O autorze

Leonardo Calossi urodzi³ siê 8 lutego 1914 r. w Monticiano ko³o Sieny. Jest podporucznikiem Guardia di Finanza (Stra¿y Celnej). Mieszka
we Florencji. Za zas³ugi wojenne zosta³ publiczne uhonorowany i dwa
razy odznaczony Wojennym Krzy¿em Zas³ugi oraz dyplomem honorowym Bojowników za Wolnoœæ W³och 1943-1945.
W 1987 roku, w wieku 73 lat, opublikowa³ w ksi¹¿ce „Noterelle di un
internato in Germania 1943-1945” [„Uwagi o internowaniu w Niemczech,
1943-1945”] swoje wspomnienia z czasów niewoli jenieckiej i pracy przymusowej.
Jest autorem wielu opracowañ mówi¹cych o historii swych rodzinnych stron, z których zosta³y opublikowane: „Monticiano tant’ anni fa –
Vita di paese” [„Monticiano przed wieloma laty – ¿ycie wsi”] (1988),
„Il tempo e la memoria” [„Czas i pamiêæ”] (1992), „Il brigante Basilocco di Monticiano” [„Rozbójnik Basilocco z Monticiano”] (1996), artyku³ w Monticiano e il suo territorio” [„Monticiano i jego okolice”] (1997),
„Avvenimenti di giorni lontani” [„Wydarzenia dawno minionych dni”]
(1999) i Una storia maremmana” [„Historia z Maremma”] (2000). W niewielkim stopniu poprawione i opatrzone wstêpem drugie wydanie „Noterelle...” ukaza³o siê w 2002 r. we Florencji, w wydawnictwie Alessandro Falciani Libri.
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Rozmowa
z Leonardo Calossim
28 kwietnia 2002 roku we Florencji,
w domu jego syna, Claus Seitz przeprowadzi³ rozmowê z 88-letnim wówczas
Leonardo Calossim, który przez kilka godzin odpowiada³ na pytania z zadziwiaj¹c¹ fizyczn¹ i duchow¹ witalnoœci¹. Syn
Calossiego, jego synowa i wnuki przys³uchiwa³y siê rozmowie z ogromnym zainteresowaniem.

 Czy ju¿ wtedy, bezpoœrednio po wojnie, by³ Pan wolny od uprzedzeñ,
od wszelkiej nienawiœci, jak napisa³ Pan w 1987 roku w koñcowym
zdaniu swojej ksi¹¿ki?
– Z natury nie jestem mœciwy. Nienawiœæ jest obcym mi uczuciem. Gdy
wróci³em do domu i mog³em wzi¹æ w ramiona moich bliskich, to co siê
wydarzy³o by³o ju¿ tak odleg³e, ¿e nie by³o miejsca na nienawiœæ za to,
przez co przeszed³em, i tak by³o te¿ w 1987.
 Druga czêœæ zdania koñcowego: „Nie by³em w stanie spaæ w ³ó¿ku
z przeœcierad³em”, jak nale¿y to rozumieæ?
– To by³o raczej takie dowcipne wyra¿enie, ale z ziarenkiem prawdy:
w Albanii spaliœmy bez przeœcierade³, w Niemczech ju¿ wcale ich nie
by³o. Przez prawie 5 lat spa³em bez przeœcierad³a. Kurtka s³u¿y³a mi
za poduszkê. Potem, w domu, dziwne to by³o uczucie przykrywaæ siê
delikatnym materia³em, czu³em siê prawie nagi. [...]
 Czy swoje wspomnienia spisa³ Pan z pamiêci, czy te¿ opiera³ siê Pan
na jakichœ zapiskach?
– Ju¿ w Albanii prowadzi³em dziennik, aby móc sobie póŸniej przypomnieæ pojedyncze epizody. Ale wa¿ne wydarzenia naturalnie zachowa³em w pamiêci. Notowa³em wydarzenia w ma³ym notesie. Kilka razy
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planowa³em potem spisaæ moje prze¿ycia. Impuls do tego da³ mi kongres na temat internowania, który odby³ siê w 1985 roku we Florencji.
Rozmawiano tam o pracy przymusowej. Profesor Rochat z Uniwersytetu w Turynie, który tak¿e bra³ udzia³ w kongresie, powiedzia³ mi, ¿e
gdybym, jako podoficer, spisa³ swoje prze¿ycia, by³oby to bardzo interesuj¹ce. Brakuje bowiem relacji zwyk³ych ¿o³nierzy i podoficerów,
którzy musieli pracowaæ. Wiêkszoœæ wspomnieñ zosta³a napisana przez
oficerów, którzy nie musieli pracowaæ.
 Jak uda³o siê Panu przechowaæ dziennik?
– Nosi³em go zawsze ze sob¹ i nigdy go nie znaleziono. Przetrwa³ nawet
– ukryty w plecaku – dezynfekcjê w Görlitz.
 Lektura Pañskiej ksi¹¿ki jest wstrz¹saj¹ca. To by³ brutalny okres w Pana ¿yciu. Co pomog³o Panu fizycznie i psychicznie przetrwaæ?
– Mieliœmy wszyscy 20-30 lat. W m³odoœci znosi siê to lepiej. Silne pragnienie powrotu do domu pomog³o mi wytrzymaæ – nawet jeœli by³em
o krok od rozpaczy, nawet jeœli g³ód by³ ci¹g³ym problemem. Nie ba³em siê tego, ¿e mog³em umrzeæ, ale koszmarem by³a dla mnie myœl,
¿e umrê na obczyŸnie, ¿e pochowany bêdê jako nieznany cudzoziemiec.
To by³o dla mnie najgorsze wyobra¿enie, które najbardziej mnie niepokoi³o.
 Z prawie 700 tysiêcy w³oskich ¿o³nierzy, wiêzionych w niemieckich
obozach i zmuszonych do przymusowej pracy, ponad 40 tysiêcy nie
wróci³o do domu. Ponad 20 tysiêcy zmar³o z powodu g³odu i chorób
zakaŸnych. G³ód jest te¿ sta³ym tematem w Pañskich wspomnieniach,
opanowuje, mo¿na powiedzieæ, wszystko. Wielu internowanych wojskowych zmar³o na gruŸlicê lub inne choroby zakaŸne, Panu na szczêœcie uda³o siê unikn¹æ powa¿nych chorób.
– By³em silny z natury. Na Nowy Rok 1944 wszystkich nas wa¿ono, z 58 kg
by³em jeszcze „dobrze od¿ywiony”. W ksi¹¿ce nie mówiê prawie wcale o chorobach, mimo ¿e wœród internowanych, na skutek niewystarczaj¹cego wy¿ywienia, wystêpowa³o wiele chorób, szczególnie gruŸlica. Jednak z naszego komanda pracy chorzy byli natychmiast wywo¿eni
do Görlitz, aby tam umrzeæ. I umierali tam. Wiedzia³em dobrze, na co
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ludzie chorowali, ale nie wiedzia³em w jaki sposób umierali, o tym nie
mog³em pisaæ.
 Wspomina Pan te¿ o waszym codziennym „menu”!?
– Na obiad o godzinie 12 w po³udnie by³a chochla zupy z kilkoma plasterkami ziemniaków, z burakami albo zbo¿em. Do tej godziny pracowaliœmy na czczo. Oprócz tej ma³ej racji w po³udnie, wieczorem by³a jeszcze
raz zupa, do tego 250 gramów chleba. To by³ jednak szczególny chleb,
którego sk³adniki by³y nieznane. •le by³o przede wszystkim, gdy mieliœmy nocn¹ zmianê, wtedy kolacja by³a przesuniêta na wczeœniejsz¹ godzinê, na 16 lub 17, trochê zupy, trochê chleba, a potem trzeba by³o
pracowaæ 12 godzin w nocy i nic ju¿ nie dostawaliœmy do jedzenia, a¿ do
po³udnia nastêpnego dnia. Dochodzi³o wtedy do naprawdê nieprzyjemnych zajœæ. Przypominam sobie, ¿e pewien nasz kolega, W³och, by³ tak
g³odny, ¿e wyczyœci³ miski rosyjskich jeñców. Da³em mu kopniaka w ty³ek, a¿ wpad³ g³ow¹ do miski. Trochê dumy i przyzwoitoœci trzeba zachowaæ nawet w takim po³o¿eniu! Jedzenie, faktycznie, nie by³o wystarczaj¹ce. Mieliœmy wszystkie objawy niedo¿ywienia. Cierpieliœmy na obrzêki,
spuchniête nogi, obrzêki na twarzy, z których wyziera³y oczy. Zbudowaliœmy wagê, bo by³y k³ótnie, ¿e ktoœ dosta³ kawa³ek ziemniaka za du¿o
lub za ma³o, ¿e poziom zupy w misce nie wszêdzie by³ taki sam. Taka
jednak by³a nasza codzienna racja ¿ywnoœciowa. Na pocz¹tku by³a te¿
³y¿ka marmolady, póŸniej i tego nas pozbawiono. Miêsa nigdy nie widzieliœmy. Raz na Bo¿e Narodzenie by³y canelloni, ale po tak d³ugim
okresie biedowania ¿o³¹dek odzwyczai³ siê ju¿ od tak sutych potraw. Canelloni mo¿na by³o potem znaleŸæ i z ty³u, i z boku baraku.
 Twierdzono, ¿e firma zatrudniaj¹ca Was zrobi³a wszystko, co mo¿liwe, postara³a siê nawet o dodatkowe wy¿ywienie dla jeñców.
– Nie, to ca³kowity wymys³. To absolutnie nieprawda, ¿e starano siê o dodatkow¹ ¿ywnoœæ.
 Otrzyma³ Pan dwie paczki z domu, jedn¹ od ¿ony, drug¹ od wuja z Florencji. Czy otrzyma³ Pan inne paczki, np. z Czerwonego Krzy¿a?
– Nie widzia³em Czerwonego Krzy¿a nigdy, nawet œladu po nim! Nigdy
nie mia³em do czynienia z lekarzem, przez dwa lata nie widzia³em lekarza. Puszki mleka skondensowanego, które wys³a³ mi mój wujek, by³y
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moim ratunkiem. Za¿ywa³em je jak lekarstwo. To dawa³o mi si³ê, ¿eby
wytrwaæ do po³udnia. Potem przysz³a jeszcze paczka od mojej ¿ony.
Moja ¿ona wys³a³a wiele paczek, ale tylko jedna dosz³a. £atwiej mieli
jeñcy z pó³nocnych W³och. Ich paczki przychodzi³y w lepszym stanie.
Ale tu krewni czasem robili b³¹d, wysy³aj¹c œwie¿¹ ¿ywnoœæ, ciasto
i chleb. Tego oczywiœcie nie mo¿na by³o przechowaæ, trzeba by³o od
razu zjeœæ. Nastêpnego dnia nie by³o ju¿ po jedzeniu œladu.
 Czy wie Pan, kto zainicjowa³ akcjê pisania kartek do rodziny?
– Tego nie wiem. Og³osi³ nam to komendant.
 Co do odzie¿y: mia³ Pan na sobie ca³y czas tylko to ubranie, które
wzi¹³ Pan z magazynu w Tiranie, buty i kurtkê. Potem uszy³ Pan sobie
czapkê dla ochrony przed zimnem. Nowego ubrania pewnie nigdy Pan
nie dosta³?
– Mia³em tylko mój mundur. Kurtka by³a tak sztywna od brudu, ¿e mo¿na by³o j¹ postawiæ.
 Pisze Pan, ¿e musia³ Pan pracowaæ 12 godzin dziennie. Gdy siê do tego
doliczy czas marszu miêdzy obozem a fabryk¹ i z powrotem, to razem
dawa³o to 16 godzin. Czy tak by³o zawsze? Czy latem pracowa³o siê
d³u¿ej a zim¹ krócej?
– Nie, zawsze trwa³o to tyle samo, 12 godzin pracy, 4 godziny marszu.
Tak¿e zim¹ musieliœmy opuœciæ obóz o czwartej rano, gdy by³o jeszcze
zupe³nie ciemno. Ale dla mnie ten wysi³ek by³ ³atwiejszy do zniesienia
zim¹ ni¿ latem, gdy by³o duszno. Upa³ bardzo mnie mêczy³.
 Jeszcze pytanie dotycz¹ce higieny: opisuje Pan kilka razy akcje higieniczne w dni wolne. Wtedy by³a z pewnoœci¹ okazja, ¿eby wypraæ ubranie i zadbaæ o siebie. Ale jak wygl¹da³a sytuacja higieniczna ogólnie?
Czy by³y prysznice, woda do picia, woda bie¿¹ca?
– By³ jeden barak, który by³ wyposa¿ony w wodê bie¿¹c¹, tak¿e w wodê
pitn¹. Teoretycznie moglibyœmy tam myæ siê ka¿dego dnia, by³ on dostêpny. Ale kto mia³ czas, ¿eby siê tam myæ? Przez dwa lata u¿ywa³em
tego samego ostrza, ¿eby siê ogoliæ. Raz w tygodniu siê goliliœmy. Tak
przez dwa lata, na koniec brzytwa ju¿ tylko drapa³a, zamiast ci¹æ.
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 W jaki sposób przebieg³a u Pana zmiana statusu na „wolnego robotnika”? Musia³ Pan podpisaæ jakieœ oœwiadczenie, w którym deklarowa³
Pan swoj¹ zgodê?
– Antonienwald le¿a³ trochê na uboczu. Tutaj sprawy dociera³y póŸniej,
je¿eli w ogóle, a na pewno nie w formie pisemnej. My te¿ niczego nie
musieliœmy podpisywaæ. Dopiero wiele dni póŸniej oznajmiono nam,
¿e jesteœmy teraz „wolnymi robotnikami”. Komendant wyrazi³ to tak:
„Niewiele siê zmieni, zostaniecie na razie, tak jak dotychczas, tutaj,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e bramy s¹ teraz otwarte i mo¿ecie wychodziæ. Musicie
jednak byæ bardzo ostro¿ni. Jeœli pope³nicie jakieœ przewinienie, mo¿ecie ³atwo zostaæ aresztowani i staæ siê wiêŸniami politycznymi”.
Pierwszym krokiem na wolnoœci, poza ogrodzonym obozem, by³a kradzie¿ ziemniaków. Uwa¿a³em, ¿e zmiana naszego statusu nie by³a w porz¹dku, bo byliœmy ¿o³nierzami wziêtymi do niewoli. Chcia³em robiæ
karierê w wojsku. To przedtem i potem by³o moim celem. Ale zmiana
statusu dla wiêkszoœci by³a ratunkiem. Mo¿na siê by³o lepiej urz¹dziæ.
Mo¿na by³o wyjœæ, mo¿na by³o ³atwiej zdobyæ coœ do jedzenia. A dla
wielu to by³o wa¿ne, aby móc przetrwaæ.
 Czy jako „wolny robotnik” otrzymywa³ Pan zap³atê?
– Nie. Tak¿e w warunkach pracy nic siê nie zmieni³o. Zosta³em wtedy
jednak jakby „majstrem” w fabryce. Przy maszynach pracowali g³ównie Rosjanie i polscy studenci, których musia³em nadzorowaæ. Ci wiêŸniowie byli w jeszcze gorszej sytuacji ni¿ ja. Byli na wpó³ martwi. Stara³em siê – o ile to by³o mo¿liwe – pomagaæ im.
 Czy zdarza³y siê przypadki, ¿e w³oscy ¿o³nierze byli internowani w obozach koncentracyjnych jako wiêŸniowie polityczni?
– WiêŸniem politycznym sta³ siê jeden z moich bli¿szych przyjació³, podoficer nazwiskiem Sorrentino, z Neapolu, który pewnego dnia rano nie
wyszed³ na apel. Pewnie zosta³ zamordowany.
 Wspomina Pan, ¿e w czasie demonta¿u fabryki oko³o 250 wiêŸniów
politycznych mia³o na p³aszczach wymalowane czerwon¹ farb¹ ko³o.
Mia³o to znaczyæ, ¿e zostali oni skazani na œmieræ. Czy póŸniej dowiedzia³ siê Pan jeszcze czegoœ o tej sprawie?
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– Nie, niestety, nie dowiedzia³em siê ju¿ póŸniej niczego wiêcej, nied³ugo
potem wyjechaliœmy.
 Jak wielu jeñców wojennych zosta³o po demonta¿u fabryki wywiezionych do Schweinfurtu?
– W poci¹gu by³ ca³y sprzêt i materia³y, jechali nim te¿ niemieccy robotnicy, oko³o 15 W³ochów i 10 Rosjan. Wszyscy inni W³osi i Rosjanie
zostali ju¿ wczeœniej, z powodu choroby, wywiezieni do Görlitz albo
zmarli. Z oko³o 300 W³ochów w Kugelfischer zosta³o tylko 15. Tragedi¹ internowanych w³oskich wojskowych by³ g³ód, g³ód wywo³ywa³ choroby. Wielu zginê³o w Schweinfurcie podczas bombardowañ. Wiêkszoœæ
jednak zmar³a na skutek niedo¿ywienia. Wielu zmar³o w pierwszych
tygodniach i miesi¹cach po powrocie do W³och. Tylko tutaj, w Volterra, czterech internowanych wojskowych zmar³o po powrocie i oni nie
znajd¹ siê ju¿ w ¿adnym bilansie.
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Wa¿niejsze daty z historii W³och
i II wojny œwiatowej

30.10.1922

Po przeprowadzonym zamachu stanu (tzw. marsz na
Rzym), Benito Mussolini otrzyma³ od króla Wiktora Emanuela III misjê utworzenia rz¹du. D¹¿¹c do dyktatury
Mussolini zakaza³ dzia³alnoœci wszystkich partii, poza
w³osk¹ Narodow¹ Parti¹ Faszystowsk¹. St³umi³ tak¿e
wszelk¹ opozycjê.

3.10.1935

W³ochy rozpoczê³y wojnê przeciwko Abisynii (obecnie
Etiopia), co by³o punktem zwrotnym w dziejach faszyzmu
– od s³ownych deklaracji przeszed³ on do aktów gwa³tu w
stosunkach miêdzynarodowych. 9 maja 1936, po podboju
Abisynii, og³oszono powstanie W³oskiego Imperium Afryki
Wschodniej. Król Wiktor Emanuel III przyj¹³ tytu³ cesarza. Rudolfo Graziani zosta³ gubernatorem tzw. W³oskiej
Wschodniej Afryki. 19 lutego 1937 r., za próbê zamachu
na Grazianiego, stracono w Addis Abebie ok. 2 tys. ludzi.
W nastêpnych dniach w³oskie oddzia³y okupacyjne dopuœci³y siê nieopisanej przemocy wobec cywilów (grabie¿e,
rozstrzeliwania, podpalenia domów).

17.07.1936

Rozpoczê³a siê wojna domowa w Hiszpanii. Czêœæ dowódców wojskowych, z gen. Franco na czele, wyst¹pi³a przeciwko legalnemu rz¹dowi republikañskiemu. Niemcy
udzieli³y gen. Franco pomocy w postaci sprzêtu lotniczego i instruktorów. Mussolini wys³a³ do Hiszpanii, jako tzw.
ochotników, najpierw oddzia³y milicji faszystowskiej,
a póŸniej wojska regularne.

23.10.1936

Podpisano seriê umów ustalaj¹cych wspóln¹ politykê niemiecko-w³osk¹, przede wszystkim w odniesieniu do ZSRR,
w Hiszpanii i w basenie naddunajskim. Mussolini, w wielkiej mowie wyg³oszonej w Mediolanie 1.11.1936 r., na79
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zwa³ je „osi¹ Rzym – Berlin, wokó³ której mia³y siê rozgrywaæ losy Europy”.
26.04.1937

Zniszczenie przez bombowce niemieckiego Legionu Condor i w³oskich pilotów baskijskiego miasta Guernica. Zginê³y tysi¹ce cywilów.

6.12.1937

W³ochy przy³¹czy³y siê do niemiecko-japoñskiego paktu
antykominternowskiego i 7.12.1937 opuœci³y Ligê Narodów.

12.04.1939

Oddzia³y w³oskie zajê³y Albaniê. Króla Wiktora Emanuela III og³oszono królem Albanii. W górach Albanii pojawi³a siê partyzantka antyw³oska.

22.05.1939

Podpisanie miêdzy W³ochami i Niemcami uk³adu sojuszniczego, tzw. paktu stalowego, który zobowi¹zywa³ oba
pañstwa do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej, w³¹cznie z przyst¹pieniem do wojny, gdyby któraœ ze
stron znalaz³a siê w konflikcie z jakimœ mocarstwem.

1.09.1939

Agresja na Polskê rozpoczê³a II wojnê œwiatow¹.
3.09.1939 roku Francja i Anglia wypowiedzia³y Niemcom wojnê.

10.06.1940

W³ochy wypowiedzia³y wojnê Francji i Anglii.

22.06.1940

We Francji rz¹d Petaina, utworzony 17 czerwca, podpisa³ zawieszenie broni z Niemcami, a 24 czerwca – z W³ochami.

lipiec 1940

Rozpoczê³y siê niemieckie naloty bombowe na Wielk¹ Brytaniê. W atakach tych ginê³a g³ównie ludnoœæ cywilna.

1.08.1940

Pierwszy brytyjski nalot bombowy na Berlin.

27.09.1940

Podpisanie przez Niemcy, W³ochy i Japoniê „paktu trzech”,
przewiduj¹cego podzia³ œwiata na strefy wp³ywów, a tak¿e zobowi¹zuj¹cego mocarstwa, które go zawar³y do wzajemnej pomocy w razie ataku mocarstwa nie uczestnicz¹cego w wojnie w Europie, czyli Stanów Zjednoczonych.

28.10.1940

Wojska w³oskie wkroczy³y z Albanii do Grecji. 3 grudnia
1940 r. oddzia³y greckie po udanym kontrataku i prze³a-
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maniu natarcia, odepchnê³y W³ochów, przy ich ciê¿kich
stratach, na terytorium Albanii.
14/15.11.1940 W 10-godzinnym nalocie Coventry (i inne miasta) w Wielkiej Brytanii zosta³o zniszczone przez niemieckie bombowce. Naziœci zaczêli u¿ywaæ czasownika „koventrieren”
w znaczeniu „niszczyæ”, „zrównaæ z ziemi¹”. Podobne
zmasowane, bezsensowne z wojskowego punktu widzenia,
a tylko wywo³uj¹ce strach i trwogê rozleg³e bombardowania mia³y miejsce np. w Warszawie 25 wrzeœnia 1939,
w Rotterdamie 14 maja 1940, Belgradzie w kwietniu 1941
i w wielu innych miastach.
4.04.1941

Oddzia³y niemieckie i w³oskie wtargnê³y do Grecji i Jugos³awii (wyprawa ba³kañska). Tydzieñ póŸniej, 11 kwietnia 1941, pokonali armiê jugos³owiañsk¹ i 18 kwietnia
1941 podpisano akt kapitulacji. 23 kwietnia skapitulowa³a armia grecka.

21.04.1941

Po zakoñczeniu wojny na Ba³kanach ustalono miêdzy ministrami spraw zagranicznych Ribbentropem i Ciano podzia³ Ba³kanów na niemieckie i w³oskie strefy okupacji.
W³ochy otrzyma³y Dalmacjê, Czarnogórê, czêœæ S³owenii
i Chorwacjê.

22.06.1941

Agresja Niemiec na ZSRR.

26.06.1941

W³ochy wys³a³y na front wschodni swoich ¿o³nierzy. W³oski „korpus ekspedycyjny” (Corpo di Spedizione Italiano
in Russia) liczy³ w 1941 r. ok. 60 tys. ¿o³nierzy. W lipcu
1942 jego liczebnoœæ wzros³a do 227 000 ¿o³nierzy.

7.12.1941

Japoñski atak na Pearl Harbor. Stany Zjednoczone przyst¹pi³y do wojny. 11 grudnia Niemcy i W³ochy wypowiedzia³y wojnê Stanom Zjednoczonym.

1942/1943

W toku ciê¿kich walk w ZSRR w grudniu1942 i styczniu
1943 r. korpus w³oski poniós³ ogromne straty; ok. 130 tys.
¿o³nierzy zginê³o lub dosta³o siê do niewoli.
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31.01.1943

Genera³ von Paulus podpisa³ pod Stalingradem kapitulacjê niemieckiej 6. Armii. 8. Armia W³oska przesta³a faktycznie istnieæ.

11.05.1943

W Afryce Pó³nocnej skapitulowa³y oddzia³y niemieckie.
13.05.1943 podda³a siê aliantom armia w³oska.

10.07.1943

Si³y zbrojne aliantów wyl¹dowa³y na Sycylii.

25.07.1943

Wielka Rada Faszystowska (Gran Consiglio del Fascismo)
zmusi³a Mussoliniego do rezygnacji z urzêdu; Mussolini
zosta³ aresztowany i uwiêziony. Marsza³ek Pietro Badoglio zosta³ nowym szefem rz¹du.

17.08.1943

Pierwszy nalot bombowy na fabrykê ³o¿ysk kulkowych
w Schweinfurcie.

8.09.1943

Szef w³oskiego rz¹du Pietro Badoglio og³osi³ zawarcie
(podpisanego 3 wrzeœnia), rozejmu z aliantami.
Strona niemiecka po kilku godzinach wprowadzi³a w ¿ycie
Plan „Oœ” (Achse) – wziêcie do niewoli ¿o³nierzy w³oskich we W³oszech, po³udniowo-wschodniej Francji, Grecji, Jugos³awii i Albanii.

9.09.1943

Alianci rozpoczêli inwazjê l¹dow¹ w pobli¿u Salerno. Król,
rz¹d Badoglio i dowództwo w³oskich si³ zbrojnych opuœcili Rzym i udali siê na tereny zajête przez wojska angloamerykañskie do Brindisi.
Brindisi zosta³o stolic¹ w³oskiego pañstwa kad³ubowego
pod nazw¹ „Królestwo Po³udniowe” (Regno del Sud), na
pocz¹tku sk³adaj¹ce siê tylko z prowincji Bari, Brindisi,
Lecce i Taranto.

12.09.1943

Mussolini, wiêziony w kompleksie górskim Gran Sasso
w Apeninach, zosta³ uwolniony przez niemieckich komandosów i przewieziony do g³ównej kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” pod Kêtrzynem.

23.09.1943

Po powrocie Mussoliniego do W³och utworzono „W³osk¹
Republikê Socjaln¹” („Repubblica Sociale Italiana”), ca³kowicie zale¿n¹ od Niemiec, z siedzib¹ w Salo nad jeziorem Garda.
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13.10.1943

Rz¹d w³oski marsza³ka Pietro Badoglio wypowiedzia³ wojnê Niemcom.

10.02.1944

Tereny wyzwolone przez aliantów zosta³y przekazane administracji w³oskiej, król i rz¹d przenieœli siê do Salerno.

5.06.1944

Alianci zdobyli Rzym. Terytorium „Republiki Socjalnej”
zmniejsza³o siê wraz z cofaniem siê niemieckich wojsk
okupacyjnych.
Po zajêciu Rzymu Wiktor Emanuel III przela³ swe uprawnienia królewskie na syna Humberta. Pod naciskiem Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego we wrzeœniu 1943 przez wspó³dzia³aj¹ce w walce z faszyzmem
partie opozycyjne) ust¹pi³ Badoglio, nowym premierem
zosta³ przewodnicz¹cy Komitetu Ivanoe Bonomii.

6.06.1944

W Normandii zaczê³a siê aliancka operacja „Overlord”,
jedna z wiêkszych operacji l¹dowych II wojny œwiatowej.
30 czerwca 850 000 ¿o³nierzy wyl¹dowa³o na kontynencie. Rozpoczê³o siê wyzwalanie zachodniej Europy.

1.08.1944

Genera³ Bór-Komorowski rozpocz¹³ Powstanie Warszawskie. 2 paŸdziernika 1944 polska Armia Podziemna skapitulowa³a.

19.03.1945

Adolf Hitler podpisa³ rozkaz, dotycz¹cy zniszczenia wa¿nych zak³adów przemys³owych, po³o¿onych w Niemczech,
aby nie dosta³y siê w rêce aliantów.

27.04.1945

Po bezskutecznych rokowaniach z ruchem oporu Mussolini próbowa³ uciec z W³och. Nad jeziorem Como zosta³
wziêty do niewoli przez partyzantów w³oskich i 28 kwietnia rozstrzelany.

29.04.1945

Przedstawiciele armii niemieckiej we W³oszech podpisali
bezwzglêdn¹ kapitulacjê, wchodz¹c¹ w ¿ycie 2 maja.

30.04.1945

Adolf Hitler pope³ni³ samobójstwo.

8.05.1945

W Berlinie podpisano kapitulacjê Niemiec i wojna w Europie dobieg³a koñca.

83

Los ¿o³nierzy w³oskich
internowanych po 8 wrzeœnia 1943 r.

Wiosn¹ 1943 r. w turyñskich zak³adach Fiat-Mirafiori rozpocz¹³ siê
strajk robotników, który wkrótce ogarn¹³ najwiêksze fabryki Piemontu,
Lombardii i Ligurii. Obok ¿¹dañ ekonomicznych, robotnicy domagali siê
zakoñczenia wojny i przywrócenia demokracji. W tym¿e 1943 r. armia
w³oska ponios³a wielkie straty w pó³nocnej Afryce i w Zwi¹zku Radzieckim, i wyraŸna ju¿ by³a perspektywa wspó³uczestnictwa w klêsce III Rzeszy. W tej sytuacji czêœæ elity faszystowskiej zaczê³a myœleæ o przewrocie
„pa³acowym”. W œrodowiskach opozycyjnych zaczêto planowaæ wykorzystanie monarchii dla obalenia Mussoliniego. Wyl¹dowanie w nocy z 9
na 10 czerwca 1943 r. wojsk amerykañskich na Sycylii, zmieniaj¹c zasadniczo sytuacjê strategiczn¹ W³och i re¿imu faszystowskiego, jeszcze bardziej wzmog³o dzia³alnoœæ opozycyjnych si³ antyfaszystowskich.
16 lipca wojska niemieckie na Sycylii zaczê³y wycofywaæ siê w kierunku Katanii. Tego samego dnia Roosevelt i Churchill wyst¹pili ze wspólnym apelem do W³ochów, nak³aniaj¹c ich do podjêcia decyzji, „czy chc¹
umieraæ za Mussoliniego i Hitlera, czy ¿yæ dla W³och i cywilizacji”1/.
22 lipca 1943 r. wojska amerykañskie wkroczy³y do Palermo, g³ównego
miasta na pó³nocnym wybrze¿u Sycylii. 25 lipca 1943 r. Wielka Rada
Faszystowska (najwy¿szy organ partii faszystowskiej) zdecydowa³a siê
przywróciæ królowi Wiktorowi Emanuelowi III nale¿ne mu prawa. Decyzjê tê przekaza³ królowi Mussolini i król wyrazi³ zgodê. Po wyjœciu od
króla i na jego rozkaz Mussolini zosta³ aresztowany.
Tego samego dnia wieczorem W³osi dowiedzieli siê, ¿e Wiktor Emanuel obj¹³ dowództwo nad si³ami zbrojnymi, a marsza³ek Pietro Badoglio
stan¹³ na czele rz¹du.
Oficjalnie król i rz¹d w³oski oœwiadczyli, ¿e W³ochy bêd¹ nadal walczyæ po stronie Niemiec, lecz potajemnie podjêto rokowania z aliantami.

1/ Por. Martin Gilbert, Druga wojna œwiatowa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 2000,
s. 537.
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3 wrzeœnia 1943 alianci zachodni rozpoczêli inwazjê na Pó³wyspie Apeniñskim. Tego samego dnia, na Sycylii, alianci i rz¹d Badoglio podpisali
rozejm, który formalnie mia³ wejœæ w ¿ycie dopiero 8 wrzeœnia; tego te¿
dnia warunki rozejmu zosta³y podane do publicznej wiadomoœci. Badoglio wezwa³ do zaprzestania walki z wojskami alianckimi, jak te¿ do stawienia oporu „ewentualnemu atakowi innego pochodzenia”. Tak ogólnikowe wskazówki spowodowa³y tylko chaos, ka¿dy podejmowa³ decyzje
samodzielnie. Czêœæ dowódców wojskowych poddawa³a siê Niemcom bez
walki, czêœæ próbowa³a stawiaæ opór. Oddzia³y w³oskie rozlokowane na
Ba³kanach i Korsyce czêœciowo przy³¹cza³y siê do partyzantów, czêœciowo dostarcza³y im broni. Wiêkszoœæ ¿o³nierzy stara³a siê jednak przedostaæ jak najprêdzej do domów. W krótkim czasie dywizje w³oskie przesta³y istnieæ.
9 wrzeœnia król wraz z dworem i rz¹dem opuœci³ Rzym i przeniós³ siê
na wyzwolone ju¿ po³udnie, do Brindisi. 10 wrzeœnia, po krótkiej potyczce z oddzia³ami w³oskimi, Niemcy zajêli Rzym, a wkrótce, wykorzystuj¹c biernoœæ rz¹du Badoglio i zatrzymanie ofensywy alianckiej – ca³e pó³nocne i œrodkowe W³ochy. Przejêli te¿ w³adzê nad okupowanymi przez
W³ochów terenami Albanii, Jugos³awii i Grecji.
12 wrzeœnia 1943 Mussolini, wiêziony na górze Gran Sasso w Apeninach, zosta³ uwolniony przez spadochroniarzy niemieckich i przewieziony do g³ównej kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” pod Kêtrzynem.
W czasie rozmów z Hitlerem Mussolini zgodzi³ siê na utworzenie
w Niemczech w³oskich formacji wojskowych, które mia³y walczyæ u boku Hitlera. W zamian otrzyma³ obietnicê, ¿e W³osi – zarówno ¿o³nierze,
jak i cywile – bêd¹ traktowani lepiej... jeœli zaprzysiêgn¹ wiernoœæ Trzeciej Rzeszy. Opuszczaj¹c Niemcy, Mussolini wyg³osi³ do faszystów znajduj¹cych siê w Italii przemówienie radiowe, w którym oznajmi³ o swym
powrocie z dniem 15 wrzeœnia do w³adzy i zapowiedzia³ dalsz¹ walkê
u boku Niemiec.
Po powrocie do W³och Mussolini rekonstytuowa³ partiê faszystowsk¹.
23 wrzeœnia 1943 og³osi³ likwidacjê monarchii i równoczesne powstanie „W³oskiej Republiki Socjalnej” („Repubblica Sociale Italiana”), zale¿nej ca³kowicie od Niemiec. Na jej czele, jako premier i minister spraw
zagranicznych, stan¹³ Mussolini. Ministrem obrony zosta³ genera³ Rudolfo Graziani. Siedzib¹ nowego rz¹du Mussoliniego zosta³o miasto Salo
nad jeziorem Garda. W ten sposób we W³oszech powsta³a sytuacja swo85
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istej dwuw³adzy. 13 paŸdziernika rz¹d Badoglio wypowiedzia³ wojnê
III Rzeszy.
Ju¿ w maju 1943 r., po klêsce niemieckich i w³oskich oddzia³ów w Afryce Pó³nocnej, Naczelne Dowództwo Niemieckich Si³ Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht – OKW) rozpoczê³o tajne przygotowania do zajêcia W³och i rozbrojenia armii w³oskiej na wypadek jej kapitulacji przed
aliantami („Fall Achse” i „Fall Alaric”). Za³o¿enia tego planu zaczêto realizowaæ po 8 wrzeœnia 1943 r.
OKW wyda³o wiele rozkazów sprzecznych z prawem miêdzynarodowym, a reguluj¹cych traktowanie w³oskich ¿o³nierzy oraz jeñców wojennych. Najwa¿niejszym by³ rozkaz „W sprawie traktowania w³oskich si³
zbrojnych i milicji”2/, wydany przez naczelnego dowódcê Wehrmachtu
15.09.1943 r.
W dokumencie tym ¿o³nierzy w³oskich si³ zbrojnych podzielono na
trzy kategorie: 1/ tych, którzy pozostali wierni Niemcom, którym nale¿y
pozostawiæ broñ i „traktowaæ z pe³nym szacunkiem”, 2/ tych, którzy nie
pragnêli okazaæ Niemcom ¿adnej pomocy (nale¿a³o ich rozbroiæ, wzi¹æ
do niewoli i zmusiæ do pracy) oraz 3/ tych, którzy stawili czynny lub bierny opór albo te¿ „paktowali z wrogiem lub z bandami”. W stosunku do tej
trzeciej kategorii, z ca³kowitym pogwa³ceniem prawa miêdzynarodowego, Niemcy zastosowali „zaostrzone postanowienia”. Rozkaz g³osi³ m.in.:
„Na rozkaz Führera w³oskie jednostki wojskowe, które pozwoli³y na przejêcie ich broni przez powstañców lub które zjednoczy³y siê z powstañcami, winny byæ potraktowane w sposób nastêpuj¹cy:
1. Oficerów nale¿y rozstrzelaæ w postêpowaniu doraŸnym.
2. Podoficerów i szeregowców nale¿y skierowaæ bezpoœrednio na
Wschód, mo¿liwie z obejœciem drogi przez Rzeszê, za poœrednictwem AWA
(Urz¹d Jeniecki) do dyspozycji Sztabu Generalnego wojsk l¹dowych (generalny kwatermistrz) celem zatrudnienia.
3. Tam, gdzie wojska w³oskie lub inni zbrojni stawiaj¹ jeszcze opór,
nale¿y wystosowaæ krótkoterminowe ultimatum. Nale¿y je sformu³owaæ
w tym sensie, ¿e odpowiedzialni za opór w³oscy dowódcy zostan¹ roz-

2/ OKW (WFSt) Qu 2, nr 005282, „Grundsätzliche Richtlinien über die Behandlung der
Soldaten der italienischen Wehrmacht und Miliz”, Proces Norymberski (dalej: PN) nr 12,
L-218, dok. prok., t. XV, s. 14-19, za: Szymon Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeñcach wojennych armii regularnych w II wojnie œwiatowej, Warszawa 1964, s 86.
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strzelani jako partyzanci, jeœli do ustalonego terminu nie wydadz¹ swym
wojskom rozkazu z³o¿enia broni niemieckim jednostkom”.
Wiêkszoœæ w³oskich wojsk znajduj¹cych siê w bezpoœrednim zasiêgu
dzia³ania Niemców stacjonowa³o na Ba³kanach (Jugos³awia, Grecja, Albania). Dowodz¹cy tam feldmarsza³ek Weichs przekaza³ ten barbarzyñski
rozkaz do natychmiastowego wykonania. Niektórzy zaœ jego podw³adni
rozkaz ten jeszcze uzupe³nili. Tak wiêc gen. p³k Lothar Rendulic, dowódca 2. armii pancernej w Chorwacji, rozkaza³, by w wypadku, gdyby jakaœ
w³oska dywizja zniszczy³a swoje zapasy i broñ, poza poszczególnymi „winnymi” rozstrzelaæ równie¿ jednego oficera ze sztabu owej dywizji oraz
50 ¿o³nierzy. W myœl tego rozkazu mia³ zostaæ równie¿ rozstrzelany ka¿dy ¿o³nierz w³oski, który sprzeda lub podaruje broñ osobie cywilnej, a tak¿e
ka¿dy ¿o³nierz, który zjawi siê do transportu bez broni. W tym wypadku
winien zostaæ rozstrzelany równie¿ jego dowódca. Za zniszczenie pojazdu mechanicznego nale¿a³o rozstrzelaæ jednego oficera i dziesiêciu ¿o³nierzy3/.
W rozkazie z 16.09.1943 skierowanym do 1 Dywizji Górskiej i 104 Dywizji Strzelców (Jägerdivision) dowódca XXII Korpusu Górskiego,
gen. Hubert Lanz, poleca rozstrzeliwaæ wszystkich W³ochów przebieraj¹cych siê w cywilne ubrania i rozpraszaj¹cych siê wœród ludnoœci, „albowiem zwiêksza to znacznie niebezpieczeñstwo partyzanckie”4/.
W wielu przypadkach rozkazy te doprowadzi³y do prawdziwej masakry w³oskich ¿o³nierzy. Sta³o siê tak na greckiej wyspie Kefalonia, gdzie
podczas krwawej masakry ¿o³nierze niemieckiej 1. Dywizji Górskiej,
z XXII Korpusu Górskiego dowodzonego przez gen. Lanza, rozstrzelali
w³oskiego genera³a Gandini i wszystkich oficerów jego sztabu. Ogólna
liczba W³ochów, którzy zginêli na Kefalonii wynosi 8400 ludzi, w tym
w egzekucjach rozstrzelano 4500 osób – oficerów i ¿o³nierzy5/.

3/ PN nr 7, sten., t. I, s. 69, za: Sz. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu..., dz. cyt., s. 87.
4/ PN nr 7, NOKW-1118, dok. prok., t. VIII, s. 11, za: Sz. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu..., dz. cyt., s. 86-87.
5/ PN nr 7, stenogram, NOKW-1354, s. 14, za: Jacek Wilczur, Niewola i eksterminacja
jeñców wojennych – W³ochów w niemieckich obozach jenieckich, wrzesieñ 1943 – maj
1945, Warszawa 1969, s. 39.
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Na wyspie Korfu 25.09.1943 r. ta sama 1. Dywizja Górska przeprowadzi³a operacjê pod kryptonimem „Unternehmen »Verrat«” (operacja „Zdrada”), w trakcie której, na wyraŸny rozkaz gen. Lanza „nie nale¿a³o braæ
jeñców”6/. 27.09.1943 r. na wyspie Korfu rozstrzelany zosta³ przez oddzia³ Wehrmachtu dowódca wojsk w³oskich, broni¹cych siê przed rozbrojeniem i niewol¹, a w dniu 29 wrzeœnia s¹d polowy 7. Dywizji SS skaza³
na œmieræ genera³a w³oskiego Fulgovi7/.
Na terytorium Jugos³awii W³osi stawili zbrojny opór w porcie Split na
wybrze¿u dalmatyñskim. Po zlikwidowaniu oporu Niemcy rozstrzelali
trzech genera³ów w³oskich i 45 oficerów z dywizji „Bergamo”8/.
W dniach miêdzy 3 a 5 paŸdziernika, 1. Dywizja Górska dokona³a w Saranda egzekucji 58 oficerów w³oskich, stawiaj¹c im zarzut „zdrady” wobec Mussoliniego9/.
We wrzeœniu 1943 r. na froncie wschodnim dzia³a³y jedynie niedu¿e
oddzia³y w³oskie w³¹czone w sk³ad dywizji i pu³ków niemieckich. W³oskie garnizony rozlokowane by³y w dystrykcie galicyjskim i na Ukrainie.
Garnizony te sk³ada³y siê z ¿o³nierzy dziesi¹tkowanych nad Donem dywizji w³oskich i nie reprezentowa³y wiêkszej wartoœci bojowej. ¯o³nierzy
tych, po rozbrojeniu, wywieziono do obozów jenieckich.
Tylko niewielka grupa rozbrojonych ¿o³nierzy w³oskich by³a gotowa
walczyæ u boku Niemców, czêœæ przy³¹czy³a siê do oddzia³ów partyzanckich, wiêkszoœæ natomiast dosta³a siê do niewoli niemieckiej i zosta³a
umieszczona w obozach na terenie Rzeszy i okupowanych krajów Europy. Od 20.09.1943 r. w³oskich jeñców wojennych zaczêto okreœlaæ mianem „internowanych wojskowych” (Italienische Militärinternierte – IMI),
co narusza³o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa miêdzynarodowego. W rzeczywistoœci chodzi³o przecie¿ o jeñców wojennych, a nie o internowanych,

6/ PN nr 7, NOKW-865, dok. prok., t. VIII, s. 126-127, za: Sz. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu..., dz. cyt., s. 60.
7/ PN nr 7, stenogram, NOKW-1354, s. 69), za: Jacek Wilczur, Niewola i eksterminacja...,
dz. cyt., s. 39.
8/ PN nr 7, NOKW-1354, przemówienie wstêpne oskar¿yciela gen. Taylora. Stenogram,
s. 68, za: J. Wilczur, Niewola i eksterminacja..., dz. cyt., s. 39.
9/ PN nr 7, NOKW-960, s. 34, 36 i stenogram, s. 9497. Meldunek “grupy bojowej v. Hirschfeld” do 1. Dywizji Górskiej z 3-5 X 1943 r., za: J. Wilczur, Niewola i eksterminacja..., dz. cyt., s. 39.
88

Los ¿o³nierzy w³oskich...
ale w³adze nazistowskie nie przyznawa³y W³ochom statusu jeñców wojennych10/.
Pierwsze masowe transporty do obozów jenieckich zaczê³y przybywaæ
we wrzeœniu 1943 r. W rezultacie ju¿ 1 paŸdziernika w obozach, jak wynika ze sprawozdania OKW, przebywa³o ogó³em 321 942 ¿o³nierzy i oficerów w³oskich. 1 lutego 1944 r. OKW poinformowa³o, i¿ przetrzymuje
w obozach ogó³em 599 025 internowanych W³ochów. Doliczaj¹c zmar³ych
i zbieg³ych z niewoli mo¿na przyj¹æ, i¿ od jesieni 1943 do wczesnej wiosny 1944 r. w niemieckiej niewoli znalaz³o siê ok. 600 000 ¿o³nierzy w³oskich11/. W stalagach na obszarze œl¹skiego okrêgu wojskowego (w Zgorzelcu – stalag VIII A, w Cieszynie – stalag VIII B, w ¯aganiu – stalag
VIII C i £ambinowicach – pocz¹tkowo stalag VIII B, od stycznia 1944 r.
stalag 344) ju¿ w grudniu 1943 r. by³o prawie 21 tys. internowanych ¿o³nierzy w³oskich i ich nap³yw zwiêksza³ siê do lipca 1944 r., kiedy to ich
liczba przekroczy³a 25 tys. Od sierpnia 1944, w zwi¹zku z przenoszeniem
na status robotników cywilnych, liczba IMI systematycznie zaczê³a siê
zmniejszaæ i w styczniu 1945 r. wynosi³a na obszarze VIII okrêgu wojskowego 4357 osób12/.
Transporty jeñców w³oskich z W³och, Grecji, Jugos³awii, Triestu,
z frontu wschodniego i z wysp Morza Œródziemnego formowano b¹dŸ
w miejscu pobytu wiêkszej liczby zbrojnych oddzia³ów, b¹dŸ przewo¿ono jeñców do najbli¿szych stacji kolejowych. Transporty kolejowe z po³udnia i po³udniowego zachodu konwojowane by³y przez ¿o³nierzy wszystkich formacji niemieckich: Wehrmachtu, Luftwaffe, Waffen SS. Warunki
transportu by³y tragiczne; w zat³oczonych wagonach znajdowa³o siê po
50 i wiêcej osób, które tu spa³y, za³atwia³y potrzeby naturalne, chorowa³y.
Zdarza³o siê czêsto, ¿e w czasie transportu jeñcy umierali – w takich
wypadkach nie zawsze konwojenci transportu zgadzali siê na usuniêcie

10/ Por. Jens Nagel, W³oscy i polscy jeñcy wojenni w pracach dokumentacyjnych Miejsca
Pamiêci Ehrenhain-Zeithain, w: „£ambinowicki Rocznik Muzealny” 2003, t. 26, s. 115128.
11/ Stanis³aw Senft, Liczebnoœæ jeñców w³oskich w obozach Wehrmachtu na terenie Polski (1943-1945), w: Jeñcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, Opole 1980, s. 35, 39.
12/ Alfred Konieczny, Traktowanie robotników w³oskich przez policjê hitlerowsk¹ w latach II wojny œwiatowej (na przyk³adzie Œl¹ska), w: „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2501, Wroc³aw 2003, s. 328.
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cia³a, jeñcy wiêc przez wiele godzin przebywali w zat³oczonym wagonie wspólnie ze zmar³ym. Transportowani ¿o³nierze cierpieli z powodu
trudnego do zniesienia g³odu i pragnienia. Konwojenci niemieccy strza³ami w wagony uciszali krzyki i lamenty wydobywaj¹ce siê z wnêtrza
wagonów.
Natychmiast po osadzeniu W³ochów w obozach Niemcy zaczêli prowadziæ wœród nich agitacjê maj¹c¹ na celu uzyskanie b¹dŸ jak najwiêkszej liczby chêtnych do walki na froncie wschodnim i z partyzantami, b¹dŸ
do s³u¿by niefrontowej na rzecz Niemiec. Metody prowadzenia tej akcji
by³y we wszystkich obozach takie same, co pozwala przypuszczaæ, ¿e obowi¹zywa³a jednobrzmi¹ca instrukcja OKW w tej sprawie. W depeszy
RSHA z 17.09.1943 r. skierowanej do szefów policji bezpieczeñstwa i SD,
a podpisanej przez Müllera, szefa IV Departamentu, wyjaœnia siê, ¿e sprawê
selekcji W³ochów deklaruj¹cych chêæ powrotu na front w formacjach
Waffen SS reguluje i za³atwia komendant obozu jenieckiego w porozumieniu z miejscowym aktywist¹ w³oskiej partii faszystowskiej (fascio).
Gestapo jedynie wówczas uczestniczy w sprawie, je¿eli dotyczy ona szczególnie wa¿nej osoby.
Nastêpnego dnia po wys³aniu informacji Müllera, a wiêc 18 wrzeœnia
1943, z RSHA – Amt VI E 1 I skierowano do szefów s³u¿by bezpieczeñstwa SS depeszê zawieraj¹c¹ instrukcje dotycz¹ce sposobu werbunku jeñców w³oskich do formacji Waffen SS. W depeszy informuje siê, ¿e w najbli¿szych dniach podjêta zostanie przez komisjê werbunkow¹ Waffen SS
akcja werbunkowa tych jeñców wojennych (Kriegsgefangenen), którzy
zechc¹ ochotniczo wzi¹æ udzia³ w walce w jednostkach Waffen SS. Komendanci obozów jenieckich obowi¹zani s¹ uczestniczyæ w akcji i udzielaæ informacji. Depeszê podpisa³ SS-Sturmbannführer dr Hammer. Depesza z 20.09.1943, podpisana przez Müllera, adresowana do wszystkich
szefów Sipo, SD, gestapo, do wszystkich wy¿szych dowódców SS i policji – rozszerza treœæ depeszy z 17.09.1943 i wyjaœnia, ¿e wszyscy ci, którzy odmówi¹ wst¹pienia do formacji Waffen SS, zostan¹ przekazani do
dyspozycji gauleitera Sauckla i skierowani do pracy. W zakoñczeniu Müller
zwraca siê do zwierzchników SD o udzielenie pomocy i poparcia komendantom obozów jenieckich13/.

13/ J. Wilczur, Niewola i eksterminacja..., dz. cyt., s. 168-170.
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We wszystkich obozach wobec W³ochów nie chc¹cych walczyæ u boku Niemiec stosowano jednakow¹ metodê – g³odzenie. Dozowanie i regulowanie g³odu odbywa³o siê na polecenie G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy. Odpowiedzialni za wykonanie „polecenia” byli
komendanci obozów. Przeciêtne wy¿ywienie jeñca w³oskiego, pocz¹wszy od grudnia 1943 r., sk³ada³o siê z mena¿ki gotowanej wody, czasem
z paroma listkami kwiatu lipowego, kromki chleba wa¿¹cej od 8 do 10 dkg,
przy czym chleb wypiekany by³ ze stêch³ej m¹ki kukurydzianej i trocin
drzewnych, na obiad miska zupy, zgni³e ziemniaki, liœcie kapusty, pokrzywa, zmarzniêta brukiew, wieczorem napar herbaty lipowej. W niektórych
obozach wydawano jeñcom chleb z mielonych kasztanów i stêch³¹ fasolê14/. Doprowadzeni do gor¹czki g³odowej ¿o³nierze w³oscy jedli trawê,
pokrzywy, wszelkiego rodzaju korzonki, szczury i owady. Niektórzy z tych
¿o³nierzy za³amali siê i wyra¿aj¹c poparcie dla Mussoliniego, wst¹pili do
Waffen SS. Wiêkszoœæ jednak umiera³a z g³odu i od kul plutonów egzekucyjnych15/. Akcja werbunkowa prowadzona by³a prawdopodobnie do
stycznia 1944 r.
Ci z jeñców w³oskich, którzy odmawiali powrotu na front b¹dŸ do innej s³u¿by dla armii niemieckiej, byli szykanowani i maltretowani. Wszyscy skierowani zostali do pracy w przemyœle niemieckim. Szykanowanie
i bicie jeñców odbywa³o siê zarówno w obozach, jak i w czasie przemarszu kolumn jenieckich przez miasto. Bili jeñców ¿o³nierze wszystkich
formacji militarnych i paramilitarnych, tj. ¿o³nierze i oficerowie Wehrmachtu, Luftwaffe, cz³onkowie Waffen SS, policja, ¿andarmeria polowa
i terenowa, funkcjonariusze Organisation Todt.
Wskutek niedo¿ywienia i braku opieki medycznej przy jednoczesnej
pracy ponad si³y w odmiennych warunkach klimatycznych, jeñcy w³oscy
zaczêli chorowaæ ju¿ wkrótce po przybyciu do obozów; wielu zapada³o na
gruŸlicê, tyfus i czerwonkê, rozpowszechnione by³y równie¿ choroby serca. Z wyj¹tkiem kilku obozów, które posiada³y baraki szpitalne i ambulatoria, w zasadzie chorób nie leczono, nie przeciwdzia³ano im. Ten stan
rzeczy powodowa³ masow¹ œmiertelnoœæ ju¿ w listopadzie i grudniu 1943 r.

14/ Tam¿e, s. 174-175.
15/ J. Wilczur, Armira nie wróci do Italii, Warszawa 1962, s. 180.
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W okresie po zakoñczeniu kampanii werbunkowej liczba zgonów jeñców
w³oskich podwy¿szy³a siê we wszystkich obozach16/.
Od dnia, w którym rozbrojeni W³osi znaleŸli siê w obozach, prowadzono wobec nich planow¹ eksterminacjê. Tak by³o m.in. we Lwowie,
gdzie fizyczn¹ likwidacjê garnizonu lwowskiego 8. Armii W³oskiej na froncie wschodnim (Armata Italiana in Russia - ARMIR), w tym dwóch genera³ów, grupê wy¿szych oficerów i oko³o 2000 ¿o³nierzy, przeprowadzono
ju¿ w drugiej dekadzie wrzeœnia 1943 r. Pocz¹wszy od po³owy paŸdziernika 1943 a¿ do lutego-marca 1944 r. dokonywano egzekucji na jeñcach
w³oskich w kilkunastu miejscowoœciach na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, w Prusach Wschodnich, na ziemiach wcielonych do Rzeszy.
Masowe egzekucje W³ochów mia³y miejsce m.in. w lesie „Borek” pod
Che³mem, w twierdzy dêbliñskiej, w lesie pod Siedlcami oraz w lesie w Niwiskach tu¿ za Opolem Lubelskim. Wed³ug zeznañ niektórych œwiadków,
w szpitalu jenieckim w Che³mie jeñców w³oskich uœmiercano zastrzykami. Masowe tracenie jeñców w³oskich w obozie zag³ady w Treblince znalaz³o potwierdzenie w dokumentach Delegatury Rz¹du. W meldunku tygodniowym z 8 listopada 1943 r. przekazana zosta³a nastêpuj¹ca
wiadomoœæ: „Niezwykle tragiczny sta³ siê los W³ochów, przewa¿nie ¿o³nierzy i oficerów internowanych w GG po upadku Mussoliniego. Likwiduje siê ich – podobnie jak ¯ydów – w miejscach straceñ, w Be³¿cu i Treblince. Do Treblinki przewieziono przez Rembertów i Miñsk Mazowiecki
transporty ¿o³nierzy i oficerów w³oskich w zaplombowanych wagonach
towarowych pod eskort¹ Wehrmachtu”. O likwidacji W³ochów w Treblince
mówi tak¿e nastêpny meldunek Delegatury z 25 listopada 1943 r. W kwietniu 1944 r. s³u¿ba informacyjna Delegatury Rz¹du meldowa³a z Pomorza
– z Gdyni, z Gdañska: „...By³ych sprzymierzeñców, a obecnie w³oskich
jeñców wojennych na Pomorzu, traktuje siê nieludzko. Od¿ywienie gorsze ni¿ robotników ze wschodu. Nêdza straszna. Za kromkê chleba oddaj¹
bi¿uteriê, odzie¿ i inne rzeczy, niekonieczne do egzystencji. Traktowanie
brutalne: z regu³y kopani, bici kolb¹. Pracuj¹ bez odpoczynku. Mieszkaj¹
w nieogrzewanych barakach. Tak samo dzieje siê z 20 000 W³ochów
w Gdyni i Gdañsku”. W dwóch kolejnych meldunkach, z 8 listopada
i 15 grudnia 1943 r. przekazano informacje o egzekucji 150 jeñców w³o-

16/ J. Wilczur, Niewola i eksterminacja..., dz. cyt., s. 175-176.
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skich, których rozstrzelano w listopadzie 1943 w Warszawie, na terenie
by³ego getta, w budynku wiêzienia wojskowego przy ul. Gêsiej 2617/.
W obozach jenieckich podleg³ych Wehrmachtowi poddawani byli eksterminacji na równi z ¿o³nierzami i oficerami ni¿szych stopni równie¿ genera³owie. Wy¿si dowódcy armii w³oskiej przebywali w kilku obozach,
przede wszystkim na terenie Wielkopolski – w Wolsztynie, Antoniowie,
w m. Rosko. W³oskim genera³om, zw³aszcza bardziej opornym wobec
administracji obozowej, stwarzano warunki bytowe, które równoznaczne
by³y ze œmierci¹. Innych tracono doraŸnie, zw³aszcza w okresie ewakuacji obozów jenieckich przed nadci¹gaj¹c¹ armi¹ radzieck¹. W³ochów
rozstrzeliwano równie¿ w wypadku nieudanej ucieczki. Typowy jest tu
przypadek rozstrzelania trzech w³oskich oficerów zbieg³ych z obozu w Dêblinie18/.
Jeñcy w³oscy osadzani byli te¿ w obozach koncentracyjnych. Potwierdzaj¹ to meldunki Delegatury Rz¹du, mówi¹ce o przybyciu do obozu
w Oœwiêcimiu transportów ¿o³nierzy w³oskich, zwolenników marsza³ka
Badoglio. ¯o³nierzy w³oskich osadzonych w KL Auschwitz kierowano do
pracy m.in. w przedsiêbiorstwie IG Farbenindustrie. Z zachowanych dokumentów Pañstwowego Muzeum na Majdanku wynika, ¿e przebywali tu
W³osi przywiezieni z innych obozów koncentracyjnych: z Flossenbürga
i Dachau, 20 z nich ponios³o œmieræ na Majdanku19/.
Permanentny g³ód i z³e traktowanie towarzyszy³o jeñcom w³oskim zarówno w obozach, jak i w miejscu pracy. W aktach urzêdu stanu cywilnego w Szprotawie, ¯arach, Sulechowie oraz kilku innych miejscowoœciach
zachowa³y siê informacje o œmierci W³ochów, którzy zmarli wskutek bardzo ciê¿kich warunków pracy20/. Dzieñ pracy liczy³ najczêœciej 14 godzin,
a œrodki represji stosowane przez pracodawców dodatkowo pogarsza³y
warunki ¿ycia jeñców.
28 lutego 1944 r. OKW wyda³o rozporz¹dzenie odnosz¹ce siê do kwestii uaktywnienia jeñców-W³ochów zatrudnionych w rolnictwie i przemyœle niemieckim. Zapisano w nim, i¿ „wobec nadchodz¹cych z wielu stron
skarg na lenistwo internowanych w³oskich wojskowych Führer ¿¹da, by od17/ Tam¿e, s. 130-133.
18/ Tam¿e, s. 177-179.
19/ Tam¿e, s. 132-133, 179.
20/ Tam¿e, s. 175-176.
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dzia³y wartownicze sk³ania³y ich za pomoc¹ ostrych œrodków do najtrudniejszych prac. W razie opiesza³oœci nale¿y stosowaæ metody zdecydowanego przymusu. Jedynie zadowalaj¹ca praca daje prawo do uzyskania
pe³nej racji ¿ywnoœciowej. Nale¿y przeto z zasady wy¿ywienie normowaæ w zale¿noœci od wydajnoœci. Przy niezadowalaj¹cej wydajnoœci ca³ych jednostek roboczych nale¿y wy¿ywienie redukowaæ nie zwa¿aj¹c na
to, ¿e poszczególni jeñcy s¹ chêtni do pracy. /.../ Szef OKW bêdzie poci¹ga³ do odpowiedzialnoœci ka¿dego prze³o¿onego, który przy skargach na
ma³¹ wydajnoœæ pracy i niekarnoœæ internowanych w³oskich wojskowych
nie bêdzie ostro reagowa³. Szef OKW zwalnia od odpowiedzialnoœci ka¿dego, kto w nale¿yty sposób podtrzymuje swój autorytet”21/.
Tak¿e w okólniku ministra uzbrojenia i przemys³u wojennego Rzeszy z 13.06.1944 r. podano, ¿e dla zwiêkszenia wydajnoœci pracy W³ochów zarz¹dza siê „ostrzejsze œrodki” - dotycz¹ce g³ównie sankcji wy¿ywieniowych22/.
W sierpniu 1944 r. zaczêto procedury przenoszenia jeñców w³oskich
na status robotników cywilnych. 16.08.1944 ukaza³ siê okólnik Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji H. Himmlera23/, w którym mówi
siê m.in., i¿ w sierpniu 1944 r. przeniesiono wiêkszoœæ internowanych
W³ochów na status robotników cywilnych. Przy udziale urzêdów pracy
Wehrmacht zwalnia³ internowanych jeñców wojennych, a zwolnieni od
razu zobowi¹zywali siê do pracowania w Niemczech a¿ do zakoñczenia
wojny. Zwolnieni pozostawali w dotychczasowych miejscach pracy.
Zwolnienia nie objê³y oficerów, a tak¿e tych ¿o³nierzy, którzy odmówili
podpisania umowy zobowi¹zuj¹cej do pozostania na robotach w Niemczech. W ca³ej Rzeszy zwolnienia z internowania objê³y ok. 500 tys. W³ochów24/.

21/ Tam¿e, s. 170 (Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, Oddzia³ w Sulechowie, Zespó³ Gorzów – Magistrat, pismo OKW-1006/44, sygn. 775-142).
22/ Stanis³aw Senft, Horst Wiêcek, Obozy jenieckie na obszarze œl¹skiego okrêgu Wehrmachtu, 1939-1945, Wroc³aw 1972, s. 79.
23/ A. Konieczny, Traktowanie robotników w³oskich..., dz. cyt., s. 328-329.
24/ A. Konieczny, Organizacja i dzia³alnoœæ wroc³awskiego gestapo w latach 1933-1945,
w: „Biuletyn GKBZHwP”, t. XXIII, Warszawa 1971, s. 44. Ten¿e, Traktowanie robotników w³oskich..., dz. cyt., s. 330.
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Internowani ¿o³nierze w³oscy byli, po jeñcach radzieckich i polskich,
grup¹ najgorzej traktowan¹. Oficjalna propaganda hitlerowska czyni³a
wokó³ tych, którzy nie chcieli opowiedzieæ siê za Mussolinim, bardzo wrog¹
propagandê. Przedstawiano ich jako tchórzy, jako ludzi, do których mo¿na ¿ywiæ tylko skrajn¹ pogardê. Nagonka ta wyrz¹dzi³a sporo krzywd
i przysporzy³a cierpieñ ¿o³nierzom w³oskim, dla których regulamin ¿ycia
obozowego i tak by³ ju¿ bardzo ciê¿ki. Stosunek do W³ochów stra¿ników
i niektórych pracowników cywilnych w zak³adach pracy, pod wp³ywem
tej propagandy, by³ zdecydowanie wrogi, co czyni³o ich ¿ycie w niewoli
jeszcze bardziej tragicznym25/.
£ami¹c zapisy Konwencji Genewskiej z 1929 r. dotycz¹ce traktowania jeñców wojennych, którymi faktycznie byli, nie tylko zmuszano internowanych ¿o³nierzy w³oskich do pracy w przemyœle zbrojeniowym,
ale tak¿e, nie zapewniaj¹c odpowiednich warunków ¿ycia, zabraniano
im zarówno dodatkowych œrodków ¿ywnoœci i opieki z ramienia Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a, jak i korespondencji z rodzinami znajduj¹cymi siê poza obszarem W³och, okupowanym przez
Niemcy. Te niezwykle trudne warunki w jakich ¿yli i pracowali, równie¿ po formalnym tylko zwolnieniu ich z niewoli, a¿ do koñca wojny
nie uleg³y poprawie.

25/ S. Senft, H. Wiêcek, Obozy jenieckie..., dz. cyt., s. 126-127.
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Na temat przeniesienia i funkcjonowania w Landeshut zak³adów
³o¿ysk kulkowych ze Schweinfurtu istnieje doœæ bogata baza Ÿród³owa.
Zachowa³y siê dokumenty firmy Kugelfischer dotycz¹ce budowy kuŸni
w Landeshut, a tak¿e ewakuacji za³ogi kuŸni w lutym 1945 r. z powrotem do Schweinfurtu. W ró¿nych archiwach przechowywane s¹ relacje
i zeznania œwiadków, którzy pracowali tam dla Kugelfischer (m.in. wiêŸniów AL Landeshut, a tak¿e Leonardo Calossi). Wa¿nym Ÿród³em informacji s¹ równie¿ akta Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen w Ludwigsburgu1/, która w latach 60. i 70. ubieg³ego wieku prowadzi³a œledztwo
w sprawie morderstw pope³nionych na wiêŸniach w Landeshut2/.
W kwietniu 1943 roku Schweinfurt (w Bawarii) zosta³ wpisany na listê celów alianckich ataków bombowych. Sta³o siê tak z powodu istniej¹cego w tym mieœcie wa¿nego oœrodka przemys³u zbrojeniowego. Chodzi³o o zak³ady Kugelfischer, produkuj¹ce ³o¿yska kulkowe. £o¿yska by³y
nieodzown¹ czêœci¹ wszelkich urz¹dzeñ mechanicznych. Fabryki w Schweinfurcie dostarcza³y przy tym 42% ca³kowitej produkcji tych czêœci
w Niemczech. W³adze Trzeciej Rzeszy by³y œwiadome niebezpieczeñstw,
jakie nios³a ze sob¹ taka centralizacja produkcji i zaleca³y firmom przeniesienie do innych miejscowoœci.
Realizacjê tych wytycznych przyspieszono po pierwszym ataku na
Schweinfurt, maj¹cym miejsce 17 sierpnia 1943 roku.
Na pocz¹tku wrzeœnia 1943 roku przenoszenie produkcji zak³adów
Kugelfischer do Landeshut by³o ju¿ w toku. Szczególnie wa¿ne by³o przeniesienie kuŸni, w której produkowano 87% pierœcieni do ³o¿ysk. Oprócz
tego przenoszono te¿ produkcjê w obrêbie dotychczasowych siedzib fir-

1/ Instytucja powo³ana w 1958 r. w Niemczech (w Badenii-Wirtembergii), maj¹ca za zadanie œciganie zbrodni nazistowskich.
2/ Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen w Ludwigsburgu, sygn. 405 AR-Z 176/
60. W 2005 r. Muzeum Gross-Rosen rozpoczê³o kwerendê w tamtejszym archiwum.
Mamy nadziejê, ¿e po jej ukoñczeniu kopie tak¿e tych materia³ów znajd¹ siê w archiwum Muzeum w Wa³brzychu.
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my. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e we wszystkich przeniesionych zak³adach wykorzystywano pracê robotników przymusowych i jeñców wojennych.
14 paŸdziernika 1943 r. 228 amerykañskich bombowców przeprowadzi³o dzienny nalot na fabrykê ³o¿ysk kulkowych w Schweinfurcie. W fabryce odnotowano niewielkie szkody. Niemcy zestrzelili 62 bombowce,
zginê³o ponad 100 amerykañskich lotników. Dowództwo amerykañskich
si³ powietrznych uzna³o, ¿e straty by³y zbyt du¿e i do czasu, gdy mo¿liwa
bêdzie eskorta myœliwska naloty wstrzymano. Da³o to w³adzom niemieckim mo¿liwoœæ podjêcia odbudowy zniszczonych fabryk. Schweinfurt móg³
przez trzy miesi¹ce odpocz¹æ od ataków powietrznych.
W 1944 r., gdy alianci wznowili naloty na siedziby przemys³u niemieckiego, du¿a czêœæ produkcji ³o¿ysk kulkowych by³a ju¿ przeniesiona w bezpieczne rejony.
Fabryki Kugelfischer ze Schweinfurtu przeniesiono do dwóch zak³adów w Landeshut3/. Firmy albo szuka³y same odpowiednich miejsc i budynków, albo na ich wniosek by³y im proponowane lub przydzielane nadaj¹ce siê do tego celu inne obiekty. W kwietniu 1943 r. przedstawiciele
Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy wraz z rzeczoznawc¹ Inspekcji Zbrojeniowej i dolnoœl¹skim gauleiterem NSDAP Karlem Hanke odwiedzili zak³ady tekstylne w Landeshut, aby wyszukaæ hale fabryczne odpowiednie
do produkcji ³o¿ysk kulkowych4/. W sierpniu 1943 r. Kugelfischer przyj¹³
propozycjê i rozpoczê³y siê prace adaptacyjne.
Do pracy tej wykorzystano rosyjskich i w³oskich jeñców wojennych
oraz wiêŸniów z obozu dla ¯ydów, znajduj¹cego siê na Górze Zamkowej
(Burgberg).
Zorganizowano trzy oddzielne i oddalone od siebie zak³ady. W dawnej
fabryce tekstylnej „Kramst, Methner und Frahne” urz¹dzono zak³ad nr 1
(Werk I). We wczeœniejszej „Mechanicznej Tkalni Landeshut” – zak³ad
nr 2 (Werk II). KuŸnia zosta³a zbudowana od podstaw, trochê na uboczu,
jako zak³ad numer 3 (Werk III).
Hala kuŸni pochodzi³a z Annecy we Francji, zosta³a tam zarekwirowana przez Trzeci¹ Rzeszê rozmontowana i przeniesiona do Landeshut.
Funkcjê kierownika zak³adów pe³ni³ Eugen Stoll.

3/ Friedhelm Golücke, Schweinfurt und der strategische Luftkrieg 1943, Paderborn 1980,
s. 95 i n.
4/ Jerzy Sarnecki, Muzeum Tkactwa Dolnoœl¹skiego, Kamienna Góra 2002.
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Potrzebna w zak³adach fachowa si³a robocza – kierownicy i mistrzowie, jak te¿ robotnicy wykwalifikowani – zostali przeniesieni do Landeshut z zak³adów w Schweinfurcie i Wuppertalu. Wiêkszoœæ pracowników Kugelfischer pozyskiwa³ w odpowiedzialnych za to urzêdach
i placówkach s³u¿bowych. To oznacza, ¿e firma Kugelfischer musia³a
z³o¿yæ wniosek do Stalagu VIII A w Görlitz z proœb¹ o okreœlon¹ liczbê
jeñców (Francuzów, Rosjan, W³ochów, Belgów, Holendrów). Podanie
by³o sprawdzane pod k¹tem spe³nienia wymaganych warunków (zakwaterowanie, miejsce pracy, stawka do zap³acenia za dzieñ i osobê, itd.).
PóŸniej zak³adano obóz, gdzie mieli byæ zakwaterowani wiêŸniowie i zapewniano stra¿. Podobne regu³y obowi¹zywa³y tak¿e w odniesieniu do
¿ydowskich wiêŸniów „Organizacji Schmelt” oraz wiêŸniów z obozu
koncentracyjnego Gross-Rosen.
Przeniesione zak³ady otrzyma³y nazwê-kamufla¿ „Eugen Mittler
& Co.”, aby utrudniæ aliantom identyfikacjê. Produkcja w zak³adach nr 1
i 2 rozpoczê³a siê na prze³omie 1943 i 1944 roku. Praca by³a zorganizowana w systemie dwuzmianowym, po 12 godzin. Normy produkcyjne,
zwa¿ywszy na stan wiêŸniów i brak doœwiadczenia wiêkszoœci robotników przymusowych, by³y bardzo wysokie. Na ich niewykonanie reagowano biciem i innymi karami.
We wrzeœniu 1944 r. uruchomiono pierwsz¹ prasê kowalsk¹, ca³y zak³ad nie zosta³ jednak nigdy wykoñczony. KuŸnia, ze wzglêdu na mordercze warunki pracy, by³a nazywana przez wiêŸniów „Sarghalle”(„hala trumienna”). Przenoszenie du¿ych ciê¿arów, zmieniaj¹ca siê temperatura
(z przodu gor¹co, z ty³u zimno), przeci¹g, bardzo z³e wyposa¿enie w narzêdzia, nieodpowiednia odzie¿ i obuwie oraz niedo¿ywienie pogarsza³y,
i tak ju¿ op³akany, stan zdrowia pracuj¹cych tam mê¿czyzn.
W raporcie dla centrali firmy w Schweinfurcie z 1 lutego 1945 r. sytuacjê tê opisano eufemistycznie:
„W czasie krótszym ni¿ 3 miesi¹ce zosta³y postawione wszystkie prasy i m³oty pneumatyczne, wymurowano czêœæ pieca grzewczego, zapewniono pod³¹czenie pr¹du, gazu i wody, sprê¿arka powietrza zosta³a oddana do u¿ytku. Jednoczeœnie trwa³a budowa i wyposa¿anie wnêtrza.
Z pomoc¹ niewielu wci¹garek i innych podnoœników, bez dŸwigów halowych, najciê¿sze maszyny zosta³y wtoczone do hali, postawione na fundamentach i zamontowane. To, co w ci¹gu tych tygodni zosta³o zaimprowizowane i wykonane przez wszystkich bior¹cych w tym udzia³, jest
wyj¹tkowe i zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Brak jakiegokolwiek dŸwi98
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gu halowego znacznie utrudnia³ pracê. Monta¿ urz¹dzeñ i ca³y transport
wewn¹trz musia³ byæ wykonywany za pomoc¹ najprymitywniejszych œrodków albo rêcznie. Jako ¿e nadal brak dŸwigu, mamy dziœ jeszcze dodatkow¹ si³ê robocz¹ w liczbie 40 ludzi. Ca³y transport stali i pó³fabrykatów
stanowi do dzisiaj problem, na skutek niewykoñczonych urz¹dzeñ i wyposa¿enia. Bocznica kolejowa nie siêga jeszcze do samej hali, ciê¿kie elementy stalowe musz¹ byæ rêcznie roz³adowywane i wnoszone do hali. (...)
Przyuczanie wiêŸniów do pracy przy maszynach okaza³o siê byæ trudniejszym ni¿ np. w przypadku rosyjskich jeñców wojennych. Powodem jest
czêœciowo z³a kondycja fizyczna i brak zainteresowania”5/.
WiêŸniowie najczêœciej nie wiedzieli, dla jakich firm pracowali. W ich
powojennych wypowiedziach, jak i w literaturze przedmiotu pojawiaj¹
siê ró¿ne okreœlenia „pracodawcy” zatrudniaj¹cego ich w Landeshut. Najczêœciej œwiadkowie stwierdzali, ¿e musieli „pracowaæ dla firmy produkuj¹cej ³o¿yska kulkowe ze Schweinfurtu”; wymieniany jest te¿ dzia³ produkcji ³o¿ysk kulkowych firmy „Arado” produkuj¹cej samoloty; pojawia
siê równie¿ firma „Kramst, Methner und Frahne”, a nawet VKF (dziœ SKF).
Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e produkcja ³o¿ysk kulkowych w trzech
zak³adach w Landeshut zosta³a rozpoczêta i by³a prowadzona wy³¹cznie
przez Kugelfischer Schweinfurt. Temat ten zbada³ i opisa³ niemiecki historyk Friedhelm Golücke6/.
W lutym 1945 r. Kugelfischer wstrzyma³ pracê w Landeshut i rozpoczêto demonta¿ maszyn. W po³owie miesi¹ca ewakuowano niemieck¹
kadrê i czêœæ za³ogi oraz ca³y dobytek firmy do Schweinfurtu, gdzie 27 lutego 1945 r. na nowo podjêto produkcjê.

5/ Raport kierownictwa kuŸni Kugelfischer w Landeshut dla centrali w Schweinfurcie
z 1 lutego 1945 r., cyt. za:
6/ Friedhelm Golücke, Schweinfurt und der strategische Luftkrieg 1943, Paderborn 1996,
s. 368n, 399. F. Golücke odwo³uje siê wielokrotnie do badañ „United States Bombing
Survey”, która ocenia dokumenty resortu przemys³u „Sonderring Wälzlager” i fabryki
„Kugelfischer”.
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W latach II wojny œwiatowej w Landeshut (obecnie Kamienna Góra)
utworzono kilka ró¿nego typu obozów. Osadzeni w nich ludzie byli wykorzystywani do przymusowej pracy w miejscowym przemyœle, okolicznym rolnictwie oraz przy pracach komunalnych (np. regulacji rzeki Bóbr
i budowie dróg). Stan wiedzy na ten temat jest ci¹gle niewystarczaj¹cy.
W literaturze odnotowano istnienie w Landeshut obozów jenieckich, pracy przymusowej dla ¯ydów, dla robotników przymusowych oraz filii KL
Gross-Rosen.
Nie ma w Polsce opracowania, które jasno opisywa³oby obozy jenieckie zlokalizowane w Landeshut i najbli¿szej okolicy. W pracy S. Senfta
i H. Wiêcka, najpowa¿niejszym opracowaniu nt. systemu obozów jenieckich na Œl¹sku1/, mowa jest o kilku batalionach roboczych, zlokalizowanych na tym terenie:
1/ Batalion budowlano-roboczy (BAB) nr 8. Istnia³ w pocz¹tkowym
okresie wojny. By³ pierwszym ruchomym odzia³em roboczym na Œl¹sku.
Nie jest znana dok³adna lokalizacja obozu, w którym kwaterowano jeñców z tego batalionu; wiadomo jedynie, ¿e chodzi o powiat Landeshut.
1 czerwca 1941 r. przebywa³o w nim 575 jeñców, w tym 548 Francuzów;
w obozie przebywali tak¿e Belgowie. Prawdopodobnie batalion zosta³
wycofany z terenu Landeshut jesieni¹ 1941 r.
2/ Batalion budowlano-roboczy (BAB) nr 88. Wzmianka o nim pochodzi z pisma dowództwa VIII Okrêgu Wojskowego z dnia 11.09.1941 r. Jeñcy pracowali w rejonie powiatu Landeshut. 1.10.1941 r. batalion zosta³
przemianowany na batalion nr 108.
3/ Batalion budowlano-roboczy (BAB) nr 108. 1 maja 1942 r. liczy³
1531 jeñców radzieckich. Nie jest znana lokalizacja obozu. Byæ mo¿e
chodzi o obóz w miejscowoœci Antonienwald (obecnie Antonówka), w którym od jesieni 1943 r. przebywali jeñcy w³oscy. L. Calossi napisa³ bo-

1/ S. Senft, H. Wiêcek, Obozy jenieckie na obszarze œl¹skiego okrêgu Wehrmachtu 19391945, Wroc³aw 1972, s. 35-36, 50-51.
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wiem w swych wspomnieniach, ¿e przed nimi w tym obozie przebywali
jeñcy radzieccy. Prawdopodobnie po kilku miesi¹cach batalion wycofano
z Landeshut, bowiem ju¿ jesieni¹ 1943 r. BAB 108 pojawi³ siê w rejonie
miejscowoœci Kanth (obecnie K¹ty Wroc³awskie).
W literaturze brak jest informacji nt. obozu dla w³oskich „internowanych wojskowych” w Landeshut. Ze wspomnieñ Leonardo Calossiego
wiemy, i¿ oko³o 300 W³ochów przyby³o do Landeshut w paŸdzierniku
1943 r. Zostali oni umieszczeni w miejscowoœci Antonienwald – 5 km od
miasta, w barakach, w których wczeœniej przebywali jeñcy radzieccy. Obóz
ten by³ oddzia³em stalagu VIII A w Görlitz. Po przywiezieniu do Landeshut W³ochów zatrudniono najpierw przy pracach budowlanych i adaptacyjnych, maj¹cych na celu przystosowanie i rozbudowê obiektów, nale¿¹cych uprzednio do firmy w³ókienniczej „Kramst, Methner u. Frahne”, do
potrzeb przenoszonych tu zak³adów Kugelfischer ze Schweinfurtu nad
Menem, a nastêpnie przy produkcji ³o¿ysk kulkowych w tych¿e zak³adach. W drugiej po³owie 1944 r., gdy do zak³adów przywieziono wiêŸniów KL Gross-Rosen, W³osi pe³nili rolê majstrów przyuczaj¹cych do
pracy nowo przyby³ych. Obóz w Antonienwald zosta³ zlikwidowany w lutym 1945 r. Czêœæ W³ochów wywieziono wraz z ewakuowanymi zak³adami do Schweinfurtu, pozosta³ych zaœ do stalagu VIII A w Görlitz.
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– filia KL Gross-Rosen
AL Landeshut powsta³ 17 lipca 1944 r. wraz z przybyciem pierwszego
transportu wiêŸniów. Obóz po³o¿ony by³ nad rzek¹ Bóbr, w po³udniowej
czêœci miasta. Pocz¹tkowo sk³ada³ siê z czterech jednopiêtrowych budynków mieszkalnych, przeznaczonych dla 180-300 wiêŸniów ka¿dy. Bloki
podzielone by³y na osiem izb (sztub). Teren obozu otoczony by³ naelektryzowanym drutem kolczastym, zaœ w rogach ogrodzenia znajdowa³y siê
wie¿e stra¿nicze. Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ wiêŸniów obóz by³ rozbudowywany. Ju¿ we wrzeœniu teren obozu zosta³ powiêkszony o nastêpny blok.
Izby dla wiêŸniów wyposa¿one by³y w piêtrowe prycze z siennikami, kocami oraz stó³ i taborety. Znajdowa³y siê tam tak¿e piecyki, jednak¿e przydzia³ opa³u czêsto nie wystarcza³ do ogrzania ca³ego pomieszczenia.
W lipcu 1944 w obozie znajdowa³o siê 800 wiêŸniów. W nastêpnych
miesi¹cach przybywa³y dalsze transporty, pod koniec jego funkcjonowania
stan dzienny osi¹gn¹³ 1300, a zdaniem niektórych badaczy nawet 1600 osób.
Wœród wiêŸniów uwiêzionych w AL Landeshut najwiêksz¹ grupê narodowoœciow¹ stanowili Polacy, ponadto byli Rosjanie, Czesi, Jugos³owianie, Ukraiñcy, Bia³orusini, Niemcy oraz kilku Francuzów i ¯ydów,
a tak¿e jeden Belg i jeden Albañczyk. 15 listopada 1944 r. w transporcie
z KL Auschwitz trafi³o do obozu Landeshut 50 m³odocianych ¿o³nierzy
Armii Krajowej, uczestników Powstania Warszawskiego. Mieli od 14 do
17 lat i byli najm³odszymi wiêŸniami AL Landeshut.
Ca³e ¿ycie wiêŸniów, tak jak i w innych obozach koncentracyjnych,
podporz¹dkowane by³o brutalnemu i bezwzglêdnemu re¿imowi. Za³oga
SS z Totenkopfverbände liczy³a oko³o 100 osób. Na czele obozu sta³ Lagerführer, którym pocz¹tkowo by³ SS-Hauptscharführer Gross, a po jego
odwo³aniu do Gross-Rosen w jesieni 1944 r., SS-Unterscharführer Herbert Hanke1/. W swoich wspomnieniach wiêŸniowie opisuj¹ obydwu.

1/ Herbert Hanke, ur. 20.05.1907 r. w Alt Jauer. Nr w organizacji SS: 175630. 26.01.1944 r.
odznaczony Wojennym Krzy¿em Zas³ugi II Klasy z Mieczami (Kriegsverdienstkreuz
II. Klasse mit Schwertern). W KL Gross-Rosen od 1941. W AL Landeshut od jesieni
1944 r. W 1954 r. uznany za zmar³ego.
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Gross: „By³ to wynios³y typ o sadystycznych sk³onnoœciach. Nierzadko
bi³ i kopa³ wiêŸniów. By³ przypadek zastrzelenia przez niego wiêŸnia na
placu apelowym, prawdopodobnie bez przyczyny [...]”. Herbert Hanke:
„Ten by³ znany z tego, ¿e upija³ siê czêsto i w takim stanie przychodzi³ na
apele. Bi³ przy tym wiêŸniów, a potem, wróciwszy na swój blok, grywa³
na akordeonie”2/.
Znane s¹ ponadto nazwiska cz³onków za³ogi SS w AL Landeshut: Herbert Alt3/, SS-Oberscharführer Karl Brauer, SS-Schütze Walter Emmerich4/
, SS-Sturmmann Josef Gisella5/, SS-Unterscharführer Hoffman – Rapportführer, SS-Oberscharführer Johann Metzner6/, SS-Sturmmann Max
Pfitzner7/, SS-Sturmmann Edmund Piwinski8/, Bruno Teschner9/.
Ca³¹ machinê terroru wspiera³ tak¿e tzw. samorz¹d wiêŸniarski, w którego sk³ad wchodzili blokowi, kapo i inni wiêŸniowie funkcyjni. Dzia³aj¹c wewn¹trz obozu czêsto nadu¿ywali swej w³adzy i w pamiêci wielu
wiêŸniów zapisali siê niechlubnie. Stanowiska w „samorz¹dzie wiêŸniarskim” Niemcy z perfidi¹ powierzali kryminalistom, w wielu przypadkach
sadystom, którzy gorliwie wykonywali polecenia SS-manów. Nie znaczy
to, ¿e nie by³o wœród nich ludzi porz¹dnych, którzy w miarê swoich mo¿liwoœci, pomagali wspó³wiêŸniom.
Po przybyciu do obozu wiêŸniowie otrzymywali tylko cienkie pasiaki,
które, szczególnie w zimie, podczas wielogodzinnych apeli, nie chroni³y

2/ Z. Ra³³, Za³oga SS, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, t. II, z. 1, Warszawa 1982, s. 23.
3/ Herbert Alt, ur. 5.05.1919 r. Po wojnie s¹dzony - 2.09.1947 r. skazany przez S¹d Okrêgowy w Jeleniej Górze na 1 rok pozbawienia wolnoœci.
4/ Walter Emmerich, ur. 28.03.1905 r. 14.08.1947 r. skazany przez S¹d Okrêgowy w Jeleniej Górze na 3 lata pozbawienia wolnoœci. Zwolniony 18.05.1949 r.
5/ Josef Gisella, ur. 9.11.1908 w Gdañsku. Od paŸdziernika 1944 r. pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹ w AL Landeshut. 25.11.1944 r. przeniesiony do KL Stutthof.
6/ Johann Metzner, ur. 21.07.1915 w Stegaurach. 30.12.1944 r. odznaczony Wojennym Krzy¿em Zas³ugi II Klasy z Mieczami (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit
Schwertern).
7/ Max Pfitzner, ur. 15.05.1895. Pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹ w AL Landeshut od listopada
1944 do maja 1945 r.
8/ Edmund Piwinski, ur. 17.12.1893 r. Pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹ w AL Landeshut od stycznia do kwietnia 1945 r.
9/ Bruno Teschner, ur. 27.08.1890 r. Wartownik w AL Landeshut.
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ich przed ch³odem. „Ocieplanie” pasiaków papierem b¹dŸ pustymi workami po cemencie by³o najsurowiej wzbronione i karane. Ka¿dy z wiêŸniów mia³ tylko jedn¹ zmianê odzie¿y. Ca³oœæ ubioru wiêŸnia dope³nia³y
drewniane chodaki zamiast butów. Do osobistego wyposa¿enia wiêŸnia
nale¿a³a równie¿ ³y¿ka i miska. Posiadanie no¿a by³o zabronione.
Wy¿ywienie w obozie by³o g³odowe, co przy zmuszaniu wiêŸniów do
bardzo ciê¿kiej pracy powodowa³o szybkie wyniszczenie organizmu. WiêŸniowie w swych relacjach tak opisuj¹ otrzymywane po¿ywienie:
„[...] Sk³ada³o siê ono: œniadanie – 1/2 l wodnistej polewki zaprawianej m¹k¹ lub tzw. czarnej kawy bez cukru; obiad – 3/4 l zupy; kolacja –
1/2 l zupy plus 1/4 bochenka chleba (oko³o 200 gramów) oraz czasami
10-20 gramów margaryny lub kie³basy koñskiej, niekiedy marmolady,
twarogu, melasy lub ikry albo mlecza z solonych œledzi”10/.
Jak w takich warunkach wiêŸniowie radzili sobie z panuj¹cym g³odem, mo¿na dowiedzieæ siê z nastêpuj¹cych wypowiedzi:
„Któregoœ dnia w samo po³udnie przez bramê obozu wtoczy³ siê z wolna
zaprzê¿ony w wo³y wóz, za³adowany po brzegi burakami pastewnymi,
które mia³y byæ zakopcowane w przeciwleg³ym krañcu obozu. Trudno
powiedzieæ, kto wtedy da³ has³o do ataku. Na tak¹ zdobycz rzuci³y siê
w mgnieniu oka setki wyg³odnia³ych muzu³manów. Nie pomog³a zorganizowana naprêdce z funkcyjnych obrona wozu, nie pomog³o ¿adne bicie
kijami i ³opatami, zg³odnia³a t³uszcza by³a silniejsza w swojej masie.
Do miejsca przeznaczenia dotar³y nêdzne resztki buraków, choæ na trasie
przejazdu wozu pozosta³o kilku zabitych i rannych. Zagrabione buraki
spo¿ywano natychmiast, ze skór¹ i resztkami piasku. [...]
A wiêc i mnie ogarnê³a gor¹czka g³odowa, wprost nieludzki instynkt,
coœ silniejszego od logiki i wszelkich innych nakazów. Dot¹d by³em w obozie zawsze g³odny, lecz takiego uczucia jak teraz nie zaznawa³em. Musia³em byæ wtedy ju¿ bardzo zmuzu³mania³y, czego wymownym œwiadectwem mo¿e byæ fakt, ¿e dwa tygodnie po wyzwoleniu obozu, po pewnym
okresie lepszego od¿ywiania, co musia³o spowodowaæ pewne przybranie

10/ Z Ra³³, Filia obozu Gross-Rosen w Landeshut, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”,
dz. cyt., s. 14.
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na wadze, wa¿y³em nieco ponad 31 kg, co przy moim wzroœcie 174 cm
by³o wag¹ poni¿ej wszelkich norm”11/.
Na skutek fatalnych warunków higienicznych panuj¹cych w obozie,
szybko dosz³o do rozprzestrzenienia siê wszawicy, której nie by³y w stanie zlikwidowaæ nawet codzienne kontrole i wy³apywanie wszy. WiêŸniowie chorzy trafiali do istniej¹cej w obozie izby dla chorych (tzw.
rewiru), jednak brakowa³o tam lekarstw i œrodków opatrunkowych, a chorzy nie mogli siê ani k¹paæ, ani zmieniaæ bielizny. Œmiertelnoœæ w obozie by³a wysoka, spowodowana g³ównie g³odem, ró¿nego rodzaju infekcjami, biegunk¹, gruŸlic¹, zapaleniem p³uc i ogólnym os³abieniem, a tak¿e
wypadkami przy pracy.
Od pocz¹tku istnienia obozu w Landeshut wiêŸniowie podejmowali
próby ucieczek. Po schwytaniu uciekinierzy byli przywo¿eni z powrotem
do obozu, ¿ywi lub martwi. Tych, którzy prze¿yli, czeka³a kara œmierci
przez powieszenie. Wyrok wykonywano w obozie i musieli siê temu przypatrywaæ wszyscy wiêŸniowie. Ka¿da próba ucieczki odbija³a siê tak¿e
na pozosta³ych wiêŸniach; byli oni karani, np. nie wydawano im posi³ków, kazano wiele godzin staæ na apelu, b¹dŸ nie pozwalano na sen.
Osadzonych w Landeshut wiêŸniów KL Gross-Rosen zatrudnia³a fabryka ³o¿ysk kulkowych Kugelfischer, przeniesiona ze Schweinfurtu. WiêŸniowie pracowali w systemie dwuzmianowym (12-godzinne zmiany)
w trzech zak³adach (tzw. werkach) zlokalizowanych w ró¿nych punktach
miasta. Jedynie m³odociani zwolnieni byli z pracy na nocnej zmianie. By³
to zreszt¹ ich jedyny przywilej w obozie.
O warunkach pracy w fabryce Kugelfischer w Landeshut mówi¹
w swych wspomnieniach byli wiêŸniowie:
„Maszyny by³y ju¿ mocno zniszczone, dlatego praca na nich by³a trudna; czêsto stawa³y, psu³y materia³, a skrupia³o siê to zawsze na robotnikuwiêŸniu. On dostawa³ ciêgi od majstrów Niemców. [....] Po powrocie z nocnej zmiany, to jest po 12 godzinach pracy, byliœmy zmêczeni. [...] Praca
wydawa³a siê normalna lub nawet l¿ejsza do godziny pierwszej. Po pierwszej zaczynaliœmy odczuwaæ sennoœæ, ale jeszcze mo¿na by³o siê z niej
otrz¹sn¹æ. Od godz. 2 do 4.30 sennoœæ gwa³townie siê wzmaga³a i trzeba

11/ Z. Ra³³, Strafkompanie, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, dz. cyt., s. 31.
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by³o ogromnego wysi³ku, aby j¹ zwalczyæ. Powieki automatycznie opada³y, rêce stawa³y siê jakieœ obce, g³owa lata³a swobodnie w dó³ lub na boki,
jak u zepsutej lalki. Kto móg³, odchodzi³ na bok – spacerowa³ lub œpiewa³,
aby rozruszaæ zasypiaj¹cy organizm. Pierwszego dnia tygodnia walka ta
nie by³a jeszcze trudna, ale z ka¿dym nastêpnym dniem by³o gorzej. W koñcu tygodnia czu³em siê w tych godzinach wprost nieprzytomny. Tak samo
czuli siê, rzecz jasna, i inni wiêŸniowie z naszej zmiany. [...] Takiego, co
siê zdrzemn¹³, karano na miejscu w fabryce w nieludzki sposób, a oprócz
tego zawiadamiano w³adze obozowe, celem powtórnego ukarania nieszczêœnika. Nieraz karano ca³y oddzia³ albo i ca³¹ kolumnê. [...]
Niedziele mia³y byæ dniem odpoczynku, ale dla hitlerowców odpoczywaj¹cy wiêŸniowie byli prawdopodobnie niebezpieczni, gdy¿ wymyœlano
nam najrozmaitsze czynnoœci – nieraz bezmyœlne, aby tylko nie pozwoliæ
nam na odpoczynek. Najgorsz¹ prac¹ w niedzielê by³o wy³adowywanie
z wagonów kolejowych wielkich i ciê¿kich bloków ¿elaznych. Przy tej
ciê¿kiej pracy dŸwigów nie stosowano, bo byli przecie¿ wiêŸniowie. Wielu z nich przy tej robocie straci³o zdrowie”12/.
„Wœród majstrów spotykaliœmy tak¿e i ludzi, ale i równie¿ wyrafinowane bydlêta. Jeden z nich, brunet, szczególnie masakrowa³ wiêŸniów
Polaków, uzasadniaj¹c to zemst¹ za œmieræ syna pod Warszaw¹. Ka¿dy
zapewne z by³ych wiêŸniów tego obozu pamiêta do dziœ czyszczenie maszyn przez zmianê nocn¹, przed zakoñczeniem prac tygodniowych, w nocy z soboty na niedzielê. Wtedy to, zamiast przyrzeczonego dodatku ¿ywnoœciowego za uzyskanie wy¿szych norm pracy, wyp³acono kijami w kot³owni
karê za niskie wykonanie normy. Wy³adowywano w ten sposób na wiêŸniach wœciek³oœæ za wszystkie w tym tygodniu poniesione klêski na frontach. [...]
Jak¿e bydlêcy by³ rozrachunek z nami tych übermenschów w sierpniu
i wrzeœniu 1944 r., w okresie Powstania Warszawskiego. Na porz¹dku
dziennym by³o mordowanie, kopanie, nie tylko przez SS-manów, ale i majstrów czy zas³u¿onych kapów. Wymyœlono wtedy najbardziej wyrafinowany sposób tortur, bo zakaz za³atwiania potrzeb fizjologicznych, poza

12/ W. Matula, Rok w kacetach, w: „Pamiêtniki nauczycieli z obozów i wiêzieñ hitlerowskich 1939-1945”, Warszawa 1982, s. 828, 831-833.
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jedn¹ przerw¹, w czasie 12 godzin pracy. Za³atwiano siê ukradkiem przy
maszynach, pod groŸb¹ bicia i œmierci”13/.
„Pewnego razu podczas pracy na nocnej zmianie podszed³em do niemieckiego majstra, cywila, mówi¹c, ¿e maszynê mamy zepsut¹. Zamiast
odpowiedzi majster kluczem francuskim uderzy³ mnie w krêgos³up tak
silnie, ¿e straci³em przytomnoœæ. Gdy wsta³em, krêci³o mi siê w g³owie
i zacz¹³em pluæ krwi¹. Po up³ywie kilku minut wsparty o ¿elazn¹ porêcz
przyst¹pi³em do dalszej pracy”14/.
„Gwoli œcis³oœci trzeba wspomnieæ, ¿e w niezmiernie rzadkich, sporadycznych przypadkach wiêŸniom pomagali Niemcy cywilni, zatrudnieni
w fabryce. Czynili to skrycie w obawie przed represjami, wbrew wyraŸnym zakazom i propagandzie, g³osz¹cej, ¿e wszyscy wiêŸniowie s¹ bandytami. Obowi¹zuj¹cy w landeshuckim obozie re¿im nale¿y uznaæ za bardzo surowy. Za sabota¿ by³o uwa¿ane czytanie i posiadanie gazet,
prowadzenie jakiejkolwiek rozmowy na tematy polityczne, nie mówi¹c
o ucieczce. [...] Sabota¿em by³o równie¿ zaœniêcie przy pracy. [...] Niektórzy wiêŸniowie posiadaj¹cy w depozycie obozowym marki niemieckie i tzw. Prämienscheiny wydawane za dobr¹ pracê, mogli kupowaæ ograniczon¹ liczbê papierosów i machorki. Musieli jednak kupowaæ
jednoczeœnie takie artyku³y, jak kiszon¹ brukiew, œlimaki w marynacie,
buraki w occie, kapustê kiszon¹ [...]. Papierosy i tytoñ stanowi³y obozow¹
walutê wymienn¹, za któr¹ mo¿na by³o zaskarbiæ sobie ³aski jakiegoœ obozowego bonzy, kupiæ potrzebn¹ czêœæ garderoby lub trochê ¿ywnoœci, zap³aciæ za us³ugi itp. Obecny przy zakupach Lagerältester Richard Peter
z regu³y zabiera³ czêœæ zakupionych papierosów”15/.
„Pracowaliœmy w fabrykach zbrojeniowych. [...] Niemcy, wiedz¹c,
¿e znam jêzyk niemiecki, polecili mi byæ t³umaczem w fabryce, na Werku II. Z tego powodu mia³em pewn¹ swobodê poruszania siê po fabryce,
mog³em przebywaæ przy ró¿nych stanowiskach pracy, obserwowaæ co robi¹
wiêŸniowie, rozmawiaæ z nimi. Wraz z nami pracowali jeñcy w³oscy, któ-

13/ A. Grz¹ka, Krwawy pi¹tek w Landeshut, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, dz. cyt., s. 37.
14/ S. Milczarek, Na bloku i na rewirze, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, dz. cyt., s. 47.
15/ Z. Ra³³, Filia obozu Gross-Rosen w Landeshut, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, dz. cyt.,
s. 15.
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rzy po pewnym czasie zwolnieni zostali z obozu jenieckiego i otrzymali
status robotników cudzoziemskich. Mieszkali w mieœcie, nie byli strze¿eni. Nawi¹za³em z nimi kontakt. Zobowi¹zali siê przynosiæ gazety do fabryki, pozostawiali w umówionym miejscu, a ja zabiera³em i przenosi³em
do obozu. By³o to wielkie ryzyko, gdy¿ w bramie obozowej czêsto gestapowcy robili rewizje i jeœli coœ znaleŸli przy wiêŸniu, grozi³a w najlepszym razie kara skierowania do karnej kompanii. Mia³em szczêœcie, udawa³o mi siê. W³osi przekazywali mi równie¿ wiadomoœci z radia
alianckiego. Mieli gdzieœ ukryte radio i prowadzili nas³uch. Po powrocie
do obozu, wieczorem, gdy by³o trochê czasu, czyta³em na g³os wspó³wiêŸniom przyniesione gazety, powtarza³em otrzymane wiadomoœci. Podnosi³o to nas na duchu, dawa³o jak¹œ nadziejê przetrwania16/.
Ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê do tych terenów wojska radzieckie, SS rozpoczê³o stopniow¹ ewakuacjê obozu. 14 lutego 1945 r. wszystkich zdrowych wiêŸniów wyprowadzono z obozu, pozostawiaj¹c tam pod stra¿¹
jedynie oko³o 350 chorych i os³abionych wiêŸniów.
Przebieg tej ewakuacji opisa³ w swoich wspomnieniach by³y wiêzieñ:
„Pierwsza ewakuacja obozu nast¹pi³a w pewien czwartek lutego 1945 r.
Wypêdzono wtedy wszystkich zdrowych, pozostali w obozie tylko chorzy. Szliœmy szos¹. By³ to marsz nêdzarzy. Brakowa³o nam si³, a tu jeszcze musieliœmy ci¹gn¹æ na³adowane wozy, na których siedzieli SS-mani,
poganiaj¹cy ci¹gn¹cych wiêŸniów. Ci, których opuœci³y si³y, padali na
szosê, a SS-mani odci¹gali ich do rowu i dobijali. Gdy podchodziliœmy
pod Lubawkê, nakazano nam wracaæ do obozu. Wracaj¹c, widzieliœmy
w rowach le¿¹ce trupy naszych wspó³towarzyszy, tych, którzy nie mieli
si³ iœæ dalej. Do obozu powróciliœmy wieczorem”17/.
Pozostali w obozie, ledwo trzymaj¹cy siê na nogach chorzy, próbowali
znaleŸæ na terenie obozu coœ do jedzenia; aby zapanowaæ nad chaosem
wybrali w³asne „kierownictwo”. Ta sytuacja trwa³a jednak tylko 20 godzin. W zwi¹zku z zatrzymaniem siê ofensywy radzieckiej, za³oga SS wraz
z wyprowadzonymi z obozu wiêŸniami, po kilkunastu godzinach powróci³a do obozu i wy³adowa³a sw¹ wœciek³oœæ na wiêŸniach, którzy pozosta-

16/ Relacja J. Karpiñskiego, Archiwum Muzeum Gross-Rosen, sygn. 6972/DP.
17/ J. Karpiñski, Wyzwolenie, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, dz. cyt., s. 49.
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li w obozie. Zostali oni oskar¿eni o to, ¿e czekaj¹c na wyzwolenie przez
Armiê Czerwon¹ utworzyli grupê oporu. Rozwœcieczeni SS-mani przy pomocy niektórych funkcyjnych rozpoczêli znêcanie siê nad wiêŸniami.
W pamiêci tych, którzy prze¿yli, dzieñ ten zapisa³ siê jako „krwawy pi¹tek”. Wielu wiêŸniów zamordowano na miejscu, dla innych stworzono ad
hoc karn¹ kompaniê. Ubrania ich, na piersiach, plecach i na nogawkach,
zosta³y oznaczone czerwonym kó³kiem z farby olejnej. Skierowano ich
do najciê¿szych prac na Werku III, gdzie nast¹pi³o dalsze znêcanie siê nad
nimi. Wydarzenia tych dni tak wspomina jeden z wiêŸniów:
„Dostajemy przydzia³ pracy. Zadaniem naszym jest przenoszenie stalowych podwozi do fabrycznych wózków szynowych, wa¿¹cych ok. 200 kg
ka¿de, na odleg³oœæ 400 m. Wolno nieœæ najwy¿ej 4 wiêŸniom jedno podwozie i tylko wysoko na ramionach. Wtedy rozpoczê³a siê zabawa z nami,
gra o najwy¿sz¹ stawkê: ¿ycie lub œmieræ! Zewsz¹d s³ychaæ by³o potworne wrzaski funkcyjnych, SS-manów i bitych, ³omot kijów i tupot drewniaków. Pot zalewa oczy, a serce bije takim rytmem, ¿e ma³o z piersi nie wyskoczy. Nie ma co ukrywaæ, strach przed œmierci¹ ogarnia równie¿ i mnie.
Ciê¿ar niesionego podwozia wprost przygniata do ziemi, a zimne ¿elazo
wyœlizguje siê z os³ab³ych r¹k. Nie mamy doœæ si³y do dŸwigania tak wielkich ciê¿arów. Próbujemy wiêc toczyæ podwozia ko³ami po rozmok³ej ziemi. »Hoch! Hoch!« wrzeszcz¹ na taki widok SS-mani i funkcyjni bij¹ kijami w zgiête od wysi³ku karki. Staramy siê wiêc ponownie dŸwign¹æ na
barki ten ciê¿ar ponad si³y. Falisty teren utrudnia widocznoœæ. Nie ma
czasu na obserwacjê, bo poruszaæ siê musimy tylko biegiem! Od czasu do
czasu s³ychaæ pojedynczy wystrza³ karabinowy. [....] Przez te kilka godzin
18 wiêŸniów zosta³o zabitych”18/.
W wyniku tych wydarzeñ, w ci¹gu dwóch dni, œmieræ ponios³o od 100
do 150 wiêŸniów.
W lutym, gdy fabryka Kugelfischer wstrzyma³a pracê, wiêŸniów przydzielono do kopania rowów strzeleckich. Praca ta by³a bardzo wyniszczaj¹ca. W trzaskaj¹cym mrozie i przy ci¹g³ych opadach œniegu pracowali
w niechroni¹cej przed zimnem odzie¿y i drewnianych sabotach, które
utrudnia³y poruszanie siê. Robi¹cy przerwy w pracy, wyczerpani wiêŸniowie byli na miejscu rozstrzeliwani.

18/ Z. Ra³³, Strafkompanie, dz. cyt., s. 27.
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8 maja obóz opuœci³a grupa SS-manów i czêœæ wiêŸniów funkcyjnych.
Nastêpnego dnia do obozu wkroczyli ¿o³nierze radzieccy, wyzwalaj¹c pozosta³ych przy ¿yciu wiêŸniów.
Te dwa ostatnie dni, dni niepewnoœci i wci¹¿ lêku o w³asne ¿ycie opisa³ w swych wspomnieniach by³y wiêzieñ AL Landeshut:
„8 maja 1945 r. sformowano transport wiêŸniów funkcyjnych. Wyszli
rankiem z obozu na zachód. Wieczorem wyszed³ drugi rzut ewakuacyjny
wiêŸniów. Jednak przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ wiêŸniów pozosta³a nadal
w obozie. Tego dnia po apelu rannym nie wyprowadzono nas do pracy.
Trwaliœmy w niepewnoœci. [....] Rano nie dano nam nawet nic do picia,
w po³udnie nie przyniesiono codziennej ³y¿ki strawy, nie otrzymaliœmy
tak¿e chleba. Czekaliœmy, co los nam zgotuje. Wieczorem zarz¹dzono apel
ca³ego obozu. Zjawili siê SS-mani wraz z komend¹ obozu. Byli pijani.
Lagerführer wyg³osi³ do nas przemówienie. Powiedzia³, ¿e do tej chwili
by³o nam dobrze, mieliœmy co jeœæ, byliœmy pilnowani, by nie sta³a nam
siê krzywda. Teraz z nami koniec, jest rozkaz, by nas zlikwidowaæ. Maj¹
na to ju¿ przygotowane granaty i wystarczaj¹c¹ iloœæ amunicji. Nie pozostanie po was ani œladu – zakoñczy³ swoje przemówienie. Wachmani zapêdzili nas na bloki. Zakazano wychodzenia z bloków, okna trzeba by³o
zas³oniæ kocami, by nie widzieæ, co siê dzieje na zewn¹trz. Niemcy ponownie udali siê do budynku komendy na dalsz¹ libacjê, któr¹ s³ychaæ
by³o w ca³ym obozie. [...] Nikt nie zasn¹³.
Nadszed³ dzieñ 9 maja 1945 r. Gdy zaczê³o œwitaæ nagle us³yszeliœmy
w pobli¿u obozu dwa potê¿ne wybuchy i znów nasta³a cisza. Nie wiedzieliœmy co siê sta³o. Nie mogliœmy ju¿ d³u¿ej czekaæ, nerwy nie wytrzyma³y. Baliœmy siê ods³oniæ okno, gdy¿ w pobli¿u sta³a wie¿yczka z wartownikiem. Obawialiœmy siê, by do nas nie strzela³. Jeden z wiêŸniów zrobi³
w koñcu maleñk¹ dziurkê. Zauwa¿y³, ¿e na wie¿yczce nie ma nikogo. Zdecydowa³em siê wyjœæ przed blok. [...] Bardzo ostro¿nie otworzy³em drzwi
i wysun¹³em g³owê. Ca³y teren obozu by³ pusty, panowa³a zupe³na cisza.
Wyszed³em na zewn¹trz [...]. Brama by³a zamkniêta, przy niej nie zauwa¿y³em wartownika. [...] Teraz zaczêli powoli, ostro¿nie wysuwaæ siê inni
wiêŸniowie. Kilku do³¹czy³o do mnie i razem poszliœmy pod bramê. By³a
zamkniêta na zamek, w drutach nie by³o ju¿ pr¹du, nie œwieci³y lampy.
Pod naporem grupuj¹cych siê wiêŸniów brama zosta³a wy³amana. Czy¿by
to ju¿ wolnoœæ? W tym momencie ujrzeliœmy ¿o³nierza radzieckiego wychodz¹cego spod mostu kolejowego, który znajdowa³ siê obok obozu.
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W obu rêkach mia³ pistolety. Wszed³ na teren obozu, spyta³ o Niemców
i poszed³ dalej. Wtedy w ca³ym obozie rozleg³ siê og³uszaj¹cy krzyk radoœci, p³acz miesza³ siê ze œmiechem, wiêŸniowie œciskali siê, ca³owali, opanowa³a nas ob³¹kañcza radoœæ.
Czy¿by to ju¿ wolnoœæ?”19/.

19/ J. Karpiñski, Wyzwolenie, dz. cyt., s. 49.
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