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OFLAG lIc - HOLDENLEHG

"fuimo wszystkie wasze wady, W sercach waszych tyle wiary,
tyle ognia, takie granie, że z upadku, klęsk i nocy, przyjdzie,
przyjdzie budowąnie ••.."

Po tragicznym wrześniu, na przełomie lat 1939 i 1940, niemiecki
agresor pr-zystąp t Ł do budowy wielkiego' obozu dla polskich jeńców.
Obóz ten zlokalizowano na polach położonych 1 ,5 km od ce.ptJ:'UIIl
m.Dobiegniewa, po lewej stronie szosy vobiegniew-Strzelce Kraj.,
w sąsiedztwie byłego obozu jeńców rosyjskich z pierwszej wojny
światowej.
Do budowy Offizierlager ....Oflag lIc Woldenberg tiemcy wyznaczyli
500 szeregowych i podoficerów polskich, którzy mimo ostrej zimy mie-
szkali 'IJI) drewnianych barakach i w namiotach ••~iielu z nich zmarło z
głodu i z wyc ieńc zenia. Budowę obozu -ukoriczono w drugie j połowie
1941 roku.
Na przestrzeni 25 ha wybudowano 25 podwójnych baraków jA i El wymiary
10 x 60 m Ido 751 jako kwatery dla .jericów oraz 6 baraków towarzyszących.
fi centrum obozu postawiono dw le kuchnie z barakami gospodarczymi .•
Baraki mieszkalne były podzielone na dwie części -' izby. 'iw przedsionku
każdego baraku mieszkalnego zna jdoważ się ustęp dla jednej osoby,
który mógł być używany tylko po zamknięciu baraku. Vv ciągu dnia, kiedy
baraki były otwar t.e, były czynne ustępy zewnę t.rzn e wybudowane w obrębie
każdego bat aLa onu , Baraki o gołych, nie tynkovv-any'ch'ścianach, z po-
sadzką wy Ło żorią cegłą, z pojedynczymi oknami f obu stronach baraku,
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Z jednym piecem kaf' Lowym , były wypos aż one w 'tr-zypi.ę tr-owe, drewniane
pryc ze, w otwarte' półki, w stoły i ławy Idla 1/3 aakwat.er-owanych/",

Na k~Żd~j pryczy z~a~do~ał s~ę Sie~nik z ~ap~erowego szn~~ka, w~peł~io-
ny c1.en.kąwarstwą śC1.nk1.papleroweJ z brUdneJ makulatury 1.koc l włokna
roślinnego.
W przedoboziu oddzielonym od obozu właściwego płotem z drutu kolczastego,

, .
mieściła ,się izba chorych, warsztaty n apr-awcze , magazyny, areszt i
centralna łatnia ± komorą dezynfekcyjną.
Za następnym płotem z drutu kolczastego znajdowały się b!1dyrikinie-
llileckiej komendy Oflagu.
Cyły teren obozu otoczony był podwó jnym płotem z drutu kolczastego
szerokości 2m i wysokości 2,5m. Przestrzeń ni:;?dzy ściańami płotu, była
wypełniona do połowy wysokości kl~baIrli drutu kolczastego. DC?okoła
obozu tuż przy płocie stało 8 wież strażniczych wyposażonych w lekkie
lub ciężkie karabiny masżynov;e .•Na wieżach były także zainstalowane
r ef'Lekt or-y i apar at.y telefoniczne. Od zmierzchu do świtu wzdłuż kol-
czastego ogrodzenia świeciły gęsto rozmieszczone lampy elektryczne.
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" 'Przez całą dobę między wie żarni krążyły dwuceobowe patrole. 'vw odstępach.
50m były zamontowane lapąraty pode Łuchcwe, -: \
Od-wewnętrz.qej strony obozu, w odległości 5m od płotl.;t umieszczćna była

, ,
linia drutu kole zastego ż os t r-zeż en i.em "Jeńc e woyenne stoy" •

-
Obóz dzielil się na dwie cz ę śc j: - Wschód i Zachód - oraz na sześć
batalionów 1 na' 50 kompanii /p61baraków!, średnio na 140 'je!'iców w jednym.

.półbaraku.
i~V dniu 31 gr udn La 1943 roku stan obozu wynosił 6697 jet'icow, w tym
5964 ofLc er-ćw i 7'33, szeregowych, co daje 2m2 p~wierzGh.ni mie~Zkal~ej

·na jedną osob~.
Władzę nad- jeń?ami [3prawowął: niemiecki komendant obozu, który miał do
swojej dyspozycj~ batalion wartownic~Landwehry,/zakwaterowany .po

-północnej stronie szosy DobLegn Lew-S't rae Lce Kraj./, liczny sztab
oficerów vVehrmachtu i Abwehry oraz cenzorów do kontroli koresponClencji
i pismo \ ..-'
Niemiecki komendant obozu powoływal spo-śród wyższych stopniem polskiCh
of'icerów ,- na j st ar-e zego obozu. Praca poLeki.ego dowódcyobozu była bar..dżo~·
trudna i odpowiedzialna,. zwłaszcza w pierwszym akre,sie nLewoLd; nic też'
dz iwnego, że ich kadenc ja trwała' bardzo krótko. ~i kilku w~'p~dkaCh

. kończyła się utratą, zdrowi~ a nawet śmiercią.
Oflag lIc w miarę pcet ępu jąc ej rozbudowy /1 SJ40-·1942/ stopniowo po"'"
większ'ał swój stan osooowy wchŁanLa.iąc ofice~ów i 'szeregowych z innych
mniejszych obozów. W obozach dla oficerów nie łqczono jel'iców różnych
naroaowości.8zczególnie izolowarioPblaków traktując ich gorzej od of'i .•.
ce'rów angielskich czy f'r-anc uak Lch , SysteID wyniszczenia pol~kich of'ice .....

./ .
r'ówpolegał\na pozostawieniu im całkowicie wolńego czasu zapewniając'-+. -
jednocześn'ie tylk9 minimum egzystencji.
Codziennie odbyw,ały slę dwa apele, rano i w i ec zor-em, bez wzgLędu na
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pogodę • Apele te' trwały nieraz "k iLka godzin. Dzienna racja żywnośc iowa
jeńca wynosLża: '250-330 gramów chl.eba , _20 gramów mar-gar-yny lub cuchnące l

go 'łoju, 40 _gramów jałowego twarogu ~,lbO łlblutwurstułl
,' ślimaków, mar....'

melady J::'l.lb kwargli, 1 litr ziół?, 3/4 litrs. brukwi lub marchwi, jarmużu,
kapusty. Czas.ami na 'obiad da~nokotlety rz szto~fisza lub ze starego

. /

dorsza .• WartQść odżywcza dziennego wyżywienia nie przekraczała 1000 ka-- - ~ .'
lorii. W tych warunkachpoilloc Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego
Krzyża, rodzin i przyjaciół ratowała ogółjericów od ·głodu i wyci.eric zent a,
Za.~artośćpaczek była szczegółowo kont~olowana przez niemieckich ż oŁe- ,

nierzy, którzy szukając przedmiotów mogących zagrozić "Wielk,iej Rzeszy"
, nieraz krajali, "mieszali cukier z kaszą i ze sma.Lcemu.ub sztucznym
miodem. Podłogę jericj nosili na swoich nogach w postaci trepów tzw.
łlHolzschuhów".
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;0am.Knięci za drutami, ociizolowani od śilviata,mogli utrzymywać kontakt
z najbliższ;ymi za pomoc ą wyc awanyc h iiliur-zęd owyc h blankietów listów
i katrek poc zt owyc h które DO zapisaniu i wv sŁan i.u pod Lega Ły sur-owe jJ.: '.t. "t,} - ol: 'V

cenzurze.
'7Apatia, bezmysnosć, stać się mogły równie groźne jak histeria, fabia

i az e Leris two ,
Instynkt samoobrony i potrzeba zacho"ania własnej godnosci wskazywały
ratunek w działaniu. l ajpierw zor, an t zowan o obozową egzy stenc ję.
Potem organizowano życie kulturalne,oświatowe. Uruchomiono teatry arama-
t.yc zne, of'Lcer-asi i szeregowych, oraz kukiełkowy. Teatry obozowe miały
bardzo wysoki poziom, grane iN nich sztuki budziły podziw i uznanie
całej widowni. Zamknilici w obozie plastycy wykonali olbrzymią ilość
cerinych prac. Zdolni muzycy i kompozytorzy pot rafi La stworzyć uczty
muzyki a udziałem solistów, chórów i orkiestr. 'fięzieni jeńcy mogli
być uczestnikami doskonałych koncertów muzyki polskiej i obcej.
Organizowano także kursy muzyki. Rozpisano konkurs na "Eanf'ar-ę oltmp t j-
ską". W czasie otwarcia igrzysk IN Oflagu lIc w 1944 r. wciągnięto
f Ls gę olimpijską na maszt pr-zy dźwiękach ItFanfaryłlppor l~I. :F'rankiwwicza.
Vi 1942 r. powstała poczta" która była ściśle związana z życiem kulturalno
- oświatowym obozu. Oflag lIc b -1: wielk§ uczelni§U miasteczkiem-- -----
kształcącej si€: inteligenc ji .wl'śród jeńców znajdowali si ludzie różnyc~
profesji: profesorowie wyższych uczelni i szkół średnich, nauczyciele,
ekonomiści, spółdzielcy, muzycy, poeci, dziennikarze, architekci,
malarze, rzeibiarze i krytycy sztuki.
W chłodzie i głodzie podjęto akcję odczytową i nauczania. Postanowiono
szukać ratunku w pracy twórczej) kt6rąkarmiono siebie i współ.towarzyszy
niedoli~ Podnosząc swoją wiedzę jeńcy nie zapominali o zachuwaniu swojego
zdrowia. Codzienna gimnastyka i uprawianie sportów pozwoliły im zachować
tężyznę fizycznq.
O opiece lekarskiej, w pe~nym te~o słowa znaczeniu, nie można w ogóle
mówić. Decyzje i ogólny nadzór nad stanem zdr-ow.i a jerlców wydawał i spra-
wowaJ: lekarz niemiecki. Ivyposażenie IN leki w sprz~t było bardzo skromne.
-Jeric ćw gn~;bił:yróżne choroby i niedomagania jak: awitaminoza, przeziębie-
nie, żółtaczka, gruźlica, biegunka, czerwonka, zapalenie płuc, obrzęki
stawów u rąk i nóg, zawały serca.
WY zimie 1944 roku wybuchła w obozie epidemia gryp;y', przywlec zone j przez
chorego jeńca z innego obozu. Zachorowało przeszło 4000 tys. osób~
Hezul taty lec zenia v obozie były wyjątkowo pomyśib.ne. 'IV istnie jąc;ych
warunkach em i.er-t.eLn o ść mogła być bardzo wysoka; nie było dzięki po Lsk un

lekarzom, którzy ofiarnie nieśli pomoc swoim kolegom, ale także dzięki
wysokiej dyscyplinie chorych.
Konspiracja w Oflagu była powszectilla. Każdy jeniec brał w niej udział in-
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ayvvidualnie lub w grupie. 'iarunki obozowe wyuagaży tego, stwarzały
~ konieczność nielegalnego dzia~ania, przeciwstawienia si~ zarządzeniom

władz niemieckich, celem zachowania sprawności fizycznej i równowagi
psychicznej. Jeniec musiał coś robić, .musiał czymś wypełnić czas
przy'illusowej.bezczynnosci, w przeciwnym razie groziło mu śmiertelne
niebezpieczeństwo - choroba drutów kolczastych~
To ci~~kie schorzenie występuje u osób iyjących w duiych skupiskach
ludzkich, na ograniczonej zamkniętej przestrzeni, w obozach odosobienia.
Choroba psychiczna, która powstaje z braku zajęcia, z braku pracy,
z powodu dłuższego przebywania w tych aamyc h war-unkac h , w t.ym samym
otoczeniu, o niskiej stopie bytowania, za drutami kolczastymi, przy
istnieniu stałego niepokoju o los rodziny i os6b bliskich oraz całe~o
narodu. .'

LVlieszkańcy obozu byli dość dobrze poinformowani o życ iu konep ir acy jn;ym
VI kraju. '~;iiadomoscite przenikały różnymi kanałami. Jednych dostarczali
uciekinierzy z obozu po dotarciu do ruchu oporu w kraju, innym ir6dłem
byli koledzy przenoszeni z jednego obozu do drugiego lub przebywający
w szpitalach o Konspiracja krajowa dostarczała informacji do odpowiednio
zakaruuflowanych ośrodków organizacji podziemnej w obozie. Do ośrodków
takich należał przede wszystkim pluton "1-{", którego naczelnym zadaniem
było nawiązanie bezpośredniej łączności z narodami zmagającymi się
z najeid~cą hitlerowskim. Oflagi lIc i IIa były tajnymi o~rodkami akcji
militarnej przeciwko Niemcom.
Z działalnością konspiracyjną wiązały się ściśle liczne ucieczki z obozu
nieraz bardzo ryzykowne. Chwytano si~ .różnych sposobów, budowano pod-
kopy, te jednak zazwyczaj, przec inano /bra vur-o wo druty kolczaste, wy-
.je ź d ż ano w obierzynach z.iemn i ac z.anyc.h, wychodz.ono w przebraniu niemiec-
kiegowartownika itp_
la udane pcieczki z obozu karano ogół jeńców ws tr zymu.ląc wydawanie La et ów
i paczek, ograniczając swobodę poruszania się wydając rozkazy wcześniej-
szego zamykania bar-aków i okiennic z jednoczesnym gaszeniem św iet Ła
elektrycznego.
Złapani i doprowadzeni do obozu uciekinierzy podlegali karze aresztu.
Zdarzały się wy padk I strzelania do uciekających i umysŁowo chorych
zbliżających sif? do drutów. Kł:uto ba§,netami wszystkich, którym przypi-
sywano ch'i'ćucieczki.
Najbardziej bar-bar-zyńsk.irn czyneu, był t.zw, krwav -S Lu ty 1943 r ,, kiedy
to 5 lutego 1943 r. na dziesięć minut przed trąbką wzywającą do barak6w
t . -r 1720 t l t aw i t·,· t own i . .J. o gcc z , - pa ro e rozs aw i one wewną .rz oaozu l war -own i cy z wa ez
strażniczych otwc.r-zy Lf og Le ri z broni maszynowej i ręcznej do spacerującycJ
of Lc ar-ów, Eył: to obmy ś Lony i 'starannie przygotowany mord obciążają.cy
niemieckiego komendanta. A może była to próba pr-owo kac ji, b3 w wyniku



jej powodzenia uzyskać pretekst do zdiesiątkowania polskich iołnie~zy.
Zdecjdowana akcja najstarszego obozu płk~vacława 3zalewicza i postawa
ogółu kolegów udarerriniła zbrodniczy plan.
Hitlerowcy nie docęnili żywotności i inicjatywy twórczej polskiej
inteligenc ji.
Pozorna swoboda "IN obrębie obozu majcIca w/g zamierzeń Niemców doprowa-
dzić do całkowitego osłabienia jellców polskich, przyczyniła si~ w osta-
tecznym rezultacie do stwor-z enLa dy scyp Lf.ny duchowej, silniejszej
i skuteczniejszej nad wszelkie rygory wojskowe.

Z książek o Oflagu lIc
Józefa Bohatkiewicza
i I'ilariana Brandysa


