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Po znań, dni a 5 grudni a 1968.
\-' , ,

- --WieJ:C6-SzanowIW' Panf.e Paśnik!

- c " •. .: "H~uprże jińie j": liżi~kUj ę-~~'p.e.deSłW:,ymi wycinek z' uC<łoąu Szcze CJń-
ski ego " z 'dnia '1'6010.1968.z (artykułem Danuty Kret p.t-o~tłGt·óbl!na B91e-
_,sł.<:\)'o~s~~akun "kt~ry p_rze?zyt~ł,eJ;llz,w~ell:i1D--,zc;int.eresowani~m.Pr~?-znac muszę,ze-znalaZŁem w lllm w~adomosc~ dla mn~e sxkH szokuJące,~~e-
Wą'tpliwie J?rzesadne .Poraz pierwszy dow.iadu ję się o magazynowaniu 1:lroni
przez je4cow Oflagu IT C~"Magazyny .br-oni,fi w obozie mogły istnieć tylko
w.ma:rze~ij:~ch~e~có~T.Wierzę,ż~ ,byłi taj~ ~a~owy.p~dsłu?h,b? miel:iJśmy"w~a~omoscJ.._,ktore m.e -pochod~1.ły z ,pra~y ~em1.e,ckleJ.OdbJ:o~mk był ,bar-

o dzo dobrze tfkryty,p<?dobncrprzy głowne-;)-'UL1.Cyobozu pod zegarem wałia-
-dJ:owym zbudowanym prze z -1jeńców•Ni.emcy.go'm-e wykryli. o' I

Przesad.r,le'są wiadomości o tłw:i,.eloosubowych"ucieczkaoli,ale prawdą
'-jest'że były, źor-gani.aowane po"rhist.r_zo~vsku'~.'Takąbyła przynajmniej
jedna zorganizow'ana pnz ez poriPacaka.Jego -pierwsza ucd aczka we dwóch
tez: .Dyl'$, bardzo dobrze' z~organizawana,ale nie udana ,bo "został ujęty nad
Note'ciąoMo?;e-dlatego ż,e --jego'-koregąw .dr-o.dze ciężko zach-orował.Niemc;y
uwięzili go'na:jpierw w-Pile',a pó'Źniej'po -powrocie do robozu skazali
go na 21 dni aresztą.l\f:i.,edał za °wygraną.Za drugim r-azem wyszło ich
czterech albo pięciu'i to przez główną-~ramę.~Eden z nich bardzo dob-
rZ$ mówiący po ,niemiecku miał na sobie'~łaszc~ Ufarbowany na kXN kolor
mundurów niemieckich--i karabin zrobion;y z deskioWypnowadził swoich
<kolsg6w ,o'.godz.5 rano, zimą ':gdy jeszcze 'była c'memno pnzez g'łówną bramę
niby tą-konwojując ich na rozprawę sądową.Zdaje się,że z tej grupy,
która 'w kraju włączy'ła się do walki ,wojnę przeżył tylko -poroPacako
Opisał on swoje boje we Wrocławskim Tygodniku Katolickimo

Z mojego baraku uciekli kmledzy Mossakowski i SzopSki.Ten ostatni
zo,stał,'ujęty~Mossakowski podobno zginął w partyzantce.

n - -- Kilka prób ucieczek skończyło się niepowodzeniem albo wręcz tragicz
nie ,uciekających dosięgły kule wachmanćwsttnt e znane są dwa tal{ie wy-
paki.W jednym wypadku za drutami zginął por.Begale z Poznaniao

Niewątpliwie przesadzone też są informacje o dyWErsji na tyłach
wroga';'Skąd koresporułentJta "Głosu Szczecińskiego"może mieć te infor-
macje? ,I ,

W ogóle w relacjach z życia obozow~go i na temat n~szego oswobodze-
nia jest sporo infc;rmacji spr~eczn;y?h,S~ieżo.zawiązał ~ię w Pozn,:~u
Klub Woldenberczykow przy tuty ZBOW~D zle.Moze Pan soble wyobrazlc
moje zdumienie,gdy w dniu wczorajszym jdokładnie 4 grudnia 1968/ na
naszym spotkaniu jeden z kolegów,który opuścd.Ł Dziedzice' '~vdniu 2 lu-
tego 1945,stwierdził,że na cmentarzu w Dzimdzicach,sPQc~wją nie ofi-
cerowie polscy,ale żołnierze radzieccy i na'emieccy- polegli, w ..I)ziedzi-
cach!Wddług niego poległych oficerów polskich nasi koledzy warszawscy
zawieźli na saniach do Gorzowa i tam ich pogrzebalioTruano mi w to
uwierzyć,bo ~yś~y Gorzów w drodze powrotnej ominęli,dlatego~że jeszcze
nie był oswobodzony,a przyUa'0mJbię~ trwały tam jeszcze walki. Na ten
temat chyba mogliby coś powiedziec przewoaniczący PPR-~ w Gorzowie i
jego zastępca,obaj byli jeńcy Woldenbergu.

Z nazwisk~ wypisanych na pomniku na zbiorowej mogile w Dziedzi-
cach znane mi są dwa: Zimmermann i Polak.

KapoZimmermann szedł obok mnie na końcu kolumny.Padł nagle pod
wiecz6r blisko Dziedzic 29 stycznia.Koledzy jego mówili,że miał wadę
sercaoPoroPolak - zdolny ekonomista orientacji lewicowej.Jego wykłady
cieszyły się w obozie-ogromnvID powodzeniem i były przedmiotem długich
dyskusji i komentarzy. Zginął" pO,«Barlinkiem już po oswobodzeniu.Szedł
sam~zapadał mrok ,nie stanął na wezwanie żołnierza radzieckiego i zgi-
nąło Trudno mi obecnie dokłaili~e odtworzyć naszą drogę do Dziedzic
i pierwsz~' etan marszu na wolności.Gdybym miał czas skonfrontować do-kł~anemapy fi~ffilG



"

dokładne mapy niemieckie i polskie,może by mi się to udało.auż raz
t? zrobiłem z <?kaz~i. ra~du Od~~~ału .~Uę,d~yu?~elnianego .PT::K w Pozria-
n:LU,ale szczegoły JUz nu wyl€ c~a'ły z, p:amręcl.To pewne zże, y}[ drodze I
powTotnej kiero~~iśmy się na Strzelce Krajeńskie,przechodząc przez
Danków, i Buszów,a dalej.,nZą,rtlS.5(.g:el,ątrzelcami, prz.ez, KU~o$o-Bie1ica'

. siara -KI' zy,ż' .:t."Wi.e leń n/No-ife'c'i'ą ,'-gtlZ'J.: e' -.pr z>~rkrp'C;Z;i}r1::tąm,y' ~pr z.(3 dymje:rmą
'-grani'''cę .PoTski.:·.~", ' -,'- .. , ".. ~.. - ..~ I,q :-' I "'.' " L V ' , I

-- . '-W,Dżl:edz.i'-cacllTgdy nap:ódwórze' wjechał' ćzołg '.radziecki ;nie patrzy-
łem ńa zegar,ek;S:ądzę je dnak, że '.zostą.liŚ'my' osw6Qddzeni,.dk. godz .10. ,-

'Rus'zyliśnly -.'na wschód'. Szliśmy' 'wolno, bo biliśmy I}Jycz-er,pap.iv
,wy głodzeni,

l\r~ądzaJąc' czę·stę :pos~to.je'"dla>krót'Rie.gb -W:ypDe,z;ynku'.G'ćj.y'~zapadłmrok
dko':'gódz0·16 we"s.zIlsmy"w ,I,Wi's1ki, ,ol:isz&r 'le"śny;~ k.tór,~gd~międ~y 4 a 5

"rarlo nast~driia d6-±1arliśiDy ~doBU.s~owa i 'Dankoo/a~Ni'B pamię'tam,k'tóra
'. z tych -dwóch wsi 'l'aży' bliżej S-yrze,lc Krajeftskich.W ·te:ij bliższej

wsi',4 0.:. '5",km' od ,"Strzele, -,za.trzymaJ.:i'śmy się na odpcczynęk , Tam dobrze
.się, 'odżywiliśmy ;0.6. 'na OpU'EfZCZ,o:r10rchgospodp.:rs"twaQh było'~duż.o żywności.
Tr~<;1??:b~~o'U~q~~~) ~r,<igm~J?ie~bośrn~>~~'rtra;r~~u'.d~ż~' ~vody ZE: siebie '!!Y-
}20clIlo31 stycznla r-uszyllSrny. 'daleJ r SZllSmy."Juz -WJ;,:eczoremprzez
palące się Strżelce,wąskimi· ulicami,widłuż których paliły'się domy,na bruku zaś. .leż~ły trupy.~ MjlO!Xlf(jedq[ Momerrbu ,przemarszu. -przez

. Strie.lce :ri.:re- \...żap'--omiiętiig'dy' e ' .. " '.' . _...., , \.. .. ".,-,
~ . o O. rr. ~, Łask~e' iladesłcUI1y., mi ';:wycinek z. "GłQ.su -Szcze'cińskiego fł oddam ,

dyspozycji Klubu Wo Ldenb er-c z;y'ków,który ':pbwo'lal zę_sJ>ółhis~oryczny.
5f,,,d;ysK~,~:fji'.~gż'~ "uda ~d~.~orzy? ,sit. dok.Ładnf.e j .prz~bi'eg .. os~odzenia
l Inne szczegoły,o· ktor;ycll m,e mml,eS,zkam'Pana po Lnf'oz-mcwać..•

'Jeśtem również Te.gfdnali:~tą t: dl~a:TIego:.Pc.W..$kąinic'jatYVlŁę umiem
, oce'JA:Lc~i"chćf'ażbym Panu "choć' w małym st'o.pni~u -dcpomóć ; \. ':
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Łączę serdecżne poz dr-owl erri.a i. ~";Yczę
\....wielu sKUCeSÓI}Z'w,-.te,j chwa'Lebńej . ipic'jatywie.
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'WPan Cz€ sław Paśnik, .
Barlinek _. '--', " -." .::r ' .
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