wasyl, ur~ 23 .. 4. 1916 r., nr 33304, Rosjanin,
8 . Tolstoluckej Dmytrij, ur. 12. 10. 1914 r., nr 41297, Rosjanin,
9. Siegel Konstantin, ur. 15. 9. 1916 r., nr 41808, Żyd,
10. Akylyn Petro, ur. 22. 10. 1910 r., nr 45901, Rosjanin,
l l. Krupskaj Wasyli, ur. l. l. 1893 r., nr 45908, Rosjanin,
12. Schaschkow Leonet, ur. 6. 7. 1915 r., nr 45927, Rosjanin,
13. Judka Iwan, ur. 1919 roku, nT 48319, Żyd,

•
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woi'ennych na obszarach dzisiejszego woj. zielonogórskiego w latach 1939- 1945. Żagań 1979. s. 42.
42 A. Ku h i s i a k, HriJtlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia na Dolnym
Sląsku. Roczniik WT;ocław.s~i, t. V, W;rocław 1961, .s. 315.
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Resch€tnikow r,wan, ur. 25 . 5. 1903 r., nr 51776, Rosjanin,
Becker Wlodimir, ur. 1921 r ., nr 51966, Ż:y-TI,
Halkyn Boris, ur. 10. 8. 1913 r., nr 56351, Rosjanin,
Safanow Hj.Oł , ur. 12. 12. 1913 r., nr 5680,6, Żyd,
Schewtschenko Iwan, ur. 14. 10. 1918 r. nr 57326, Ukrainiec,
Zimbal Hrycko, ur. 8. 3. 1915 r ., nr 57449, Żyd.
Wiele zamierzonych egzekuc ji nie do s zło do skutku wobec wcześnie j
szej śmierci wyselekcjonowanych j uż jeń c ów radzieckich, spowodowanej fatalnymi warunkami, jakie panowały w wymienionych stalagach.
Jak wykazały badania, w samym Stalagu XXI D w Komorowie koło
Wolsztyna, niezależnie od przeprowa dzonych akcji selekcyjnych i transportow ania jeńców do obozu zagłady w Gross Rosen, zamęczono co najmniej 4 000 jeńców , głównie r adzieckich 45 .
Jak już powiedzia no, pierwsze transporty jeńców radzieckich kierowane do Stalagu XXI D w K omorowie koło Wolsztyna przyjmowane
były od drugiej połowy 1941 roku. Transporty z jeńcami przybywały na
stację kolejową Wolsztyn. Tutaj na bocznicy wagony rozładowywano.
Jak zdołano ustalić, w każdym wagonie towar owym znajdowało się przeci ęt nie od 80 do 100 jeńców. Byli to ludzie wynędznia li, obdarci i u kresu sił. W wagonach zna jdowały się również zwłoki zmarłych w czasie
transportu jeńców.
Po sformowaniu kolumny marszowej - jeńców prowadzono do obozu w Komorowie. \V drodze między dworcem kolejowym a obozem notowano zawsze kilka przypadków śmierci jeńca z wycieńczenia.
W niektórych transportach aż 30°/o p1·zywiezionego stanu jeńców
było umierających lub już nieżywych 46 • Dających jeszcze słabe oznaki
życia żołnierze Wehrmachtu dobijali kopaniem w głowę. W czasie·
transportu jeńcy chorowali na biegunkę, o czym świadczyły niesamowicie zabrudzone wagony.
Bogumił Gontarski tak relac jonuje swoje wrażenia odnośnie traktowania jeńców radzieckich w Komorowie: "Pierwsze transporty jeńców
radzieckich przybyły z Chełma w ilości około 5000 ludzi. Umieszczano
ich na terenie ogrodzonym drutem kolczastym i pozostawiano pod gołym niebem [... ]. Wśród jeńców była duża śmiertelność. Przybyli do,
obozu skrajnie wyczerpani, zagłodzeni. Stan tych więźniów był straszny,
pozbawieni byli umięśnienia, dorosły mężczyzna-jeniec potrafił ważyć
tylko 39 kg. Niektórzy nie byli w stanie poruszać się o własnych siłach,
dźwigali ich koledzy, ale sześciu jeńców z trudem dźwigało jednego chorego [... ]. Duża ilość jeńców miała poodmrażane kończyny górne i dol14.
15.
16.
17.
18.
19.
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do obozu poddawano lcąpielom w roztv:..rorze nadmanganianu o dużym stęzeniu, przy czym podczas l{ąpieli szoro\vano ich ryżov1ymi szczotkami osadzonymi na długich kijacł1, a przy
..okazji bito jeńców ty-mi kijami, czemu to\varzyszyło \vrzaskliv,;e ocliloszenie się do jeilCÓVl . Nie jestem zupeł:n.ie pevvie11, gdzie cłlo\van.o zrnarJych, ale vvy·daje mi się, że na żydo\Ąiskim cmentarzu. Zvvłoki zmarłych
v..r:ywożono vvozan1i, które ciągnęli sami jęńcy" 47 •
J.edną z 'p rzy-c zyn z-nacznej śmiertelnoś~ ci jeńcóvv była zbrodnicza pro. cedura ich przyjmowania i odv.vszavviania. Jeńcy na odv1szawienie czekali pod gołym 11iebe1n o głodzie .n ieraz kill~a dni. Gdy nadszedł czas,
kazano_ im rozbierać się do naga bez \vzględu na porę roku. Odbierano
-odzież do dezynfekcji, ty-mczasem j eńcó-vv gnano do łaźni pod vvrzący
prysznic. Po gorącej •kąpieli -vvypuszcza:n.o icl1 p0'110\V'nie na rnroźne po\viętrze . . Tam _;Zll lQ'W U !nadzy czekali godzinami na Z\JVrot odzieży. vVielu
z nich po takiej kąpieli i od\vszavvianiu nie potrzebovvało się już ubierać.
f4agie zwłoki łado'vVano zaraz r1a vJozy i wywożono ·n a crnentarz ży
:d owski 48 •
Unicestwiajnie je{lców ra,d zieckich '\V -stosunkowo małym obo.zie, jak im by·ł Stalag XXI D v.1 Komorov~.rie, najwymo,Nniej obrazuje nam cały
:n1echanizm zbrodni, w której zaanga·zovvany był Wehrmacht, współpra
{;ujący na co ~dzień ~w tym zakr,esie z obozami 'l{oncentracyjnymi. Przez
Stalag XXI D przeszło ponad 6000 jeńcóvy radzieckich, z cze-go
co
naj.
:m niej 4000 wyniszczono ną miejscu v.; obozie 49 •
Wyodrębnioną kategorię jeńcóvJ w Stalagu VIII C w Żaganiu stanovvili jeńcy radzieccy.
.
Ja~k -już \.Vispom·n iano, pierw~zy transport jeń·ców z Armii Czer~wonej
do Zaga~ia przjl)był w gru,d niu 1941 roku. Według danych Międzynarodo
\vego Czerwonego Krzyża w okresie tym _miało ich być w Żaganiu zaledwie 1211 osób 50 • Od sierpnia 1942 roku na~tępuje systematyczny
-i szybki wzrost liczby radzieckich jeńców wojennych w Stalagu VI~II C.
.
.Już v; sierpniu osiągnęła ona _
5 265 osób, a we wrześniu 11173 osoby.
'\V październiku liczba ich zn1niejszyła się o 2864 jeńców i wynosiła
~8309. Taki stan utrzymywał się ze stosunkowo nie\vie1kimi wahaniami
<lo września 1943 roku. W październiku 1943 r. obserwujemy gwałtowny
-~~ zrost liczby radzieckich jeńców wojennych do 16 579 osób (o p_
r awie
1

.

'

A:OKZ D:s 4/76
świiadek Be>rgumił Go!Iltans!ki był jako je[}Jiec ·pOiliski lekarzem w Sta:lagu XXI D w Komnr•ow.ie. Stala1g: XXI D dpT6ez. o;oo-zu dla jeń·CÓiW
-radzieck:fc~h p01s1iadał również otbóz oddziel!! Y, _w kltóTy;m -p nzebyvvaH w lata:c~
1~1'39- -194!5 j·eń1cy pols1cy, francus;cy., angii~eiLSICYt, nnnv~s·cy, a t:atkże Wł·o,si.
48 A·OKZ D IS 4/7·6, t. I, s. 12Q.
49 AO-K Z D:s 4/76, t. I, s. 124.
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~00% w stosunku do wrześpia, w którym to ):lliesiącu stan liczbowy jeń

ców radzieckich wynosił 8691 osób). Zastanawiać musi tutaj gwałtowny
:spadek liczby jeńców tej nacji już w grudniu 1943 r., kiedy to administracja obozu wykazała . obecność w ewi<:].encji Stalagu VIII C tylko
2621 osób. W ciągu więc dwóch miesięcy {października i listopada 1943 r.)
ubyło z ewidencji Stalagu VIII C w Zaganiu 6958 jeńców radzieckich.
W olkresie od stycznia 11944 r. do stycznia 1945 r. wahania w stan.ie liczbowym radzieckich jeńców wojennych były zdecydowanie mniejs ze. Ich liczebność w obozie oscylowała między 9000 a 13 000 osób 51 •
Jeńcy radzieccy w Stalagu VIII C w Zaganiu stanowili kategorię
o sób wyodrębnionych nie tylko dlatego, że z chwilą ich przybycia do
.obozu teren podzielono na sektory nie po·siadająoe ze sobą komunikacji.
Byli oni od początku, talk jak zreszt ą we ws zystkich obozach, traktowani
gorzej niż jeńcy innych narodowości, gorzej nawet :niż Polacy. Mimo
pogłębiającego się z roku na rok deficytu siły roboczej w różnych dziedzinach go'Spodarki Trzeciej Rzeszy, mimo zmiany stanowi:ska samego
Hitlera w prz·edmiocie zatrudnienia jeńców radzieckich, praktycznie do
końca II wojny światowej hitlerowskie Niemcy nie zrezygnowały ze
71brodniczej eksterminacji jeńc ów radzieokich.
Przesłuchani świadkowie w toku śledztwa ;p rowadzonego przez Okrę
g ową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze tak
przedstawiają warunki, jakie stworzył Wehrmacht radzieckim jeńcom
wojennym w Zaganiu.
Władysław Laskowicz: "Pewnego razu zabrany zostałem przez Niemc ów do noszenia jakichś paczek za teren obozu i wówczas z daleka zauważyłem rów wykopany w polu długości około 100 metrów. Dojście do
tego rowu było ogrodzone drutem kolczastym. Kolega, który ze mną
szedł, poinformował mnie, że są to jeń• cy radzieccy, którzy, jak mówili
wachmani, byli chorzy na tyfus i dlatego zostali odseparowani od pozostałych jell.ców 1[ ... ]. Jell.com tym podawano jedzenie na drążkach" 52 .
Edward Głowacki: "Na koll.cu kolumny jeńcy ciągnęli kilka platform
na niskich kółkach długości około 2 m i szerokości 1,5 m [.. .]. Wieczorem natomiast kolumny powracały do obozu. Wtedy widziałem, że platf ormy, które rano były puste, teraz napełnione były zwłokami względ
nie jeńcami wycieńczonymi. Widziałem kilkakrotnie, że dobijano takich
pa łkami drewnianymi" 53 •
Longin Józefowicz: "Jeńcy radzieccy byli traktowani najgorzej spośró d wszystkich jeńców :[... ]. Byli oni bici, katowani i niedożywieni" 54 •
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Porównanie warunków, jakie w Stalagu VIII C w Zaganiu stworzono jeńcom wojenym państw zachodniej Europy, z warunkami, jakie
w tym czasie stworzono w obozie jeńcom radzieckim, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do jeńców radzieckich Stalag VIIil C w Zaganiu
wraz z całym kompleks em albozów był obozem zagłady. Częściowe
ekshumacje masowych m ogił w lasach okalających tereny byłego Stalagu VIII C w pełni potwierdziły wiarygodność składanych przez świad
ków zeznań.
Dziś 1
na byłych terenach zagłady j€ńców radzieckich znajdują się pomniki. Do Zagańskiego Muzeum Martyrologii przyjeżdżają byli jeńcy wojen ni różnych narodowości. Często przyjeżdżają oni z rodzinami, a czasem tylko same rodziny, których ojcowie i dziadowie zostali tu na
zawsze.

