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see ~.Śll1t1 3, a' ~ze1om1 .1",,39/1940 JrokuJ r :Lc.mc
h1tle~l.Os ~ w Odl&g~o-BC:i ok lo l 5 km ec c n rum asta, t t
lewej stro szosa- biegn1 ątrzel..ce Kraj flak , 'I P lU~
1edstwie b,tleGf) obozu jeflo6w .ro~j-s-k:1,-eb z pierwszej ojQy Ś' iato-

węj, przyst- piay de budov;y :1elk1eg fi' zu nazanego Of:tzlers a-
ger lIC . 1 enbe:rg - slQr6t :flag lIC. ~ a je budow1e o-zu
otr4mali~my ci uczest 1k KatJPanii· wrześnio ej, plutcno ~ego
z 91 baterii pre iwlo i z j z 1f'ortm:ia, ;xzydzi lenej do osI
. .

91
~ bee po-sł8.:Z1- seesee ki j, Ignac go KOakol "lS ~1 go.

Tiem - i ~ I.K ~ w i - skon.e t \.al~ VI p b11żu ·aJąceg
.stac b zu kole 50Cżołnie . 1 podo:fic r6 1>lskie ,. zakwe-

te,rf.}wal1 h Vi d.re~ ia~ h barakach i p ci narn1. ta-ui,.:l %zYstą-
Ui d gr ~ndzeflia material:6 ł oraz bud wy cb nie baczą aa .
st~ 'zimę. w eh waru ka b 1 l ż.o>Jl e~· cię~ choro alG J

Iti) ię aozaao um szp1talpolo,wylll pod Lich niem, . dleGłoś-
ci 1.3 km, o ~ b1egn1ewa. ly tam l:iozn W:f dk'"1 ŚID1e%c1. Z1.llarł-
a-nb ~ba _obok l'om1e~zcze!Is~~1~alDJ"cblub tuś sa dn'taM.
eeVi ętrZłJyrn1 i p.Dł.ud~1.owaj ozęśc1 t):łi4ująceg $19 aflagth Z 001-
Mqeb relacji wynika, że ~ r.-Ironko - ski praco'la.t p~
niwelacji t re a i wykop oh p d l!lłnd.a"'OODty- I batali.onu d 7'1. do
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27. V.194O r. 9'- Z pTzerwroni.y ld.e~ las. skut k e:1~k1 j chol!!Oby
Vi}/W ŻOtl;1 był do ~p1t l.a pod Licb~901.em. udQwę oboz zakończono
Vi 'cbmgi j pol 1- 1941 1-oku•. Na. p:~zest:m u:i. około 2' ha " bud a-
.no ląc'zna 2' Iimrf)\Va. yeh b1n"aków 10 WJ"miE:'3?a:ou okół<;, V'" m, p~
li ezol1Ycb na, kwatery dla jeficów, 6 b dynk6. tzw. ~Vi1G~ prze-

. .. .

W:idz1:any'eb na stll~. w3k1ndo eJ praco ni, olską adm1ni.st.ra-cj'!
boz'tlt pac~kalm1e i.tp... Pr6.cz tego .w eelltrum' obozu znalae1y się

dw1.-e kU:ollu1e o-raz 1ml bUt\YDld. p;r,z znao-~n 'na kanąnę,. sal
teatralne J, ka i.firni.,~ salę ode~ ową 2. z:1.elarn1ę. Uatęw l:,d;ałe
~ozmie6zeZen() n!tę:opodal baraków, po jednym VI każdym batal:~.oll:Le.•
Barak dz1elUs1ę na dwie części, e i b, nięU2ijT kt6-rymi był
niewielka 1 dość p:rym1tywnle uBądzona tl~waln1a. Wtzw ił przed-
Q.b()z:Lti~ oddz1 lotWm lotem 3 łbI% drutu kolczast..,~, ID ścll:'" się
1zb~cho~ch, \"lars~tat;r aapl'awcme, masa03ll1 ł ~es.zt i laśn1a cen-
tral.n~ z .morą gaso ą od 1 awi:alniq _ ast~pfł.Y lt z d%utu
kolosastegc oud2iielał p:medObozle od btta.ynk6w komendy oflagu.
Caly t r B obowbył otocze pod ójnymłf płotem a; dru u lrol-
e-2l11stegc> saer€)keści 2: miet~r 1 W;re()koś~.1 2.,' m.. l?zetJt~eń 1n:t.ttltJ'
ścianami :p20tu . ł 1 De laębo iski o t6 do polo, jego
W3'S();kośoi4t Dookcla ODom' ł i:uz ~ ploeie,. T.Ozm1eszozone 8 1 Ż

st~zfł1c~c ~brojo cb l~ lub c.1ężkic .ka%abl\Y' ~ •
Ponadto Dia wj.eśaen M:1nst~lo auO wehom %l,f'l &2!!V'O~· a.pazaą-
te1. tl n1.oz .• Wzdluż cad: l!}> płotu, zmj. rzch., d b1a1 go dala.
płonęły gę.stę:rGmn1esZCZ()U4~lampy el-ekt=ry zn •. pzzez celą dobę
od -1..ty do w1.eq, krąży lJr Uw $O bo e- patro •. Z bi. g1. ID ozasu ł

Q 50- m zaloż no j. szo~e a:pa:rat7 l!coołu-eho- ~e,a powttrzn j
stronie -, iski ledno~ędowl' plot o t:urega zy,' eCU ści.
, Dl nu 'z .,nętrznego" zi~!E$zk&'7ł1 - Jeńce woyenn atfq!

bózdzielil się na ,dwiczęsci ..•. chód - 1 -Zachód O~

na sześ6 batallouó rJ,..Baony roZpaclaly się kompani - p62 bal'ald
:t~cząc-eod 1.00 do ~!K>ofioe:L-ó. l.ub szarego y h.• Stan oho. elli;'

31.XII.194J r. ~no$i2 6.697 1udz~, w tyra5.9&4 ofice%óW 1 iJ'
2 gO'i7Y h..

9: ulica I .. stan 6fic r6 l Of'lagu lIC edlug at pni

ł;gil''iDfG~FuiJro-l:o;:T ':~;j~ IaPj:-f PO:tlł- poÓ"" lcb~;ą...:- i-

l{fjfiCe- mló nikó Pu2kl 6 tan6 -'zni- r I ą '%"8t6w
r6w . . ~6 ~ n1>- I

[~~~ _L._~_,I26;-r 2~~2' 0:-1,359 1'9 9 .
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T~b11eaII. S~eregot'i1Oflagu lIC według stopni

--.--- - ~~ . $II .••.•••••• $ ~ ~ ~, lIu!#i< - • %.

Iog6łem ipod- 'I st~ 151 'IPlut ł kap- st,~! st3:Zel-i,s,rz 1lezear 'Dho~ ,s.2\VCb t żant6w uo\vcb 1 l'ali 's~eb oow,set, l' 00,
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łla ogólną ilość 5898przebadauycb ofj.eerą\f wyksztalce ie
średnie m1ało47J7, wyższe -- 1161. Z t ;j lj.ozby prac,Dwa:łow szkol-
nictw1. " kulturze i \'łych wan u poz,.;SzKol'riyn 1793 ofic lr6 ~ ~ rol-
niet\"11 • leśnictwie i rsbvł6w.stwi~ 403s t+ VI j:ak 2112t' atad:low,al
194.

Tablica III •.Ofleero .1 Jflagll lIC g mi jsca urodzenia

.ł «Zł: nał j:ebcam1 spn~aw() al komendant GOOZU li'1SJący <lo
.dYs,pof'J'c:j1natallon ,arC wniczy La El' h~ ti)rttją po p61 o-
nj stroni: ss,~ hi. goi' 1rl-'Strzelce aleilski. ,i 13. zby szt b
o:f.ieerów Umaobt 1,I3.bweb~ry oraz {}azorO koref-ip ndeDoji
1 'Wszellr~ b p1$Ul 1 d%'uków Ilp~ aj c:rh d o bo~u. ' je ko· .
d ut6 oflagU pelll1.1:1. ~ol jl!lO: enerai aj r łlttk %J Relle-

ra!. majo%' czt na, generał ITIajo Plamm 'rt P 11.-0 ni 1b r TOU

ltiuk' Bal,.<lenste1n, pulk"Ottu1k TeUbr :Lge e:ra2 ma~o-rK:ri.ege".
mandant ob zu po ,o ł s,ośród naj tars~cb stopniem ofi _6

p lsld.cb stazszyob oboz Iwśród oldenb rcz;yk6 PlWT jęla się Er
sa 'łla3sta~J f, Ggd:6azająt1 'te ·r6zk~afJh yQa\'i G Me S ńo6w
woj 1'lUJ"ch. stazsFqnd bomu 11l.• 111. byli ptikQ 1k Ign- 0.3 sl ,
p lkow 1k stef'al'l Biest:ek, ulko iac a za! 10z 3. lko fi

Vi c.!aw lU dziaoQwak1 •. I'szc~gólne bat 10 i. kompani m1a17
sWł>:1chaow6dc6'. Np.. obo',1e BZa.ebódłl pelDilj, fułlkc~, tal:s~cb
pulko n:ik !oil"łlwsJd. 1. Z .lCa2'as:1.ńsld.. % ca naj.s~sEY' fi .oboz bT2a
bardzo twana i -dpowiedz1alna,. z~lasgeza Vi po~ tkow3m boi
n:1.ewe11,.nie też OZ1.Wr-ego, że kadencja ich trvtała na ogól kr6tko
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1. Vi pQti Ukacb koń. ~2a:J1ę zai~ź' . z ma 11> t1m1e%e1
IZmarł puikó -nik :tgua-t"<ilg. 'tiJta2komr1k 'aelai- S~ew1cz
up :rezywie ,alcZął) c p~ a j 6e6w ;Lo godność fice' a II ]. go
m~1ał ..ustąp1-óee zglę-du na pogar~;Jzająoaa1~ stan -ztbrow1_ •

Naletly d&!iać,~eQf'lag lIt VI 1a1a..., p stęPUjące-j l:Oz-b d
w :tacb 1940-1942 sto}'nio "JO 1'0 i.ększa2 t:m6j stan ()S0bo w Me-
n1ając 1:'10 ~ 1 sze:re~ ,w'ychz J,..1.1::w-1dUjąp~cb· s1t2 ca2lro uie 1. b
l)~~(}j.,n"Jo obQz6w po lskj.ob Choszc'!m.1e / .unswal.dej, Braunach Je1g\ł,
L:tuu. LUbeki.f.~auł !'recnzlau$ 3andbostel, La~9'n 1 'ln.

W'y~yw:leD1e j. e~PQt.nell'1ę .•
Jeń ' wojenni byli. q\~1(Ulj. 1$aOl1a~\'iap:l.. ił odz1eż, b1~liańę

.i obuwie p%sez Mi~d~łiiazodolk\.'3" Częrw.oW·U.2iY,ś :i. Polsld Czerv1io'VY' '
Ita;rz Iczęśej,a 0/ or~ kre~~rch-1 przyjaoi6l a uaju :1.zug;rauloY",
Według 1nf'oJ?maej1 komen<ly GblO-Z . jeńcy ot:rzynqwal.1 ':facje e~Q1.Q.o-
e edług n pn widz nyc'bdla ludu śei eyw1~uj llie c I ea-

s1-e ,_jnY/, a.cję d6ie j;6.ca 00 1. : J27Ct gramó .hl
20 gr-am6 marg~By l b smal,au , euobe ego 2 j " Baa'lW lpim
t2wzeze, gram6[1 jal. w,go t.~oźku b blat: %st-1' ś11maktlr; ł

mamo eąy tzw., kwargli J:roi1z j cłicbtł g ob~yd~1 i raj ,
1 li tl!' herbął;j"· J 5161 nj.e' iJa.dome~ pocbodZ niql i Jj 4- li.t z .iłY
f h:t'Ul'"iew ł marche\? , jarlllUg, kapusta,. gl'Ya:1k 1. b 5: :szo jel'!Z;7 '/.
Banie cb1edo oltitaszan sma1-eem łxjd.6tzw.- rosołem z m!ęs 1-0- .
Wf'Jgo lub l::ońskiego •. Csaaempli}j~iaq si~ 11 . h1.ad kotlę'ty ~ t ~
fisza lub (1)'l?s~a. \,artQść odJ~'~C21a oz1 nnego lIJ7iWwleu:i.a. byle. n1-&-
wystaroza 4ąca i u1e prze.laac:~ 10(;'0kalori.:t .• ts tych 8ar"ttnkach
lx:nn_c M1ędavnarłjdow~g~Cz :t'fjlocnege ~ta i 06ł2śc1o\'JO !olsld,ego
Czerw n g .E'reyża, oraz rod~11 i ~j~16ł. rat alaog6! j ńe6w
od glu 1 po selle81 ''iYQ. ńCJ~n1a.,To do t e ZQ.cp t ze ni
prze l'lodzilzmai-te fazy.. - ł;j -oIcresytluste, la ,,~ każdy fio l

j. Sm!l' go Y' GtrZTdlYwał j' d ą paczkę AC In esiąc o ttaStę. Ja
skladz:l. ! J.OQ-l2O papierosó Y,. ~ puszkę kawy estJ.a, l zq mle-
ka VI -pl"DSZm, l tabliczkę oZI~k l.ady ~ l .fUnt $llSZO e11 ś11 k C7i3'

re_n k, trDchę berb :tu - -ów 1 pare;puszek kon n mi~snych. B"

nie , kg ingi. Faezk"..i. b ktupWtlll bada przez żal ':tv;;,
nlemi.eckioh. Czastml lV3:ZUOJ.~1. 1. Z-awartość k(}nse~ i in. pre}ia-
:rat ów z (fpakGwa1i, a sloninę l kiełbaski 'txz.ymywane z lo!"aju kraja-
li na l.asterld.. W$zy'stk za:~~żtl20 od ::oz ~ aG lub bUtnO r13daj -el
l\Iieg;a!eźo1e od pa$zek ;1 Qy\vi.aua.1.nych uadebodz:Lq pme{3j"1k1 noł
e'i.owe i BOrty mt1ndu...-owezbio~rowo, na kcmendEi ooozu. ~ t b ~
CSę:Śoi WG:v:rzyd~~lratle a ba:r.akl - ńp. t i; zqk, patata, k ~ ,

l

batat' .ryf, i w. --lub przekazy ~anó de kł.łc}m bOZO\1ej:1 ka :1.
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O(W1es ~$~!U1el.alie ·na·ko~anl •. do leo&lQs~aaj.a ałbfJ ~~Qłlia

:naj:b-artI~l.;J li&t,aebuj~iii. CZ'łlwata: nad tym ~Je.:iallla kom.is3.a

b.al;.ak~.a, powc~,aD~ ,~~ df;)w6dcę kompa»11. N1emą 'P~.j~o.
do ()bo~lt&dz1'eil tl~~raWll1ePie_,towal1 każdą.: smtUkf -d~111t.-
;ramiL3ILteb~sg~,~/'" 1rfpie.~łe-ąeb lataeb n~"!rii~ll s ołt~Sl ś:w1§t
p.a:ńst"miWTQh lilb .~ ~dz:t.ll 1llhre~a ~trzvl'l'V~ta1iśn\rZtliękSZO:lle
llo~~;te''Qlil-e-ba j. t~WłJ dO:cdatk6w. .• Póśll~eJ praktyka ta. .atała eałl1e; .
• ban:a~\t-erasts13 b:ewlemt~."udtm'c1 !sf)~oda:rcse> ~ f {t. jeńł7 .
ptllscy nie- dO'tH!n1alt wspanlElłfMIW'~llłł)śe:1 i oj Qowsk:l1j'gł) gesta w1-el-
kiego wQd~a,.Na.3ezęśei:eJ jednak:' Sł1ębU'.7 \las m1es'1.ąCa ,chweł riale-
ialo więc ·OSZG.zędza6 1 zao.jooalnle &1"g!ln:izEi\,~la6 do~wiaD1ib Pew'S'ta--
w-a.!y $p6;nd tyw!lośeiowe, tZ\11. B1t\~, g{}tująpe kas~ł, s:1emDi.ae'S~
ki :.. iUctl$ p~smak1(1) Rozw1i1l.j~l: s:t~ 1:Ó\m1ęi; bardzo żywe bt:llldel'ą-
mi.ęflny .Zł3.jmowal.:tsię td,m oj~ioCQwi$ i szer-&g'Ow1. $t~l'Q3 , •.• k
1 ŚndAtallka '.stali $:ię ~~11 1 :po:pul~m~ VI na1;ym ()bofJ1e 40łł"- /
taViCQJ1t:i :r-użnych ~tyk'1l1ów f'(J~obodząeyeh ~ mag~nów lli&mi.eekie'bj

ptiul"zelt krajo'W;:rch 1 z-ag:l':B.UiC2'OT9'h •

.K$~noJa Gęneilska,.,
~Dda obozu w ~&ad:Zii~ hGtlQrowałap:tr~ep1si! K&owseji Genew-

&d.e3: z ;r:ó~eb wzgl~dówł ta. lt'l'Z;rtłajnHli~j staratła s1fl zaehowae.
~~a~ prawoRządności ~ 3edc8bk zdal'za?,r się wypadld brtttalnep
'łamania. t~~t'6..•1ttłmendanci 'Portra:f11i ~a udall·eue1s:e:zki Ił ob~_
karaó ogól ~:lGer6w \v,fl5t:rzymuljąC Ył3da'łl&1l1e 11-stó!Ji 'Paomlk; ogra:-
n.1ozaj~ swoooą.ę portlszan-1a, się, wydawaór<),zkazy wC~Śłlie-jszego
mam;ykal'lia, bal."ak6w i Qkieunicr 1 wygaszając przy tymśriatl:9, i .$top-
niow ~fłnia.jąCi a;t~ ~~ar6we:kdo- 15· ~w1eowłącznie .•.Z:la~au11 da-
prowadzł1M. dQ.obt1~ k;Q:ledzy podJ.egal'i ka;rze aresztu zwykłtl'gO l.ub. .

gbc8t~tHlegQ,.• Kui11e~anG.1pol.scynie ~a..llfS3e mogli- 1nt'Qrmowa6 W3tn1ę
ozy p1semnj,;& l]rzedstawicieU" ŁU.~d~na3»dowego CzerwtJnege: ~Aa
~ w~lłDka;chżye1a i st~GUnk~lehpanUją\;3 b w obozie .. OflQtui') 1e'
wszslktcb stGpni obowiązani byli. p:t-e3!'Wsi {)ddawa6 booo:ry of'icel!01Jl

tłi.emi~tUdm'ł a 'llawet at;~nde~th%e:rom..Zda-:tZ:a4:y st, wna«~s'tft;e-
l.~ka d~ ~$łowC (ihfil:,r.oh wJ!1!'3Wają.e~'-~b$:i,,~ za, d-zut;r,at~zelM1e
:1 lau~le- uagn:$tami za r.z~k!m!ął.leieeak~ IPQdcboząty Tadetłsz- Sta-

. ;tJZ.so/ it.p., rSajb~iej jedualk kar.vgodn;'lu c~nem byltsw ..• ~Wy
lu-ty 1943 ~okuł kie-dJ7 ttl 15,,11'#1943 • nads1esiąć minut PBęd
t~l~ wziwaj~~ą ~ ba~.aków, t~l;e §f'-d.z.1»1a 11,,20 patrole- 1"GZ):-S1r

cone upr2iedtJl.Q ~feWl')ąt:rz Ot/OleiU;. ~ wartownioy z w:teś stra~1cmy:eb
&tw~1 vg~ ~ Q;t'oni llltU12wuowej' 1 rłcznej do spa-cewjąąch
ofie-$~ów.W W1'~ikU st::!!'z-ew'llny o.v16eb kolegó-w pelagIo - łodporue0-, '

nik Zdsu:ław Jffdl!'z&.jowsk1./~strzeloiłT $ pi.$'t~ttł przez p040t1-
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cera n.1em1ettkiege nd.ęd~y b9~1 22a 1 2J.ąl1. majG~ ~le%U' ~ -
Tadeusz Planet~ J ' VłJJln'~tn:1eos-trz ~latlJ' z : łmł' - EJ. SZ śc1u odn~O.
20 c1ęższęI-mpi.~ JaL_ itan GajO\1S jJ .. lżajs Z8iJ.Y.
ł1 był '~ślaoy 1;..star nie pt:syg OW n3"mO,Ii.:· obe1~żają: ko ll-

dauta nlemiec-d.ago I pulkown1kaT-et~oora i majcxa D\roTz ka 1 ałłwea-
-,' r . a 'm, ś:e:p:r6ba ll~owcikaoj1,- by ~ wyaikupnw.od~tdajeg uąska6
.:t'et13kst do zdz1esią.tkow~ 1a ()bO~th Jednak zde.cydo-w aakcja

n:ljs:t:.4.~zego ob05il, płk.Waeła1"1 S~~alewicza:1ogół k legó 'nie-
oożllw:tła wyko lanie zbzQatl~czych ]>la06 •• ł~~e5t8ĄY3ł\V gr3&O-'
u;f'1al! b1.tlcxc'Ws'kiego bootialstwl!" g dność ł powaga :1 apokó j ł)y'q
odptrw:1edzią krvIa~J1!l'morel -robmx 1. potcap:i.eni.em pl."zemo6y 1;.awal ••


