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W dniu
wszedł

24-.01.45 r. \~ godzinach' Wieczorn:[Ch około godz .18. 00
do baraku 15b oficer
niemiecki
z pochodzenia
Czech

jnazwiska

nie

psmiętcmlj.

gdyż oficerowie

nie

Wejście

prz-ychoqzill

to zro

iło

wielkie

wrażenie,

do barlaków wieczorem.

Traf,iało'

się ,że
prZ'ychodzili
szpicle
z abwery. Ten n Leo'c ae k fwany gość
oznajmił dono śriym głosem, że w następnym dniu o godz. 5.00 rano'
,

.

,

nastąpi

wymarsz obozu dO ewakuacji.

Pierwsze

wrażenie

było

'wst'rząsające,
oznaczało,
że front
sowiecki zbliża
się 1+a Pomor-ze oraz, że aiemcom brakuje transportu
kolejowego,
ab-y wl1\~ieźć
jenców pa zach6d •.• a oświadczenie
Niemca zawz-z alo "ogólne podnż acen i e, które w pierwsze j chwili wyraziło
się ogó Lnyei kr z y k Letn
ł

radości.
Przez całą noc paliłc
się/światło
w barakach,
wszyscy
pl~Zygotowywali się do odmarszu. Po j ed'yriczy ludzie wędrowali między barakami,
załatwiającos'catecznie
swoje porachunki
czy :fi'

-

nanaowe , czy zbier_ając

wypożyczone

daniem by ~o odpr~wanie

futra

łem zabrać,
pac'zkę,'
'Pieniążek
szego

od pal'ta

gd}'ż. by Ło za ciężkie.

którą

miał

zamiar

nieść

Gdrowąż przygotował

dn~a ciągnął

P9 śniegu,a

przedmioty

• Moim głównym ~a-'

cywilnego,

którego

Ka,żd.y przygotowywał
ze sobą.

.

J~den tylko

dużą akór-z aną 'walizkę,
potem pa postoju

nie

mog--

sobie
Ozesław .
którą

pierv

zosta~ił.'

~ dniu

25.o1.45r.
zmi6rka naszego 3 batalionu
nastąpiła
około
godz. 6,00. Sriiadania nie wydano. Wyszliśmy około godz.7.oo.
Przeohodząc
przez bramę w kierunku północnym, wi_działem płk

Cialowiczał
kt6ry. jako cho'ry został
marsz b}1ł -bardzo ue iążliwy,'
szliśmy

w obozie vvlazarecie.
Nasz,
polowymi drogami przeważnie

przez' las}'. Dość, duża pokrywa śniegowa utrudniała'
marsz. Należ}'
do4a6,że
wszysc:y byli osż ao i ent czteroletnią
nie,wolą,złym
od-'

•

ż}'wianiem i brakiem treningu
Vi ma+,szach. Pierwszy
odcinek marszu w-ynosił około lo km, przyszliśmy
na noc do, majątku MARIEN~
WALDE. Na nocleg
Jedzenia
starszy
cerowi

umieszczono

nas, w zabudowaniach

follvarcznych.

żadnego nie wydano. p~iętam
dość oryginaln~
scenę ".
batalionu
płk Wandke podniesionym
tOnem hawymyślał'ofiniemieckiemu;

za niestosowność

tej

ewakuacji.

Niemiec

przyj~ł
to beZ odpowi~d~i tym bardziej,że
płk Wandke-był odzn~
cz onym oficerem z p I e.rwaze j wojny światowej w wojsku niemieckill

,/

- 2 Mój nocleg

był

w stodole

na s i.sn-re , Do

było

koców. Na tym postoj~

idąc

dalej

zakopał

si~

kpt , lek~;z,poznańskiej

było

ś'ć

zimno,gdyż

siani~

Vi

brygady

nie

i pozostał,nie

K.A.W.

dr Starkie-

WiCE •

W dn Lu 26.0-1.451'. ran_o powędrowaliśmy dalej.
Warunki marszu pod.obne , lecz ~iększe zmęc aen t e , Na nocleg doszliśmy do ar.GOREN

I

.GORZNO/.

W dniu

27 .01.45

wyszliśmy

W:

IKrzynkij
dalszym ciągu
ludzie
zaczęli
być silnie

Vi

dal az

drogę.

ą

bez wydaw~ia
zmęczeni.

Do.szli,śmydo

n).•

jakiegokolwiek

GERZLOW

jedzenia,

W dniu 28.01.45 dale j marsz do m. KLA1\fSDOBFj
PŁOTNOI. B.az odżywięnia,
cOraz większe zmęczenie.
W tym majątku była gorzelnia.
Nocowaliśmy w owczarni na jorący~
nawozie~'kitóry~ z moich współ-.
towarzyszy
podkradł się do gorzelni
i przyniósł
gorącej
wedy ~o .
picia
i pół wiadra ziemniaków. To była pierwsża uczta w naszym
marszu •
. W dniu' 29.01.45 rano

zbiórka

na szosie

· n-ymi.l?o uczcie

ztemn i.ac aane j byłem

· nam sobie

Ładoai a,

rtm.

kt6ry

Vi

opodal

przed

budynkami folwarcz-

dobrym nastroju.
rożmawiał

Przypomift

ze 'swymi oficera-

mi z 19 p s u Ł, Trasa marszu pr z eb ae ge Ła opodal·m. BERLINEK, zda-o
.
.
la byłe wida6 miasteczko.
W tym dniu zmęszenie cało~ci
było
"

.

ogromne. Mówiono,~e jakiś pułkownik zmarł w drodze.
Ktoś z03Jtał'
.
.
na. drodze. Rtm. NieszkoWskiego Edmunda ledwo dowlekli nS miejsce
pos t o ju , W tal~ tragiczrJ.ych warunk?ch d obr-nę Lf śmy do m. DETZ
· jDZIEDZICEj Vi powiecie P.-i'ślibórz.
N"ocowały tam ',4 batąliony,'pozos.
.

tałe 2 miały postój
w innej
rowany· w pustej
stodole,zdzie
poddenki.
W środku podworca
lChodziliśmy

ab;, uzyskać

miejsc?wości.Nasz
batalion
zakwateznajdovvało s~ę trochę słomy,tzJi.
był budynek mieszczący'oborę.lJ:'am

cboć_' trochę'

W-dniU 30.01.45. Następnego

ranka

mleka.
wyznaczono zbi6rkę

na godzinę

.6 rano • Wszyscy. wylegli z buciyn-k6w inwentarskich.
Jakoś'o~6źniał
Bię odmarsz. Nasi wartown.icy kręcili
się koło nas.
.
Widziałem generała
niemi;ckiego.z
czerwonymi wyłogami.
wsp6łtolłsrzysze
nazwali go indykiem .• Przygototvana była

Nasi
dla niego

"

- 3
brycz~~ zaprzężona
w dwa gniade kO~ie. W pewnym momencie ogło- ,
szono alarm lotniczy
i kazano się 'chować do budynków. Około godz
$.00 powtórna

zb i6rka,

alarm

czo~gow'Y i znów kryć się

przeciw

się ,w pustej

stodole,

.o i eku , StodOła
,

naraz

zapełniona

na poszczególne
na tej
innych

dale j opóźniał

,grupy

się

uą'łyszałem
była

odmarsz.

'i huk, wybuchu po-

trzask

jeńc'am'i.

Już nie

było
było

podziału
stłoczony

lecki z poznańskiego
"sąs iedzi,
kapita~owie

oparty o dwu kapitanów, z
mój bra't i ppr , Le ez e k Ter,,:,

DAK. Równocześni~ z wybuchem pocisk6w
ł .z~st ali
śL'ltier:telnie trafieni.
Jeden

,

,

sió

ch

,

dużej przestrzeni.
Siedziałem
batalionów.
U mo t ch vnćg leźał

,wrócił

,

do budynków., Znajdowałem

i bataliol:1'Y ••,Wielu ludzi

I

v;rte~,nagl~,

na moje kolana,drugi

przetoczył

się

mói
prze'

głową prźez ,moje

plecy.
ZO$tała mi krwawa plama na płaszczu.
'o chwili wszyscy
w.yskóczyli ze stodoły.
Na placu zorientowaliśmy'
Się, oo się s't aś;o
Pię4

czołgów

sowieckich

nadjechało

i każdy strzelił

do widocz-

nych wachmanów. Vi je-dnej, chwilinas;tindyk-generał
'znikł.
Przepadli też wachmani. J'eden z czołgistów
wysl"-oczył ze v-i-v;ego w9zu,
i, zQstał

rann-y przez wachmanów. Por.Potocki

strzelał

do ucieka jącjch

złapał

karabin

Ni.emców. Rarmego aow ieta

i

złożono -w' staj,

ni, która się późnie J spaliła.
Widziałem spaloll'~go trupa ,czołgis~
ty. Efekt tych pięc iu strzałów ---był zastrasz a.j ący , zginęło
30 ofi
eerówpolskich.
pamiętam

Kilkudz,iesięciu

nazwi ska rtm.

bJ1łO rannych.

Z pośród

z 17 p.uł.ppor.Ga,jda

Juścińęki

zabitych
z 7 p.,strz

kon.m~r. kpt. )'vIieszkowski. Z po r ód rannych był po:c.Gup~aw. Fotw
'rowski, ppor.Zimiński,-1?óźniejszy
gen.· w wojsku ludowym. Wywieś

żiono

ich furmankami

\;W 111.

Detz /Dziedzice/.

z ,dnia

30.01.45:c./

. ()ddzielnie,

do miaę$s

Berlinka.

Widziałem, wspólny

mieszkałem

Vi

był pocI1Owauy czołgista

w

sowiecki.

latach

byłem
polskich

46·50/.,

W t eri sposób

z akozi-

,",

pesz lI' 'na zachód.

wł~snę, si;}:}'. Więlcszość przez
<

latach

grób oticer6w

Szczecinie

czy,i się ciężki
okres niewoli.
'.
Po zniknięciu
wachmanów oraz rozproszeniu
sowieckie

Po paru

koło
cztery

4

jeńców pOlskich,czołgi

t-ys.

jeńców ty lo zdany ch na

lata

marzyła

o powrocie

.

do

domu. Psychika
ta;uLnupokierowała
na s't r o j ami., p'rawie wszy scy , po"
rzucając
posiadane
bagaże, popłynęli
nawschód~
Bezładna masa

,

\

'

-'li' -

lu~zi

przez

Berlinek

ruszyła

w kierunku

Polski,

w kierunku

wy-

marzonego domu. Zaledwie garstka
ludzi postanowiłainaczej~
Rtm.
Stablewski
bracia
Oko Ło-e Ku Ła k, - Lu d om i.r- Pu.Ławak i , Zbigniew Bar-arie
-ki oraz 'trzech
imiych, kt6rych' nazwisk nie pamiętam została
na

I

wsi.

Rtm.Stablewski

formalnie

jako naj starszy

zgłosić

się,u

na końcu .ss t , gdżie

sołtysa.

tabl iczka

stopniem

uznał

za stosowhe

Ledw? odnaleźliśmy
.ozne caaca

urzędnika

gospodarstwo
mIe j s oowego ;

Zaled~Wi9wes,zliŚffiY do przygodnego

domu, jego gospodarz

poderwał

j i zameldował

do postawy

s Lę

zasadnicze

•

- sołtys

"He.r Le ut nanb

I

Stablewski,
Lch melde mich gehorsam" Prawddpodo bnre by łe' to odruch po niedawnej
potyczce.
~le faktem jest,
~e Niemiec rozpoznał swego oficera
z lo p.uł.
z pierwszej
wo~ny światowej
czyli
po 18 lata~,To

wydarzenie

dzeniu

k~lacji

na wolności.

W dniu

31.01.45

go k?ni~.

podobał

gniadego

k't6ryw.ja

piechotę.

Dojechaliśmy

ciało

nue

ć

też

wałach~

mi się.

w,ózka, ~
się

nam apoko-jny :nocleg
,

Rankiem zorgan izcwałem

Znalazłem

kan roboczy

umożliwiło

- wózek w jedne-

czeroletn~ego,kt6ry

Oała ósemka włożyła

powoziłem.'

Siedłllfłu ludzi

do pierwszego

bryczkę.

bry~~kę

Pl:osił

wziąć konia

i

bagaże,do

towarzysz.ył6mi

na

Puławskiemu

zach-

majątku.
aby chwilę

bryczkę.

jako,

swoje

się

zatrzymać,a
'.,

,

sarupójdzia

po z je-

Nazwy majątku

nie

pamiętam,

ale przypominam sąbie,że
zajmowali go jeńc}' rObotnicy
sowiecc}'_
i
Z miejscowej
ludności
pozoątał
tylk9 staruszęk
właściciel
i jego
córkał~ która została
aby go pielęgnQwać.
Pr1z}'pominam sobie, .•że
ziemianin
PUłaalti,
kt6ry całe życie miał d'~ czynienia
z k onma,
b'ył oficerem
15 p.uł.
nie po t r ar t.Ł zaprząc konia w, szorze ~ pary
,

,

do pojedyńczego

wózka. Yusiałemmu

pokazać

,

,jak się

to robi.

Po

.tej

niefortunne
j przygodzie
powędrowaliśmy Idalej• Dr oga pr owaqZi3:a przez
OSINA WIERZCHOWO IJ'ACOW-BERFELDE/,gdzie I?ył pierw-

'BZY

nasz

nocleg~

, gospodarstwa

Pamiętam

opuszczone.

wieś o'ażkowa c i e zamarłą.
N~ kdricu długiej

wami tra~iłaąię "jedna zagroda,gdzie
postrzelony
starzec.
W gospodarstwie

b1ł1

alei

iNszyętkie

międZY gospodarst

dwie kobiety

po drJgiej

stronie

,i leżąc}'
wsi wi-

siał na sznurze własowiec.' U je~YCl1 pozosJałY ch Ludz i postanowiliśmy zanocować. P:J,'zed udaniem się na spoczynek Barallski W}'szukał

wopuszczonych

domach i przyniósłDla~zynę

do pisania.

- 5. W dniu
przez

*5 r-ano podążyliśmy

1.02.

mie jscowo~ci:

Friedeberg,

do MANSFELDE,gdzie
żołnierzy
jeńców.
,
I

Odpowiedziano

powyżej

100

na mnie jsze

spotyka.liśmy

trupy

jednym mie jac·u.

fi

sowiecki.
Pata-liśmy cz-y oni nie biorą
nam, że mają rozkaz_
brać do niewoli
grupy
_

Jeśli

i nie

Po drodze

lo lub 15 i więcej

by ł 'szpi tal

ludzi.

GERZLOW?'OH~NRADE-BLUMENFELDE-

zanocowaliśmy.

niemieckich,

Na noclegu

na wschód. ':Prasa wiodła

dalej

się

musz-ą brać,

trafi

większa

grupa,to

W te j wsi

jeńe6w.

ją dżielą

przy szła

do -nas

żona weterynarza
z Go)3j;ynina, która .przyszła
Pytłló o r4dę
robicS, bo uc1..ekła i została
oga7nięta
przeż -trontsow1eeki.

\.

y

eo

•

W dniu 2.o2.4~ruszyliśmy

LIOHTENOWKAaBE-NEU. KARBE / do NEtZBRUOE ną nocleg.

~eH~ARRZIGD~-.

W dn~u tym około' god~.

dalej

prz~z

miejscowości!

l4.oomijal1śmy

dWÓJ" polożon'Y nad drogą

/architektura

st'Y1owa XVIII. w. i dwieoficyn"ll.,oo

Stablewskiego

by razem z por.

"O

-

B,arańskim wstąpić

skłon:i,ło·rtm.
tam po wiadomoś-

oi o położeniu
jennym, gdyż zewsząd słyszano kancnadę , -Wedwójkę głośno ,roZmawiając, b.y nie uchodzić za podejrzan,ch,zatrzy."

mali

się przed

Zapukawsz1

prawąoticyną

usłyszeli

"herein"

~

.

z napisem
Weszli

relldamt-kasa-

do obszernej

majątku,
izb,

o dwu ~

oknach, . między którymi stał
kancel-ar-y jny stół,
a po obu stro'
nach siedziało
dwóch przyzwoicie
~'VyglądająGych męż czy zn w pe,,nym już wi{;lku, prawdopodeDnie właści?iele
majątku.
Od drzwi
,

zgłos iIi

się

oczy yviście po n remae cku jako rozbitkowie

ewakUaoyjnej

w m~rszu idącej

w Woldenbergu.

:Pl~osili

proszeni

aby usiąść,

ze przed

chwilą

ale

z Detzu rzekomo spowrotem

o, wskazanie

jak dalej

ze starostwa

do o~ozu

m.aszeTować. Nie

uprze jn-yll1tonem. zostal.i

był te~efon

z kolumny

po Lnf or'mow ana ;:

w FIDELBERGU,że wojska

sowieckie
wjechały na rynek po czym telefon
urwal: się.
Zdążyli
ze zdumieniem z~uważyĆ, że obaj panowie demonstrowali
olimpijs,ki spok6j i o dziwo obaj oglądali
znane z przed wojny c aaao p Lsml
sp ort owe "Spor u in Bild li, Pod ziękowal iśmy, lokal opuściliśmy
i
dalej
. dobrą

ruszy:liśmy zawszfO pamiętając
aby przed nocą dojechać na
.
kwat ere , Nocowal iśary w oddalonym od szosy gospodarst wie.

./

Właściciele
.

tach.

b1li

na miejscu.

Młoda dziewczyna

Poza tym rodzeństwo

z dworna sowietami

••

.'--- .

poszła

polskie
.

na rob

do sąsiedniego

I

wolnego

gospodarstwa.

Rano w.yjechaliśmy

na szosę ,trafiliśmy

nSl

kolumnę s.owiecką. Zabl:'ali mi konia z bryczką a zostawili
w6z
"
w lichego
konia. W t-ym 'dniu 'wjechaliśmy
w re jon, gdzie prz echo •.,
dziła

kolumna wojskowa.

kierowały

Widzieliśmy

kobiety

Vi

.mundur ach , kt ćr e

ruchem.
II

W dniu
. szlcła!

3.01.451'.
ruszyliśmy
przez, VIRDANlM do GLASSHUTTE IHuta~
na nocleg .• ,Zn~w całkowicie opuszczona wieś. Barański w~r-

, nalazł

mi bryczkę , którą

tów, wóz. Tą bryczką
cowości
siadał

dołączył

zam-ieniłem na pozostawiony

przez

sowie-

do je'cha Łem do. końca mej drogi.

vv tej

miejs-

do nas gen.

dow6d na nazwisko

Chm.uJ.~_owicz.
Był po cywilnemu

Mirecki

:l po-

z zawodu fryzjer.

W dniu 4.02.45 ruszyliśmy
przez WIELE Idawna granica Polska/
i przeszliśmy
przez Noteć. Noćowaliśmy w :r:ej Dnie Górzyna,w obrę.

/

bie

puszCZy not~ckiej

5.•02.45 wyruszyliśmy

. W dniu
nas

•
przez

Wronki.

We Wronkach opuścili

trze j' bl iże j mi nie znani

of icerowie. , 'I'u odnale ź4.iśm-y matkę
w DETZU Gajdy, ab"y ją" pcwiadomić o nieszczęściu.
Obiad
Vi Oporowie,
gQ3.ie nas podejmował służący Kwileckich.

zab itego
jedliśmy
Na nocleg
objęty

dotarliśmy

vvalkami nastąpiło

kim pojechali
i por.

do Szamotuł.

dalej.

Barański

Pcn te waż Poznań

r-oź at an Le , Brania

natomiast

zostali,bO

gen.

chcieli

był .. jeszcze

Około-Kułak

ohmurowtoz , rtm.
dostać

się

z Pułas-

Stablewski

do Poznania.
,

W dniu' 6.2.45
wyjechaliśmy
z Szamotuł. Tl"asy nie 'pamięt~tn.
ProwadZiła ona albo przez G}.1.iezno, albo przez 'f/rześnię.
K,i$l'u- nek ogóln:y był Turek,

pod l(tórym była m. Grzymiszefł, gdz Le dążył

Pu Łaak i , Dla n fe go bardzo, zboczyliśmy
W Ezrymiszewie

zostawil.iśmy

Vi dniu'11.2.lf5dotarliśmy

kał.
przez

Pu Łaak t e go , Dwór był
do strzegocina;

Do Ozerniawic,necując
Kowal,

gdzie

Tam był mój- ostatni
Spisano

przekułem

z 12 na 13.2.

gdzie
\10

konia,w 'dniu

etap drogi. ~•••••
na podstawie pamięci

"fI
b~dca.

z właściwego

4 szw.marsz.8

kierunku.
tam spalony.

mój brat

miesz-

D'iodliborz'u dotarłem
13.3.45

wieczorem.

or-az map niemieckich

Jer-zy Około-Kułak
p.~trzl.kon.

.

