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Szanowny Kmlego!

Na.jnowsży numer magazynu turystycznego "SWlATOWID" ,datowany 2 .X~'1968
IprzYnosi m.i.inform?cję o turystycznych wartościach Barlinka •.a ostat·

niej stronie czasopisma wydrUkowany jest tekst opisowy,a nad om u!!!!
mieszczony planik miasta z jego godłem.Spośród mnóstwa info
jakie zwykle przynosi "SWIATOWID",najmocniej zainteresowała e in-
formacja e Barlinku,a to Z.dwóch przyczyn:Z racji mojego pierwszego
kontaktu z_tym mi.aatremw warunkach nie zwykłych ,o czym 'niżej i z po-
wodu danej,a dotąd niezrealizowanej,obietnicy,o której Szano Pan'
Kolega zapewne już zapomniał.Pozwalam sobie więc tę moją obie

• Iprz~()mnJ.ec._
Wiosną 1966 r.uczestniczyliśmy w dwudniowej konferencji poświęconej
mil.zealnictvvui ochronie zabytk6w kultury.Konferencja odbywała się
w Zielonej Górze i w Międzyrzeczu,a,przewodniczył jej dyrekto~ Muze-
um Narodowego w Warszawie prof dr Stanisław Lorentz.W czasie qyskusji

. IPan Kolega jako jeden z pierwszych osadnik6w w Barlinku,jakm jeden
z pionier6w,m6wił o zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych bezpośrednio po
wojnie ,o zaprowadzenia tam administracji polskie,j,o twprowadzeniu
w obieg pieniądza polskiego,o potrzebie spisania tego ~ wszyst-
kiego dla_przyszłych pokoleń. Wiele bowiem spraw idzie w zapomnienie
i dziś np.nie można ustalić daty wprowadzenia w obie~ pieniądza pol-
skiego w Barlinku.Do tego tematu chcę dorzucić przyczynek,o kt6rym-
jeszcze ruhgdzie nie pisałem.Też nie chcę ,aby poszedł w' zapomnienie.
Do Barlinka poraz pierwszjV zaszedłem,dosłownie z a s z e'd łle m
w dniu 29 styoznia 1945 r.W jaki sposób? ozerwoa'~
Ostatnią wojnę prz,.byłem vi niewoli niemieckiej.Od.lIIJ!Qj:K1940 r.prawie
do końca stycznia 1945 r.przebywałem w obozie jenieckim Oflag II C~
pod bokiem miasteczka Woldenberg.Obecna jego nazwa brzmi Dobiegniew,

•połozone jest_ przy linii kolejowej Poznań~- Szczecin.W tym obozie
przebywało ok.6.660 oficer6w polski~h i ok.?OO szaregowyc~.Wieczorem
23 ~tyeznia 1945_r.Niemcy wydali nam rozkaz przygotowania się do wy-
marszu.Przez całą noc jeńcy pakowali swój biedny dobytek i z rozbi-
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janych łóżek robili sanie pod swój bagaż,bo na polach leżał śnieg.
Z obozu wyszliś~ 24 stycznia z rana podzieleni na 3 bataliony,każdy
po ok.2000 ludzi.Jeden batalion Niemcy zdołali uprowadzić za Odrę.Ci ko-

.ledzy wrócili do kraju dopiero po skończonej wojnie.Ja znalazłem się
w 3 batalionie .Dowodził nim pułk'~Wandtke,drugim batalionem dowodził_pułk'.
Stefan Zierke.Dziwne.Obaj nasi pułkownicy mieli nazwiska niemieckie.~~a to
w załodze niemieckiej znajdowali się sierż.Wojewoda,Hauptman Dworzak i
M4jor von Gomlicki;
Ledwi,eśmy w.yszli_z obozu na szosę do Strzelc Krajeńskichłzeszliśmy ....w o-
twarte pole.Szosą szły niemieckie transporty z ubrojeniem_na front~Szliś-
my na przełaj przez pola i lasy ~zy bardzo złej pogodzie.Dął silny wiatr
zachodni ze'śniegiem,było mroźnie.Nie wiedzieliśmy'fże front jest blisko.
Nie zdawałalsobie z tego sprawy i ludność niemiecka.Chłopi spokojnie ob-
chodzili swoje za~ody.Prz~ drodze gapił się na~ nas stary chłop niemiec-
ki,spokojnie pykając fajkę.Widziałem tylko jednego obszarnika uciekają-.
cego na saniach;Przez Barlinek przechodziliśmy 29 stycznia pod wieczór,
potwornie już zmęczeni,głodni i spragnieni.Ludność Barlinka też nie zda-
wała sobie sprawy,że front blisko.Mieszkańcy wystawali na chodnikach
i gapili się na nas.Niemki stały z dzbanami kawy i częstowały esko~tu~
jących nas wachmanów~Nie było wlbdać żadnego pQp610chu ani niepokoju.Było -
j~ż zupełnie ciemno ,gdyśmy zaszli na du~y majątek Deetz,druga wieś na za~
chód od Barlinka.Dziś ta...wieś nazywa się Dziedzice .Nocowaliśmy w stoao-
łach,stajniach i oborach.
Następnego dnia,30 stycznia,trzy razy' ustawiali nas Niemcy w kolumny
do WjVIIlarszu-i trzy razy zapędzali z powrotem pod dach.Słyszeliśmy samo-
loty.Uważaliśmy, że to nalot angielski.Usłyszeliśmy dwa wystrzały armatniE
i uważaliśmy,że to niemiecka artyleria przewiwlotnicza strzela do samo-
lotów angielskich. Tymczasem te dwa strzały oddał czołg radziecki. Wnet
też czołg radziecki-wtoczył się na podwórze.Wśród niewolników zapanował
niebywały entuzjazm.Okrzyki hurra ,wiwaty,"zdrawstvrojiie towariszczy! ".
&mmlli:a: Byliśmy wolni,nagle i niespo~zięwanie.OswobodziQiele kazali nam
czem prędzej uciekać,bo mieli przed sobą walkę z eskortą niemiecką.ponad
300 chłopa z generałem na czele'.Wszyscy Jimx łącznie z generałem dostali
się do niewoli.
Kierunek naszego marszu odwrócil ...się o180o.Rwaliś~l naprzód,z początku
w rozproszeniu,potęm w kolumnach.-Czołgi rad'zieckie klinem wbiły się
w linie niemieckie.Z tego klina trzeba było szybko uciekać.OminęliśIPY
Barlinek,który się palił.Minęliśmy jednę miK wieś oa.Deetzu oddaloną
mniejwięcej :3 km~Nie wiem jak ta wieś się nazywa.Po dalszych dwóch albo
trzech kilometrach stanęliśmy w drugiej wsi.Była to duża wieś z rynkiem
jakby małe miasteczko~Tu już były ustawione radzieckie działa przeciw-
lotnicze połączone kablami elektr.ycznymi,już strzelały do niemieckich



samolotów.Nie wiem dokładnie, jak się ta wieś nazywa.Może to było...,Dzi-
kowo,a może Moczkowo.W każdym razie wieś ta leży blisko Barlinka.
W środku wsi znajdował się sklep.Jego właściciela nię było widać~-WY'~
szedł natomiast - z tego sklepu - kierując się w moją stronę żołnierz
radziecki ,już nie pier?lszej młodości,prosty,serdeczny chłop rosyjski.
''Mytiepier oj K'x;i li druzia" - zawołał i dał mi kilka paczek papi'srOJlIów
i zapałki.Na moją prośbę opowiedział mi o postępach ofensy-w.vradzieckiej
i życzył szczęślmwego powg$rotu do domu', "Szczastliwo domoj! łł.-

Potem podszedł do mnie młody,19-1etni żołn~erzyk.MóWił o polityce.Powie-
d~iał mi,że w Lublinie mamy nowy polski rząd z Wandą W~ilewską i Osób-
ką-Morawskim na czele. " A czy widzieliście już nowe polskie pieniądze'"
zapytał. uSkądże?Byliśmy w niewoli.Dziś pierwszy dzień jesteśm;y'na wol-
nościłł.Wtedy on wyjt!ąłbanknot 50'zł i rzekł:" Dierżyj na pamiatj!łł

I tak widzicie,SzanownY Panie Kolego,polski pienąądz pojawił się
w Waszej okOlicy już w dniu 30 stycznia 1945 r.

Rozumie się ,że w ów dzień nie mogłem go jeszcze zrealizować,nie
był on tam jeszcze ,w obiegu,ale fakt pozostanie faktem,że nowy polski
pieniądz dótarł na Pomorze Zachodnie - do rąk polskiego oficera -w dniu 30 stycznia 1945.Niech ta moja informacja stanowi przyczymek
do sprawy,która Pana Kolegę interesujeo
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Łączę serdecz~e pozdr~em.~' a. ~~ ~ ~
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PS.Zapewne wiadomo Panu Koledze ,że w Dobiegniewie b.je' y wojenni obozuOflag II C ufundowali szkołę pomnik Tysiąclecia;O ile mnie pamięć nie
m;yli,uroczyste jej otwarcie odbyło si~ w 1964 r.OdWiedziliśmy ją jesienią1966 r.Przy tej drugiej okazji składaliśmy wieńce na grobach naszych ko-
legów zmarł;!;ych i zastrzelon;ych przez Niemców w niewoli,a spoczywających
w Stargardzie /ci zmarli w tamt.szpitalu/,na cmentarzu wojennym w Gorzowi,
- tam spocz;ywają'koledzy ekshumowani z Dobiegniewa - i na wie~skim cmen-tarzyku w Dziedzicach,gdzie spcczywadą koledzy polegli w,dzien oswobodze-
nia.W Dziedzicach dziatwa szkolna ubrana odśWiętnie powitała nas kwiatami
Grob;y'naszych kolegów są starannie utrzymane.Zasługa to miejscowego kie-rownika szkoły.Zaprowadził on księgę pamiątkową z opisem naszego oswobo-
dze~a~ z.n~zwi~ka~ po~egłlch.Do t~j księ~i też na.j~go.pro~bę za~isaliśmy s~ę. W~es zID2e~ła s~ę bardzo.Dwor,wktorym bro~l~ s~ę N~6mcy ~ bu-dynki gospodarcze ,w których nocowaliśmy,nie istnieją.Spotkałem tam st~-ruszka chłopa pamiętająct'3gonasze oswobodzenie.Spod Kon!na deportowa1~ go
Niemcy na roboty przymus.do Dziedzic i tam już pozostał.,
Tegoż dnia odwiedziłem Barlinek.Od 1945 r.miasto się zmieniło.Ale~niezmieniła się jego okolica z pagórkami,bukowymi lasami i jeziorami.


