
 

 

Ryszard Mazurek 
 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie do pracy magisterskiej Stanisława Wójtycha 

 

Działalność  

Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w 

Antoniewie 

w latach 1914 -1981 

 

 
 

Część pierwsza 

Za czasów pruskich 1911 – 1918 (20) 

 

Część druga 

Lata międzywojnia 1918 (20) - 1939 

 

Część trzecia 

Obóz jeniecki w Antoniewie 1939 - 1945 

 

Część czwarta 

Trudne lata powojenne 1945 – 1960 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, 

Czy ten, co mówić o tym nie pozwala? 

 
Cyprian Kamil Norwid 
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Obóz jeniecki koło Skoków 

 

 
 

Sierpień 1941 

Wejście do obozu 

[Fotografia pozyskana w trakcie poszukiwań w sieci interntowej wiadomości o obozie 

jenieckim w Antoniewie przez Irenę Kasicę. Podobną fotografię znalazła Iwona 

Migasiewicz.] 
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Jeńcy na dworcu kolejowym w Skokach (bez daty i bliższego określenia). Źródło: Płyta DVD 

„Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie 1914 – 2014” 

 

 
 

Wewnątrz obozu jenieckiego w Antoniewie (Schokken). Bez daty i bliższego określenia 

(opisu). Źródło jw. Wzięte z „Kolekcji Iwony Migasiewicz.” 
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Należy zacząć od krótkich wyjaśnień.  

Mimo znacznego upływu czasu od „urządzenia” na terenie naszej placówki obozu jenieckiego 

o  charakterze międzynarodowym (gdyby nie smutne okoliczności to moglibyśmy „dumnie” 

głosić, że Zakład w Antoniewie w latach 1940 – 1945 stał się „pępkiem świata”, „Nowym 

Babilonem”; podajemy taka cezurę czasową, bowiem w okresie od jesieni 1939 do czasu 

napływu pierwszych jeńców z Europy Zachodniej czyli do końca wiosny i początku lata 1940 

przebywali tu jeńcy polscy) tenże obóz przeznaczony głównie dla oficerów (i to nierzadko 

wysokiej rangi – nawet generałów) nie doczekał się porządnego opracowania naukowego.  

My również, niestety, nawet się nie silimy na podjęcie takiej próby w tym temacie. Jedyną 

zasługę, jaką sobie ośmielamy tu przypisać, to zebranie w jednym miejscu wielu materiałów 

rozmaitej wartości tyczących omawianego zagadnienia. Wielu, nie oznacza, że wszystkich. 

To niedużo, ale jednak już coś.  Ów zebrany przez nas materiał nie jest nawet 

usystematyzowany.  

O obozie jenieckim w Antoniewie możemy znaleźć bardzo wiele wzmianek w bardzo wielu 

publikacjach. Jak zaznaczyłem w ogromnej większości są to jedynie wzmianki jedno lub co 

najwyżej kilkuzdaniowe. 

Po przejrzeniu paru publikacji (chociażby Wójtych, Nadolski, Gazeta Wągrowiecka, Carlo 

Unia – jego książka znajduje się w zasobach biblioteki naszego MOW – niestety dotąd nie 

przetłumaczona, opracowanie Stanisława Rusaka) za najbardziej wyczerpujące kompendium 

wiedzy na temat obozu jenieckiego w Antoniewie postanowiłem uznać opracowanie 

Edmunda Nadolskiego, „Międzynarodowy obóz jeniecki w Antoniewie pod Skokami 1939 –

1945”.
1
 Wadą tego materiału jest mizerne oparcie na dokumentach z „epoki” (oryginalnych 

źródłach). Tekst został napisany głównie w oparciu o relacje świadków i to często 

pochodzące z „drugiej ręki” (by nie rzec z głowy). A wiadomo, że świadectwa ludzkie 

ułomne są bardzo, tym bardziej, że niektóre z nich zostały odebrane prawie pół wieku po 

zaistniałych faktach. Łatwo jednak krytykować.  Pytania podstawowe w tym wypadku 

bowiem brzmią: Czy można było inaczej? Czy zachowały się w polskich albo niemieckich 

archiwach jakieś konkretne źródła tyczące omawianej tu kwestii? Przy rzetelnej odpowiedzi 

na te pytania robota Edmunda Nadolskiego prezentuje się wcale dobrze. Od tego autora 

dowiedziałem się, co przyznaję ze wstydem, że w Polsce od wielu dziesiątków lat istnieje 

poważna praca „Informator encyklopedyczny. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 

1939- 1945, PWN, Warszawa 1979. 

Internetowa wyszukiwarka www.szukajwarchiwach.pl daje tu małe nadzieje.
2
 Wspominam o 

tych nie przejrzanych przez nas źródłach (a wymienionych w przypisie) ewentualnym 

kontynuatorom. W przypisie 2 zamieściłem też krótką notatkę o obozie jenieckim w 

Antoniewie prof. Stanisława Nawrockiego. 

Przy wpisie w „Google” „gefangenenlager schokken” jako pierwsza „objawia” się strona 

Mossburg Online: Kriegsgegangenenlager (wojenne obozy jenieckie). Jest to moim zdaniem 

najlepiej opracowana strona z uwagi na fakt, że podaje ona materiały (Quellen) źródłowe w 

oparciu o które została opracowana (jest ich sporo). Wymienia m. in. też dwa archiwa: 

Politisches Archiw des Auswärtigen Amtes (VR/KR, AZ 26, Bdd 5, R 40705 – Verzeichniss 

der Kriegsgefangenelager mit Gefangenen aus Frankreich, England, Belgien und Polen 

(25.3.1941) i drugie Bundesarchiv – Militärarchiv Freiburg, Bestand RW 6. 
3 

Wikipedia zawiera również obszerny artykuł  „ Niemieckie obozy jenieckie 1939 – 1945”. 

Zamieszczony na tej stronie wykaz obozów w zasadzie (poza małymi szczegółami) nie 

odbiega o w/w. Zamieszczony tam link prowadzi zresztą do strony uprzednio wymienionej, tj 

do „Moosburg Online”. Natomiast „Lexicon der Wehrmacht” (pozycja bardziej 
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wszechstronna)  prezentuje jedynie Stalagi. Warta jest też polecenia strona „Forum der 

Wehrmacht”, jak na internetowe forum dyskusyjne bardzo rzeczowa i podająca sporo linków 

(adresów) do materiałów źródłowych.  

W sieci internetowej odnalazłem też krótką publikację Clarense R. Metelsen’a 

(amerykańskiego pułkownika) zatytułowaną „From Schokken to Wugarten”  - 

http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/meltesen_clarence_r.-

schokken_to_wugarten.pdf  („Ze Skoków do Wugarten”; Wugarten to dziś  wedle niemieckiej 

Wikipedii Ogardy w powiecie strzelecko – drezdeneckim z siedzibą w Strzelcach 

Krajeńskich). Ta parostronicowa praca opisuje m. in. ewakuację obozu [Left Oflag 64 Z 

Schokken (Skoki)] z Antoniewa (wymarsz 21 stycznia 1945 roku) do Strzelc Krajeńskich 

(jeńcy dotarli tam 29 stycznia 1945). W Wugarten (Ogardach) ewakuowani jeńcy zostali 

ogarnięci przez wojska radzieckie. Ostatecznie pułkownik Clarense Meltesen via Odessa 

został  odesłany na Zachód. Zaprezentowałem tu jedynie krótki fragment tego świadectwa. 

Należałoby je przetłumaczyć w całości, bo jest bardzo ciekawe. 
4
  

Tu przytaczam jedynie krótki z w/w pozycji (notatnika Levin’a) w tłumaczeniu psychologa 

MOW w Antoniewie Pana Adama Pohla: 

„21 stycznia 1945, niedziela. Opuszczamy Oflag 64 z Skoki o 4:30. Do Budziszewka, 8 km. 

Wydają chleb, ciepłe mleko, zupę, ser. Ciepłe kwatery. 

22 stycznia [Levin notuje, że w codziennych marszach chodziło o spowolnienie na różne 

sposoby tempa marszu narzucanego prze Niemców. Ci nie byli może w najlepszej kondycji, 

ale mieli motywację, by poruszać się szybko]. Południowy posiłek w szkolnym budynku w 

Rogoźnie. Marsz do obozu Hitlerjudend, cały dystans 18 km. Bardzo ciepłe kwatery. W tym 

czasie uciekli Lt. Col Yardley i inni. 

23 stycznia do Miłkowa. Nocleg w szopie na siano. Bardzo zimna kwatera. Uciekł WE 

Lindermann. 

24 stycznia maszerowaliśmy 14 km. Rozmieszczono nas (na nocleg) w ciepłej świetlicy 

(prawdopodobnie Rosko). Wydano chleb, masło, ser i zupę. 

25 stycznia. Przeszliśmy 30 km do Wielenia. Przekroczyliśmy starą granicę niemiecką. 

Zatrzymaliśmy się w północnej części miasta. Zupa, kawa, chleb. Nocleg w zimnej stodole. 

26 stycznia. Przeszliśmy 14 km przez Zelichowo (?) do Kuźnicy.  Wydano zupę i ser. 

Kwaterowaliśmy w nazistowskiej sali miejskiej. 

27 stycznia. Marsz 20 km przez Przesieki i Stare Osieczno do Wolgast (?). Wydano chleb, 

masło, mleko i zupę. Kwatera w oborze. 

28 stycznia, niedziela. Szliśmy 19 km Wutzig i Brandsheide do Wugarten (Ogardy). Kwatera 

w szkole.  

Cała trasa 122 km, osiem dni. [Levin notuje, że tego wieczora Fuller i 9 innych oficerów 

rozmawiali z Lt. Heglem, niemieckim tłumaczem? (interpreter), aby przekonał Hauptmanna 

Matz’a, szefa straży, aby zostawili nas i w ten sposób zapewnili sobie możliwość szybkiego 

przemieszczania się. Heglowi powiedziano, że jeżeli będzie trzymał się z nami, zabierzemy 

go do amerykańskiej strefy kontroli]. 

...29 stycznia. Niemiecki komendant uciekł o godzinie 6:30. O 10:30 nadeszły siły rosyjskie. 

Był tam jeden kapitan i jeden lejtnant.  

Kiedy komendant niemiecki wszedł do naszych kwater, aby zapowiedzieć swe odejście, 

wręczył col Fuller’owi SAO (oficerska funkcja wojskowa) dokument w celu zabezpieczenia 

na wypadek spotkania z innymi Niemcami przechodzącymi przez Wugarten.  W sprawę byli 

włączeni też Włosi.” 

Cd dziennika Levina w tłumaczeniu własnym: 

...5 marca 1945. Przejazd ciężarówkami z Wugarten do Wrześni. Jedzie rosyjska armia 

ciężarówkami US, Studebaker’ami (wydzierżawionymi - w istocie dostarczonymi w ramach 

pomocy wojennej – uw. wł.). [Levin notuje, że Rosjanie kręcili po całej drodze, pędzili jak 

http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/meltesen_clarence_r.-schokken_to_wugarten.pdf
http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/meltesen_clarence_r.-schokken_to_wugarten.pdf
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szaleni z gazem do dechy, całkiem na bakier z przepisami ruchu drogowego. (Szczęśliwie) nie 

doszło do wypadku. Zdumiewające! 

6 marca. Opuszczamy Wrześnię pociągiem o godzinie 12:30 w specjalnych wagonach 

(przystosowanych do przewozu samochodów). 

...9  marca. Przeszliśmy (przejechaliśmy, minęliśmy) Warszawę. Miasto było zniszczone 

doszczętnie (do gruntu). [Levin notuje, że racje żywnościowe stały się skąpe po wjeździe na 

terytorium radzieckie, nie można żyć w tym kraju]. 

...15 marca. Po dziesięciu dniach Odessa, Ukraina. Wydano papierosy, batony i galony? 

litrów? kawy. Nie było (jednak) możliwości kontaktu z innymi grupami jeńców w mieście. 

(Te w/w frykasy) to dzięki pomocy amerykańskich żołnierzy, którzy przynosili dodatkowe 

racje (żywnościowe) ze swojego statku.  

...25 marca 1945. Opuszczamy budynek szkolny w Odessie i wsiadamy na HMT Circassia, 

kotwica idzie w górę (do linii łodzi). Mieliśmy dwa posiłki, były wspaniałe.” 

Zabrany przez amerykańskich jeńców tłumacz Hegel miał realne problemy z przeżyciem 

ostatnich miesięcy wojny. Amerykanie, teraz wolni sojusznicy Rosjan, musieli go przed tymi 

Rosjanami chronić. Przydały się w tym celu papiery, które zostawił niemiecki komendant. 

Hegel miał rodzinę w Poznaniu, ale z oczywistych względów troski o własne bezpieczeństwo 

nie mógł się do niej udać. I tak pod opieką amerykańskich wrogów trafił do Odessy, a stamtąd 

do Neapolu, wtedy okupacyjnej strefy brytyjskiej. Z Odessy Amerykanie odpłynęli 

27.03.1945. 

Z pobieżnego przeglądu książki Carlo Unia „Lager 64/Z....” zdążyłem się zorientować, że 

autor tej pozycji i zarazem jeniec obozu antoniewskiego Carlo  Unia wędrował tą samą trasą 

do Ogardów co pułkownik Meltesen i tak samo został skierowany przez Lublin na Ukrainę 

(jednakże nie do Odessy) a do miejscowości Domidoch i Liubotin, a stamtąd ostatecznie do 

Włoch przez Austrię (a więc drogą lądową) – w rodzinnym domu zjawił się dopiero 

5.10.1945 (o ile czegoś nie pokręciłem). 

Z dotąd zaprezentowanych internetowych źródeł (na takie tylko stać człowieka starego, 

chorego i mało zamożnego (oględnie mówiąc) wynika, że obóz jeniecki w Antoniewie był 

reorganizowany (choć zawsze przynależał do XXI Okręgu Militarnego  Wehrmachtu). Był 

nie tylko Oflagiem, ale w pewnym momencie także Stalagiem. W ujęciu chronologicznym 

wyglądało to następująco:  

Stalag XXI B1 Schokken: 12.1939 – 9.1940 

Oflag XXI A Schokken: 9.1940 – 6.1942 

Oflag XXI C Schokken: 6. 1942 – 3. 1943 

Oflag 64 Z Schokken: 9.1943 – 12. 1944 

W pewnym okresie czasu występował pod tą samą numeracją co Ostrzeszów (Schildberg = 

Ostrzeszów) – XXI C (3.1943 – 1.1945) i Szubin („Altburgund”) – Oflag 64 (bez Z): 5 .1943 

– 1.1945, w innych w cytowanych źródłach pod skrótem Oflag XXI C mamy zapis Schokken/ 

Schildberg/Schubin co mogłoby sugerować, że te trzy obozy stanowiły jedną całość.                        

W każdym razie zwyczajną praktyką było „przerzucanie” jeńców między tymi obozami.   

Odszukałem też bardzo ciekawą inicjatywę muzealno – historyczną i również archiwalną: 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, a wśród wielu publikacji 

tej instytucji m. in. „ Łambinowicki Rocznik Muzealny” a w nim pracę na s. 75. autorstwa 

Stanisława Rusaka, Obozy Wehrmachtu w okupowanym Ostrzeszowie i polsko – norweska 

pamięć o nich, Opole 2011 (tu też w przypisach bardzo ciekawa bibliografia), gdzie możemy 

m.in. przeczytać: „Następna grupa jeńców w liczbie 478 dotarła do Ostrzeszowa 8 grudnia 

1943 r z obozu w Grune (Gronowie) koło Leszna. W grupie tej znajdowali się również 

przybyli wcześniej do Gronowa jeńcy z obozu w Skokach.”
5 
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W tym miejscu należy koniecznie podać, że Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach  - Opolu prowadzi wcale niemałą placówkę archiwalną zawierającą 

następujące zbiory podstawowe:  

Trzy zespoły: 

1. Wehrmachtauskunfstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (Biuro Informacyjne 

Wehrmachtu do spraw Strat Wojennych  i Jeńców Wojennych) 

2. Deutsches Rothes Kreuz. Präsidium. (Niemiecki Czerwony Krzyż. Prezydium) 

3. Środowisko Podchorążych byłych jeńców Wojennych. 

Cztery zbiory zamknięte: 

1. Środowisko byłych Jeńców Wojennych Obozu Dössel (Klub Dösselczyków) 

2. Zbiór Jana Kobylańskiego 

3. Akta Mirosława Zawodnego 

4. Zbiór Edwarda Wolskiego 

Dwa zbiory otwarte: 

1. Materiały i dokumenty 

2. Relacje i Wspomnienia 

Archiwum posiada ponadto mikrofilmy z dokumentacją z archiwów państwowych w 

Moskwie, Pradze i Freiburgu [siedzibie Bundesarchiv – Militärarchiv (uw. wł.)], cenną 

fototekę oraz wideo – i fonotekę, a także zbiór kartograficzny. 

Materiały aktowe liczą 19 tys. jednostek archiwalnych, tj. 55 metrów bieżących akt 
6
 (całkiem 

możliwe, że kryje się w nich „nasze” Antoniewo). 

Nawiązałem kontakt z CMJW w Łambinowicach (Opole) i dzięki uprzejmości Pani Iwony 

Biegun pozyskałem następujące dane na temat obozu (obozów) w Antoniewie (Schokken): 

wg Pani Iwony Biegun opierającej się na materiałach archiwalnych CMJW w Łambinowicach 

podczas II wojny światowej w Skokach funkcjonowały następujące obozy: 

1. Stalag XXI B1 w okresie: 1.12.1939-1.8.1940 

2. Stalag XXI B/Z w okresie: 1.8.1940-1.11.1940 

3. Oflag XXI A w okresie: 1.11.1940-1.10.1941 

4. Oflag XXI C/H w okresie: 6.3.1942-15.9.1943 

5. Oflag 64/Z w okresie: 15.9.1943-12.1944 

Tak więc, przekonujemy się, że istnieją pewne rozbieżności odnośnie nazw jakie nosił obóz w 

Antoniewie. Nie jesteśmy w stanie kompetentnie wyjaśnić tych rozbieżności. Uważamy, że 

jedynie miarodajnymi w tym względzie są rozkazy odpowiednich struktur Werhmachtu (a 

później SS). 

 

Szperając po internecie trafiłem na egzotyczną całkiem dla mnie (bo chyba w języku 

holenderskim) i ponadto obszerną rozprawę „Onder de Vlaggen van zweden en het rode kruis. 

En medisch – historische studie naar aspecten van internationale beschreming van en hulp – 

en zorverlenning aan Nederlandse in Duitse krijgsgevangenschap van 1940 tot 1941”, Autor: 

D.J. Smit; Miejsce i rok wydania: Haga 1996 (powołuje się mi.in. na Bundesarchiw – 

Militärarchiw de Freiburg). Ponieważ z nazwą tego archiwum spotykam się co najmniej po 

raz drugi w moich poszukiwaniach, jestem prawie pewny, że tam właśnie można się natknąć 

na materiały tyczące obozu jenieckiego Schokken. W tej pozycji na s. 150, 151 (a liczącej w 

sumie stron 227) dopatrzyłem się kilkuzdaniowych wzmianek o obozie w Antoniewie 

(jakiekolwiek tłumaczenie sobie darowałem).
7 

Jak już jesteśmy przy poszukiwaniu archiwów, gdzie można mieć spore szanse na dokumenty 

„z epoki”, to mam mocne przeczucie, że takie archiwum (lub instytucja do niego podobna) 

winna się znajdować a Genewie, tam bowiem była i jest nadal siedziba Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża. Właśnie do centrali tej organizacji w czasie II wojny światowej 

komendanci niemieckich obozów jenieckich wysyłali okresowe sprawozdania. Mamy na to 
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konkretny dowód w postaci koperty (awers i rewers) listu z obozu jenieckiego w Skokach 

(wiemy, że z Antoniewa) do Genewy.
8
  Nie wyobrażam sobie, aby te sprawozdania nie 

zawierały list osobowych jeńców osadzonych w konkretnym obozie. Jakby ktoś był 

zainteresowany, to owa koperta jest do kupienia za 35 $ (signum temporis – powtarzam się, 

cóż począć).  

 

 

 

 
 

 

W sieci znalazłem bardzo ciekawą pamiątkę z obozu w Antoniewie (wiem, że w Schokken). 

Jest to rysunek na papierze ? (płótnie?). Opis jego treści sobie daruję, ponieważ lepszy od 

wszelkiego opisu będzie prezentacja obrazu w „naturze”.
9
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Za ten obrazek właściciel życzy sobie 24 euro (signum temporis – znowu...). 

 

Wzmiankę o obozie jenieckim w Antoniewie zawiera też uboga w treść strona „Private 

Andrew Duggan (4197366) – Prisoner of War”. O ile autor tej strony nie minął się z prawdą, 

to przynajmniej pierwsze z zamieszczonych tam zdjęć zostało wykonane w Antoniewie (nie 

wykluczone, że następne dwa również).
10

   

 Szeregowiec Andrew Duggan (4197366) 
  

 Szeregowiec Andrew Duggan zaciągnął się do pułku w Worcestershire w listopadzie 1939 roku. Brytyjski Korpus 

Ekspedycyjny, który obejmował 7 i 8 Bataliony Worcestershire Regiment, wylądował w Le Havre 16 stycznia 1940 roku.  

Duggan dołączył do Worcesters i BEF (Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego) we Francji 11 kwietnia 1940. Pod koniec maja 

1940 roku znalazł się w tylnej straży wojsk brytyjskich wycofujących się do Dunkierki, został ranny w głowę i wkrótce potem 

schwytany przez Niemcówi stał się jeńcem wojennym. W ciągu najbliższych kilku przenoszono go z jednego obozu jenieckiego 

do innego. Zaliczył  64 Oflag / Z, Stalag XXIA i Stalag XXID. Dostał numer jeniecki 18043. Początkowo był w Oflagu 64 / Z w 

Schokken, Polska, a następnie przeniesiono go do Stalagu XXIA który znajdował się w pobliżu Schildberg, Polska (obecna 

nazywa Ostrzeszów). Obóz ten otwarto we wrześniu 1939 r. na początku wojny. W marcu 1943 roku, Stalag XXIA  zamknięto i 

Andrew  Duggan został przeniesiony do Stalagu XXID pobliżu Poznania. Obóz ten był podzielony na kilka starych "fortów" 

pamiętających czasy wojny francusko – pruskiej i położony i położony nad rzeką Wartą. Z powodu ran szeregowiec Andrew  
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Duggan został deportowany z powrotem do Anglii  25 października 1943 w ramach wymiany jeńców wojennych i ostatecznie 

został zwolniony ze służby wojskowej 5 marca 1944 roku. Dzięki jego córce Valerie Fogga poniżej kilka zdjęć jej ojca jako 

POW (jeńca wojennego). 

  

 
Oflag 64 / Z - Szeregowiec Andrew Duggan przedni środkowy rząd z przepaską na oku 

  

 
Stalag XXI 
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Stalag XXI - "Cabaret" - Szeregowiec Andrew Duggan jest ubrany jak dziewczyna w białej sukni 

   

 

Angielskojęzyczna Wikipedia podaje niepełną (dalece!) historię obozu w Antoniewie 

(Schokken) na tle innych obozów jenieckich w Warthegau.
11 

Strona zatytułowana „Stalag...also Dulag, Ilag, Marlag, Milag & Oflag” nie wzbogaca naszej 

wiedzy w omawianym tu temacie chociaż zawiera parę „zdjęć z epoki” i mapę (niestety 

niezbyt wyraźną) z zaznaczonymi na niej obozami jenieckimi.
12 

O obozie Schokken są krótkie wzmianki w angielskojęzycznym forum dyskusyjnym 

poświęconym sprawom niemieckich obozów jenieckich w czasie II wojny światowej. Nie ma 

tam żadnych „sensacji”. Forum to potwierdza, że najważniejszym (największym) obozem 

jenieckim na terenie Wielkopolski był Ostrzeszów. Obozy w Antoniewie i w Szubinie były 

dla niego pomocniczym zapleczem.
13 

Maleńkie Antoniewo (obóz Schokken) znalazły się też w wielkim przedsięwzięciu „The 

Wartime Memories Project - Prisoner of War Camps” wymieniające wszystkie obozy 

jenieckie na całym świecie założone przez wszystkie wojujące strony w czasie II wojny 

światowej.
14

 

W sieci znajdujemy też włoski wykaz obozów jenieckich (w formie pliku pdf).
15 

Trafiłem również na bardzo krótkie, ale jednak, norweskie forum dyskusyjne poświęcone 

tylko norweskim oficerom więzionym w obozie Schokken (Oflag XXI).
16

 

Tak można by jeszcze bardzo długo. Niestety wyżej zacytowane źródła zawierają jedynie 

krótkie wzmianki o obozie jenieckim w Antoniewie. Na ich podstawie trudno namalować  

„cały obraz” funkcjonowania oflagu i stalagu w czasie pięciu (ponad) lat wojny we 

wszystkich jego barwach (aspektach). Czy kiedykolwiek to się zdarzy? Nasza robota jest 

zaledwie małą kropką w tym wielkim projekcie. Jednak coś staraliśmy się zrobić. Natomiast 

instytucja do tego powołana i suto karmiona groszem polskich podatników zajmuje się 

głównie unicestwianiem przeciwników politycznych (prawdziwych i wyimaginowanych), 

tworzeniem „nowej historii”. Historii się nie tworzy, historię się opisuje (docieka się rzetelnie 

faktów rzeczywistych). No cóż, my Polacy już tak mamy. IPN (bo przecież o nim tu mowa) 

nie zmęczył się za bardzo badaniem losów polskich braci w niemieckiej niewoli, choć 

zawłaszczył sobie wszystkie akta tyczące tego tematu i temat ten powinien być dla niego 

priorytetowy. Ale cóż innego może robić instytucja stworzona przez ludzi chorych na 
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nienawistna zaciekłość polityczną (stąd niezdolnych do racjonalnego myślenia) do wszystkich 

jeszcze jako tako rozumujących poprawnie (zgodnie z rzeczywistością)? Ale dajmy spokój – 

to już całkiem inna historia. Należy jednak oddać sprawiedliwość – od pewnego czasu IPN 

wziął się do roboty i wspólnie z Fundacją Polsko – Niemieckie Pojednanie oraz z 

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje całkiem przyzwoity projekt: 

„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. 

Jako się rzekło, polskie relacje na temat obozu jenieckiego w Antoniewie (zamieszczone w 

sieci i w formie drukowanej) prezentują się raczej mizernie – byłoby jednak nieprawdą, że nie 

ma ich wcale. Znalazłem dwa fora dyskusyjne, w/w „Rocznik Łambinowicki” i opracowanie 

z cyklu „Świadkowie historii”, a w nim wspomnienia Mieczysława Kieliszewskiego 

(urodzonego i zamieszkałego w Poznaniu) „Droga do Szarych Szeregów”. W tej relacji 

czytamy m.in.: „Po przegranej bitwie nad Bzurą dostałem się do niewoli niemieckiej pod 

Iłowem koło Sochaczewa. Jako jeniec wojenny przebywałem pierwotnie w Żychlinie, a 

następnie w Łodzi. Podczas transportu kolejowego wiozącego jeńców z Łodzi w głąb Rzeszy 

na przymusowe roboty uciekłem z pociągu towarowego w okolicach miejscowości Sośnie 

koło Ostrzeszowa. Było to możliwe dzięki temu, że na jednej ze stacji kolejowych 

(prawdopodobnie w Ostrowie Wielkopolskim) polscy kolejarze pozrywali plomby po 

zewnętrznej stronie wagonów, w których byliśmy zamknięci. Z powodu masowości tej 

ucieczki, nie była ona w pełni udana. Nie udało się mi uciec i znalazłem się w Ostrowie 

Wielkopolskim, a następnie w Ostrzeszowie oraz w dalszym etapie w Antoniewie (budynek 

dawnego Zakładu Wychowawczego dla młodzieży). Po pewnym czasie zostaliśmy 

przetransportowani do Szubina, a nasze miejsca w Antoniewie zajęli jeńcy angielscy. W 

czasie pobytu w obozie jeńców wojennych w Antoniewie od listopada 1939 r. do kwietnia 

1940 r. byłem zatrudniony w obozowej izbie chorych, jako sanitariusz w siedmioosobowej 

obsadzie, na czele której stał dr med. Stanisław Winter – dowódca kompanii sanitarnej z 

okresu wojny obronnej. On to w okresie mego pobytu w Szubinie zakwalifikował mnie, jako 

„chorego na serce” i na tej podstawie, po zaakceptowaniu diagnozy przez lekarza 

niemieckiego, zostałem zwolniony do domu w dniu 10.06.1940.”
17 

 
DANE OSOBOWE 

 

 
nazwisko  KIELISZEWSKI 

imię  Mieczysław 

data urodzenia  1916-01-01 

miejsce urodzenia  Poznań 

 
 
 

 
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH 

 

 
  

Źródło: Polski Czerwony Krzyż  

przydział wojskowy  7 kompania sanitarna 

stopień wojskowy  sanitariusz 

jeniec wojenny    

dodatkowe informacje  Stalag XXI-A , nr jeńca brak 

 

 
 

 
 

DANE OSOBOWE 

 

 
nazwisko  KIELISZEWSKI 

imię  MIECZYSŁAW 

http://www.pck.pl/
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imie ojca  WALENTY 

imie matki  MARCJANNA 

nazwisko panieńskie matki  ZD. DUDZIŃSKA 

data urodzenia  1916-01-01 

miejsce urodzenia  POZNAŃ 

zawód  DROGISTA 

 

 
 

 
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH 

 

 
  

Źródło: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie  

udział w konspiracji   

organizacja konspiracyjna  SZARE SZEREGI 

uwięziony   

miejsce zatrzymania  POZNAŃ 

data zatrzymania  1944-02-18 

okoliczności zatrzymania  DZIAŁALNOŚĆ W SZARYCH SZEREGACH 

uwięziony   

miejsce osadzenia  FORT VII W POZNANIU 

uwięziony   

rodzaj uwięzienia  obóz pracy wychowawczej (AEL) 

miejsce osadzenia  Żabikowo 

data osadzenia  1944-04-18 

data zwolnienia  1944-06-22 

uwięziony   

rodzaj uwięzienia  obóz koncentracyjny 

miejsce osadzenia  GROSS-ROSEN 

uwięziony   

rodzaj uwięzienia  obóz koncentracyjny 

miejsce osadzenia  MITTELBAU-DORA 

uwięziony   

rodzaj uwięzienia  obóz koncentracyjny 

miejsce osadzenia  BERGEN-BELSEN 

         
         18 

Trafiliśmy też na wspomnienia Bolesława Kierejowskiego z niedalekiej Kcyni: 
 

  
DANE OSOBOWE 

 

 

nazwisko  KIEREJEWSKI 

imię  Bolesław 

data urodzenia  1908-08-28 

miejsce urodzenia  Kcynia 

 

 
INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH 

 

  
Źródło: Polski Czerwony Krzyż  

przydział wojskowy  18 pułk ułanów Grudziądz 

stopień wojskowy  st.strzelec 

jeniec wojenny    

dodatkowe informacje  Stalag XXI-B , nr jeńca 7136 

          
19 

 

Oto fragmenty wspomnień w/w tyczące jego pobytu w obozie w Antoniewie:
20 

 

http://zabikowo.home.pl/
http://www.pck.pl/
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ABY WRÓCIĆ DO DOMU, TRZEBA MIEĆ CYWILNE UBRANIE 

Około 20 lutego 1940 r. wreszcie kazali nam się przygotować do transportu na były polski teren i wyjechaliśmy specjalnym pociągiem przez Krzyż, Drawski Młyn, Wronki, 

Poznań, Gniezno, Skoki i pieszo do Antoniewa (2-3 km od Skoków). Jest to Zakład Poprawczy. 

Po drodze kobiety stały i patrząc na nas pytały: czy nie ma tam mojego Franka, Janka lub Józefa i … Był duży śnieg i szliśmy wolno, bo było dużo inwalidów o 

kulach. Ten Zakład Poprawczy był też obozem dla jeńców. Było nas tam około 1.000 ludzi. Pamiętam jak na śniadanie dawali nam do menażki z kawą jednego suchara (z 

polskich zapasów), który po namoczeniu stawał się jeszcze raz tak duży i był słodki i smaczny. Tam spotkałem się z Alojzym Chełminiakiem z Dziewierzewa (koło Kcyni), [z 

którym] już w głównym obozie rozmawiałem i teraz razem trzymaliśmy się. Na nowym miejscu musieliśmy jeszcze stawać do apelu, wolno było śpiewać w marszu polskie 

pieśni. 

Po kilku dniach mówili nam, że mamy pisać do domów po cywilne ubranie, co wszyscy, którzy mieszkali bliżej i tylko do rzeki Bug, czynili. Po około 1 tygodni[u] mówili 

znów, że jeżeli ktoś już otrzymał ubranie, to będzie wcześniej zwolniony. Kilku z nas, w tym mój znajomy z Dziewierzewa, postanowiło pofarbować z ołówka chemicznego 

kalesony, a podszewka z płaszcza wojskowego przydała się na wiatrówkę. Były to więc spodnie i  górna część ubrania. Czapki robił, z czego kto mógł. Z jakichś szmat, onuc z 

nóg. Ja uszyłem sobie czapkę ze starej flaneli. To nazywało się, że mamy cywilne ubrania, bo każdy chciał się wyrwać z obozu na wolność. A przesyłki z odzieżą jeszcze nie 

nadchodziły. W takich strojach kilku z nas, może 7 (nie pamiętam dziś), opuściło bramę obozową ze zwolnieniem w ręku, oglądając się jeszcze, czy to naprawdę.  

  

POWRÓT DO DOMU 

Na stacji w Skokach spotkałem późniejszego mego kolegę Skrzypczaka, który przyjechał z Kcyni do swej matki. Nie znaliśmy się jeszcze osobiście. Przy kasie biletowej 

zapytał mnie, czy to pan Kierejewski, ja mówię, że tak. Mówię dalej, że zostaliśmy zwolnieni z niewoli i jedziemy do domu. On na to, [że] pewnie jesteśmy głodni i wyciągnął 

z kieszeni płaszcza wątrobiankę i salceson,  przełamał je na pół i dał nam. 

Do naszego odjazdu było jeszcze godzinę czasu. Na boku stało dwóch mężczyzn i rozmawiało po polsku. Myśmy do nich doszli i mówimy, żeby nas poczęstowali papierosem. 

Oni odpowiedzieli, że są niepalący, lecz dali nam po 1 marce niem[ieckiej]. 

Poszliśmy, ponieważ był jeszcze czas, do miasta i kupiliśmy sobie chleb w piekarni. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy, lecz na zwolnieniu było napisane, żeby nam władze 

ułatwiły powrót do domów. 

Ponieważ kolega Chełminiak miał siostrę zamężną w Janowcu, postanowił, że pojedziemy najpierw do niej, żeby nam dała jakieś płaszcze po mężu. I tak okryci zajechaliśmy 

wieczorem około 23.00 do Kcyni. 

 

Pewien czas w antoniewskim obozie jenieckim spędził również nasz krajan, bo urodzony 

21.02.1892 w Bartodziejach koło Wągrowca Maksymilian Bartsch, syn Teodora i Julianny, 

Marianny z Krügerów (postać o bardzo ciekawej biografii, mimo niemieckich korzeni 

„zabity” Polak):
 

We wrześniu 1939 r. w czasie walk w 

Borach Tucholskich dostał się do niewoli 

niemieckiej. Z obozu jenieckiego w 

Antoniewie chory na serce zostaje 

zwolniony na leczenie. Obawiając się 

represji niemieckich pod zmienionym 

nazwiskiem wyjechał do Generalnej 

Guberni. Jako Maksymilian Pieluch był 

zarządcą majątku Szymańskich w 

Wierzchowinie. Zmarł na atak serca 8 

grudnia 1940 r. i został pochowany na 

cmentarzu parafialnym we wsi Żdzanne 

powiat Krasnystaw. 
39

   

      

  

Wszystko to nie zmienia smutnej prawdy na tle „osiągnięć” innych nacji w zakresie pamięci o 

naszych jeńcach wojennych w czasie II wojny światowej wypadamy raczej blado.. A wedle 

powszechnego mniemania o sobie, to właśnie my Polacy, mamy największy szacunek dla 

swoich przodków. 

 

ZWARTY ZBIÓR MATERIAŁÓW O OBOZIE JENIECKIM W SKOKACH W 

INTERNECIE WYSZUKANY 

 

Uważny czytelnik doskonale wie, że i powyżej nie stroniliśmy od źródeł internetowych w 

opracowywaniu niniejszego rozdziału. Odtąd jednakże będzie to ich znaczny i zwarty zbiór z 

bardzo oszczędnym komentarzem własnym (a często i bez komentarza). Stąd przy jego 

przedstawianiu zrezygnowaliśmy z przypisów, bowiem adresem do konkretnego materiału 
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jest adres internetowy, (który jest również przypisem), umieszczony zawsze u góry 

wydruku 

Przypomnienie!!! 

Adres internetowy jest zawsze u góry skanów. 

 

http://www.delcampe.it/page/item/id,215979134,var,INTERNATI-DI-GUERRA-

GERMANIA-ROMA-CITTA-DEL-VATICANO-OFLAG-64Z-19111944,langu 

GERMANIA-ROMA CITTA DEL VATICANO-OFLAG 64/Z ... - Delcampe  
www.delcampe.it/.../id,215979134,var,INTERNATI- 
 

 
 

 
INTERNATI DI GUERRA- GERMANIA-ROMA CITTA DEL VATICANO-OFLAG 64/Z-
19.11.1944 

 

 

http://www.delcampe.net/page/item/id,108601897,var,Yugoslavia-P-O-W-Free-Mail-1942-

Schokken-K-R-Wongrowitz-Letter-Sheet-to-Belgrade-Oflag-XXI 

http://www.delcampe.it/page/item/id,215979134,var,INTERNATI-DI-GUERRA-GERMANIA-ROMA-CITTA-DEL-VATICANO-OFLAG-64Z-19111944,langu
http://www.delcampe.it/page/item/id,215979134,var,INTERNATI-DI-GUERRA-GERMANIA-ROMA-CITTA-DEL-VATICANO-OFLAG-64Z-19111944,langu
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=123&ved=0CDsQFjACOHg&url=http%3A%2F%2Fwww.delcampe.it%2Fpage%2Fitem%2Fid%2C215979134%2Cvar%2CINTERNATI-DI-GUERRA-GERMANIA-ROMA-CITTA-DEL-VATICANO-OFLAG-64Z-19111944%2Clanguage%2CI.htm%20
http://www.delcampe.net/page/item/id,108601897,var,Yugoslavia-P-O-W-Free-Mail-1942-Schokken-K-R-Wongrowitz-Letter-Sheet-to-Belgrade-Oflag-XXI
http://www.delcampe.net/page/item/id,108601897,var,Yugoslavia-P-O-W-Free-Mail-1942-Schokken-K-R-Wongrowitz-Letter-Sheet-to-Belgrade-Oflag-XXI
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Yugoslavia P.O.W. Free Mail 1942 Schokken (K R Wongrowitz ...  
www.delcampe.net/.../id,108601897,var,Yugoslavia- 
 

 
 

Jugosławia POW Bezpłatne Poczta 1942 Schokken (KR Wongrowitz) Data List POW w Belgradzie, Jugosławia. Oflag XXI C 

 

http://www.delcampe.co.uk/page/item/id,0160962337,language,E.html 
PRISONNIERS DE GUERRE 40 45 OFLAG XXIC CACHET A DATE ...  
sammeln.delcampe.co.uk/.../id,0160962337,language 

 

 
 

 

 

http://www.moosburg.org/info/stalag/post.html - strona 

http://www.moosburg.org/info/stalag/bilder/of21c1.jpg - podstrona 

http://www.delcampe.net/page/item/id,108601897,var,Yugoslavia-P-O-W-Free-Mail-1942-Schokken-K-R-Wongrowitz-Letter-Sheet-to-Belgrade-Oflag-XXI-C,language,E.html
http://www.delcampe.co.uk/page/item/id,0160962337,language,E.html
http://sammeln.delcampe.co.uk/page/item/id,0160962337,language,E.html
http://www.moosburg.org/info/stalag/post.html
http://www.moosburg.org/info/stalag/bilder/of21c1.jpg
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Moosburg Online: Kriegsgefangenenpost – adres w wyszukiwarce Google chrome 
www.moosburg.org/info/stalag/post.html  

 

 
 

 
Prywatne archiwum St. Wójtycha 

 

http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=Oflag+Schokken&cat=0&search

OptionForm%5BsearchMode%5D=extended&searchOptionF 

Yugoslavia P.O.W. Free Mail 1942 Schokken (K R Wongrowitz ...  
www.delcampe.net/.../id,108601897,var,Yugoslavia- 

 

http://www.moosburg.org/info/stalag/post.html
http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=Oflag+Schokken&cat=0&searchOptionForm%5BsearchMode%5D=extended&searchOptionF
http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=Oflag+Schokken&cat=0&searchOptionForm%5BsearchMode%5D=extended&searchOptionF
http://www.delcampe.net/page/item/id,108601897,var,Yugoslavia-P-O-W-Free-Mail-1942-Schokken-K-R-Wongrowitz-Letter-Sheet-to-Belgrade-Oflag-XXI-C,language,E.html
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Powyższe trzy zdjęcia są ilustracją obchodów (ceremonii, celebracji) Świąt Bożego 

Narodzenia przez jeńców jugosłowiańskich. (niestety brak daty) 

 

 
 
 

Tu tłumaczenie zbyteczne. 

http://www.forces-war-records.co.uk/information/european-camps-british--commonwealth-

prisoners-of-war-1939-45 

European Camps –British & Commonwealth Prisoners of war 1939-45  
www.forces-war-records.co.uk/.../european-camps-br 
 

 

http://www.forces-war-records.co.uk/information/european-camps-british--commonwealth-prisoners-of-war-1939-45
http://www.forces-war-records.co.uk/information/european-camps-british--commonwealth-prisoners-of-war-1939-45
http://www.forces-war-records.co.uk/information/european-camps-british--commonwealth-prisoners-of-war-1939-45
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OFLAG XXIc/z Grune bei Lissa/Skoki, Poland. 

Located in Warthegau, a western province of Poland that had been incorporated into the German Reich in 1939. It held Norwegian officers captured in 1942 

and 1943. Originally most soldiers and officers had been released after the end of the Norwegian campaign, but as resistance activities increased, the officers 

were rearrested and sent to POW camps. 

The camp was originally established in June 1942 near Schokken (now Skoki) 30 km (19 mi) north of Poznan, in what had previously been Oflag XXI-A, 

opened in September 1940 as a camp for Polish officers. 

 In March 1943 it was moved to Schildberg (now Ostrzeszów) 18 miles south of Ostrów, taking over buildings previously used as a camp for wounded and 

sick British non-commissioned officers and designated Stalag XXI-A. This camp was unique in that it comprised several buildings in the centre of the small 

town, from which the remaining Polish inhabitants had been removed. These buildings were not adjacent to each other and were surrounded by barbed-wire 

fences. 

In 1944 the Norwegian officers were located as follows: 630 in the Seminary; 290 in the high-school; 100 in the primary school; 80 in the Richter house; 30 in 

hospital. 

There was also a sub-camp, designated Oflag XXI-C/Z established at Grune bei Lissa (now Gronówko, near to Leszno), between September 1943 and 

January 1945. 

In January 1945 the officers were marched out westward, finally arriving at Oflag III-A in Luckenwalde, south of Berlin. On 21 April 1945 the Red Army 

liberated the camp. On 5 May 1945 the Norwegians were transported east to a camp near Lignica in Silesia, then travelled for several days by train to 

Hamburg and Aarhus, Denmark, finally arriving in Oslo on 28 May 1945. 

 

http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/B/Bo/Bose-Jobst-Hilmar-von.htm 

Ritterkreuzträger Jobst-Hilmar von Bose  
www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/.../Bose-Jobst-Hil.. 
W/w był (m. in.) komendantem obozu w Antoniewie (Schokken) od 29.04.1943 do 

26.10.1943 - patrz tekst strony. 

 

 

http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/B/Bo/Bose-Jobst-Hilmar-von.htm
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/B/Bo/Bose-Jobst-Hilmar-von.htm
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http://rihannadyskog81.blinkweb.com/  

Tytuł strony: Moje prace dla każdego (blog m.in. o obozach jenieckich) 

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=2144841399890974610
27.0004982fb6e7689914e85     Les camps de Prisonniers de guerre français 
(39/45) - Google Maps  
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid...  

Zawiera mapę Europy z zaznaczonymi na niej obozami jenieckimi 

 

http://www.flickr.com/photos/whenlostin/3832226380/ 

Oflag 64 and 64Z Prisoners of War Memorial | Flickr - Photo Sharing!  
www.flickr.com/photos/whenlostin/3832226380/  

albo: 
http://www.markeroni.com/catalog/display.php?code=GA_ANHSM_004 

i dalej: 

http://www.markeroni.com/photos/catalog/US/GA/GA_ANHSM_004_1.jpg 

a te dwa ostatnie adresy: 

POW's in OFLAG 64 and 64Z historical marker/historic landmark in ... 
www.markeroni.com › Catalog Index 
 

http://rihannadyskog81.blinkweb.com/
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=214484139989097461027.0004982fb6e7689914e85
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=214484139989097461027.0004982fb6e7689914e85
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=214484139989097461027.0004982fb6e7689914e85
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=214484139989097461027.0004982fb6e7689914e85
http://www.flickr.com/photos/whenlostin/3832226380/
http://www.flickr.com/photos/whenlostin/3832226380/
http://www.markeroni.com/catalog/display.php?code=GA_ANHSM_004
http://www.markeroni.com/photos/catalog/US/GA/GA_ANHSM_004_1.jpg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.markeroni.com%2Fcatalog%2Fdisplay.php%3Fcode%3DGA_ANHSM_004&ei=q7t7UorOF5Sihger3YCICw&usg=AFQjCNFZm5PyxaGuOYEJkF_-B_Mg5KmWXw&sig2=CAeJqvLTo6ccYAb6%20
http://www.markeroni.com/catalog/
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W honorze (za honor) Armii Stanów Zjednoczonych 

Oficerom i ich podkomendnym? 

jako jeńcom wojennym 

w obozie 64 i 64 Z 

 

Powyższa tablica znajduje się w: 

Muzeum Narodowe POW dziedziniec Andersonville Sumter , GA , US Postal Code: 

31711 Znacznik ten występuje razem: [GA-49 ] Szerokość (N / S): 32,197348długość 

geograficzna (E / W): -84,127116 

 
http://www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html 

http://www.markeroni.com/catalog/browse.php?country_browse=US&division_browse=GA&subdivision_browse=Sumter&town_browse=Andersonville&which=town#result
http://www.markeroni.com/catalog/browse.php?country_browse=US&division_browse=GA&subdivision_browse=Sumter&town_browse=Andersonville&which=town#result
http://www.markeroni.com/catalog/browse.php?country_browse=US&division_browse=GA&subdivision_browse=Sumter&town_browse=Andersonville&which=subdivision#map
http://www.markeroni.com/catalog/browse.php?country_browse=US&division_browse=GA&subdivision_browse=Sumter&town_browse=Andersonville&which=country#map
http://www.markeroni.com/catalog/browse.php?road_browse=ga-49&country_browse=US&division_browse=GA&subdivision_browse=Sumter&town_browse=Andersonville&which=road#result
http://www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html
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Ta strona została już wymieniona w „Uzupełnieniach..”. Tu dla przypomnienia. Jest to 

najbardziej kompetentna strona internetowa w zakresie tematu: „Niemieckie obozy 

jenieckie”- na niej informacje (niestety tylko informacje) o źródłach (również archiwalnych) 

w oparciu, o które to źródła strona została opracowana. 

 

http://www.warcovers.com/PDF/List%20146.pdf 

list 142 - Warcovers  
www.warcovers.com/PDF/List%20146.pdf  
 

 
 

http://www.ultimelettere.it/ultimelettere/ultimelettereanagrafe.php?ricerca=687&presentazion

e=1&lingua=it# 

INSMLI - Ultime lettere: Alberto Trionfi. Presentazione  
www.ultimelettere.it › .. 
 

 
 

I dalej ten sam temat tyczący w/w Alberto Trifoni: 

 

http://www.warcovers.com/PDF/List%20146.pdf
http://www.warcovers.com/PDF/List%20146.pdf
http://www.ultimelettere.it/ultimelettere/ultimelettereanagrafe.php?ricerca=687&presentazione=1&lingua=it
http://www.ultimelettere.it/ultimelettere/ultimelettereanagrafe.php?ricerca=687&presentazione=1&lingua=it
http://www.ultimelettere.it/ultimelettere/ultimelettereanagrafe.php?ricerca=687&presentazione=1
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http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-

integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf 

 

 
 

Jest to fragment pozycji liczącej ponad 114 stron i niżej przedstawionej. 

 

http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf
http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf
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http://en.cyclopaedia.net/wiki/Oflag-XXI-B 

Oflag XXI-B | Online references | cyclopaedia.net  
en.cyclopaedia.net/wiki/Oflag-XXI-B  

 

Jest to strona zawierająca zbiorcze informacje dostępne w sieci i tyczące Oflagu XXI B 

(niestety tylko Szubina) 

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~wvmystica/Andersonville_Prison_Camp.

html 

Andersonville Prison Camp - Freepages - Ancestry.com  
freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/. 
 

Jest to strona amerykańska zawierająca wiele tablic pamiątkowych (m.in. wyżej 

zaprezentowaną). 

http://stalags.org/index.php?action=recent;start=50 

http://en.cyclopaedia.net/wiki/Oflag-XXI-B
http://en.cyclopaedia.net/wiki/Oflag-XXI-B
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~wvmystica/Andersonville_Prison_Camp.html
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~wvmystica/Andersonville_Prison_Camp.html
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~wvmystica/Andersonville_Prison_Camp.html
http://stalags.org/index.php?action=recent;start=50
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Messages récents - Se Souvenir... PG et stalags 1939-1945  
stalags.org/index.php?action=recent;start=50 
 

Jest to francuskojęzyczna strona (bardzo obszerna, rozbudowana) poświęcona jeńcom 

francuskim w niewoli niemieckiej zawierająca listy imienne jeńców. 

 

http://books.google.pl/books?id=H8y7HzCm74MC&pg=PA365&lpg=PA365&dq=oflag+sch

okken&source=bl&ots=kvKRbmRSNz&sig=VC827TdRFd6PYP 

Abundance of Valor: Resistance, Survival, and Liberation: 1944-45  
books.google.pl/books?isbn=0345519086 
Pod tym adresem znajduje się książka „Abudance of Valor. Resistance, Liberation, and 

Survival” autorstwa Will’ego Irwin’a licząca 411 s., w której na stronie 365 w bibliografii jest 

wymieniona praca (już tu wspomniana) Clarence Meltesena „From Schokken to Wugarten”. 

Bohater książki (autor?) znalazł się w niewoli niemieckiej (głównie jednak przebywał w 

Szubinie) i bardzo dokładnie opisał tamtejsze życie obozowe. 

 

http://www.qxl.no/pris/frimerker/fdc-brev-og-hjemstedsfilateli/krigspost/krigsfangepost-st-

oflag-xxi-c-gepruft-a-schokken-03-3-43/v/an709285740/ 

Krigsfangepost st. OFLAG XXI C gepruft A + SCHOKKEN 03.3.43 - Qxl  
www.qxl.no/...oflag...schokken 
 

 

 
 

 

 

http://bartvanderpol.nl/index.php/home/hendrik-andries-van-der-pol/32-werk/chauffeur-

generaal-winkelman/historie 

 

Pod powyższym adresem jest bogato ilustrowane opracowanie „Henk van der Pohl” 

http://stalags.org/index.php?action=recent;start=50
http://books.google.pl/books?id=H8y7HzCm74MC&pg=PA365&lpg=PA365&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=kvKRbmRSNz&sig=VC827TdRFd6PYP
http://books.google.pl/books?id=H8y7HzCm74MC&pg=PA365&lpg=PA365&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=kvKRbmRSNz&sig=VC827TdRFd6PYP
http://books.google.pl/books?id=H8y7HzCm74MC&pg=PA365&lpg=PA365&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=kvKRbmRSNz&sig=VC827TdRFd6PYPLDWlRnvm-nmOc&hl=pl&sa=X&ei=bVd5Up2gHMTChAff_oH4DA&ved=0CDoQ6AEwAziCAQ
http://www.qxl.no/pris/frimerker/fdc-brev-og-hjemstedsfilateli/krigspost/krigsfangepost-st-oflag-xxi-c-gepruft-a-schokken-03-3-43/v/an709285740/
http://www.qxl.no/pris/frimerker/fdc-brev-og-hjemstedsfilateli/krigspost/krigsfangepost-st-oflag-xxi-c-gepruft-a-schokken-03-3-43/v/an709285740/
http://www.qxl.no/pris/frimerker/fdc-brev-og-hjemstedsfilateli/krigspost/krigsfangepost-st-oflag-xxi-c-gepruft-a-schokken-03-3-43/v/an709285740/
http://bartvanderpol.nl/index.php/home/hendrik-andries-van-der-pol/32-werk/chauffeur-generaal-winkelman/historie
http://bartvanderpol.nl/index.php/home/hendrik-andries-van-der-pol/32-werk/chauffeur-generaal-winkelman/historie
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(zawierające życiorys uprzednio wymienionego) – w latach wojny był on też jeńcem?  obozu 

w Antoniewie (Schokken). Zdjęcia poniższe z pewnością nie zostały wykonane w 

Antoniewie. 

 

 
 

http://books.google.pl/books?id=uSZlbCejgyUC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=oflag+schokk

en&source=bl&ots=8Yf-ZGH6Yc&sig=l9PtXtXDKNrVjEkMzLJ 

Noi nei lager: testimonianze di militari italiani internati nei ...  
books.google.pl/books?isbn=883153355X  
 

Pod tym adresem jest książka: 

 

http://books.google.pl/books?id=uSZlbCejgyUC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=8Yf-ZGH6Yc&sig=l9PtXtXDKNrVjEkMzLJ
http://books.google.pl/books?id=uSZlbCejgyUC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=8Yf-ZGH6Yc&sig=l9PtXtXDKNrVjEkMzLJ
http://books.google.pl/books?id=uSZlbCejgyUC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=oflag+schokken&source=bl&ots=8Yf-ZGH6Yc&sig=l9PtXtXDKNrVjEkMzLJLZIhrCQY&hl=pl&sa=X&ei=osx7UpP6OMbJhAeOmoGoDA&ved=0CEAQ6AEwBDi-AQ
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a w niej na s. 242 – 244 (i nie tylko) tekst poświęcony Obozowi w Antoniewie: 
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Natomiast s. 25 mieści mapę: 
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http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-

integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf 

Pod tym adresem znajduje się książka licząca w sumie 119 s. a w niej na s. 1 w nocie 

biograficznej generała brygady Alberta Trifoniego: 

 

 

http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf
http://www.mariatrionfi.it/wp-content/uploads/2012/09/Il-Generale-Alberto-Trionfi-testo-integrale-del-libro-e-documentzione-aggiuntiva.pdf
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Wzmianki o obozie trafiają się i na innych stronach. 

 

http://www.historyandtheheadlines.abc-

clio.com/ContentPages/ContentPage.aspx?entryId=1145110&currentSection=1130224&prod

uctid=3 

 

Pod tym adresem znajduje się krótki biogram admirała: 

 

http://www.historyandtheheadlines.abc-clio.com/ContentPages/ContentPage.aspx?entryId=1145110&currentSection=1130224&productid=3
http://www.historyandtheheadlines.abc-clio.com/ContentPages/ContentPage.aspx?entryId=1145110&currentSection=1130224&productid=3
http://www.historyandtheheadlines.abc-clio.com/ContentPages/ContentPage.aspx?entryId=1145110&currentSection=1130224&productid=3
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Jest to jedynie fragment dłuższego artykułu. Brak jednak w nim dalszych informacji o obozie 

w Antoniewie.  

W każdym razie w/w admirał Inigo Campioni opowiedział się za kapitulacją wobec wojsk 

brytyjskich we wrześniu 1943 roku (przebywał wówczas na wyspie Rodos)  i sojuszem z 

aliantami przeciw hitlerowskim Niemcom. Optował też za skazaniem na karę śmierci Benito 

Mussoliniego, który od 25 lipca do 12 września 1943 siedział w areszcie w Gran Sasso. 

Admirał, jako osoba niebezpieczna dla III Rzeszy został umieszczony w Oflagu Schokken. 

Mussolini został 12 września 1943 roku uwolniony przez komandosów niemieckich pod 

dowództwem Otto Skorzenego i Haralda Morsa, a następnie stanął (z łaski Hitlera) na czele 

marionetkowego rządu Włoskiej Republiki Socjalnej (władzom tej „Republiki” Inigo 

Campioni odmówił przysięgi na wierność). W styczniu 1944 roku Inigo Campioni Niemcy 

oddali w ręce Mussoliniego. Faszyści włoscy osadzili go w więzieniu w Weronie, postawili 

następnie przed sądem w Parmie, który uznał go winnym zdrady stanu i skazał na karę 
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śmierci. Admirał Inigo Campioni został stracony 24 maja 1944 roku. [za Wikipedią i za 

fragmentami wielu publikacji z „Google Książki” (books.google.pl)]. [Jacek Wilczur, Armira 

nie wróci do Italii, Tom 8, Książka i  Wiedza, 1962 ??]. 

 

http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05-08-490-3.pdf 

1 - Den norske tannlegeforenings Tidende  
www.tannlegetidende.no/dntt/.../P05-08-490-3.pdf  

 

Pod tym adresem jest: Norske tannleger i tysk krigsfangenskap  

1943–1945 

Av tannlege Leidulf Hafsmo, a w nim na s. 491 

 

 
 

http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf 

ibliografia ragionata - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia  
www.anrp.it/edizioni/.../bibliografia_ragionata.pd 

http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05-08-490-3.pdf
http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05-08-490-3.pdf
http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf
http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf
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Tu dokument biograficzny wielu Włochów biorących udział w II wojnie światowej: 

PER NON DIMENTICARE,  

w którym również o internowanych w obozie w Antoniewie. 

 

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ64687.pdf 

The German Armed Forces Suprerne Command and British and ...  
www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ64687.pdf  

  lis  ourkoutiotis -       -  Cytowane przez 1  -  Powiązane artykuły  
(Recklinghausen, Littschen-Marienwerdcr, Manenbug, l4/O8/4 1 to 24IO 1/45); Oflag. XXI 

A (Schokken, 15/08/40 to 1 7/04/42), Ofhg XXI B (Schubin/Altburgimd. 

 

Tu obszerna praca (397 s.) w języku angielskim zawierająca „wszystko” o niemieckich 

obozach jenieckich dla Amerykanów i Brytyjczyków.  

 

http://www.collectie.legermuseum.nl/asp/page.asp?alias=strategion&view=strategion&id=i00

1879&show=detail&priref=118686&collection=mediatheek 

Generaal H.W. Winkelman in krijgsgevangenschap in Schokken  
www.collectie.legermuseum.nl › home  › Collectie 
 

 

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/NQ64687.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=242&ved=0CDMQFjABOPAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nlc-bnc.ca%2Fobj%2Fs4%2Ff2%2Fdsk2%2Fftp03%2FNQ64687.pdf&ei=agp8UsqXN5HxhQfz24GwDg&usg=AFQjCNEJ6_THYehhvvvlzfnfFdXwekeknQ&sig2=F8Td5GfnfsbmyN%20
https://scholar.google.pl/scholar?rlz=1C2AVSA_enPL442&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=869&bvm=pv.xjs.s.en_US.fjKNts1I8xA.O&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=17424259299515095722
https://scholar.google.pl/scholar?rlz=1C2AVSA_enPL442&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1280&bih=869&bvm=pv.xjs.s.en_US.fjKNts1I8xA.O&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:qtrk5YNnz_EDqM:scholar.google.com/
http://www.collectie.legermuseum.nl/asp/page.asp?alias=strategion&view=strategion&id=i001879&show=detail&priref=118686&collection=mediatheek
http://www.collectie.legermuseum.nl/asp/page.asp?alias=strategion&view=strategion&id=i001879&show=detail&priref=118686&collection=mediatheek
http://www.collectie.legermuseum.nl/asp/page.asp?alias=strategion&view=strategion&id=i001879&show=detail&priref=118686&collection=mediatheek&q=
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i000000.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i001861.html


 

448 
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Jest to z całą pewnością rysunek przedstawiający w/w generała w obozie antoniewskim. 

Najprawdopodobniej jest to pomieszczenie dawnej dyżurki między górnymi sypialniami (dziś 

umywalniami – łazienkami). W tytule jednak” „in camp Stanislau”. 

Tenże H.W. Winkelmann jest tożsamy z H.G. Winkelmann’em ze zdjęcia zbiorowego 

powyżej? 

 

http://no.vi.ki/Norge_under_andre_verdenskrig 

1. Norge under andre verdenskrig - wiki - Vi.Ki  
no.vi.ki/Norge_under_andre_verdenskrig  
Tłumaczenie strony  

20 mar 2013 - Allerede i februar 1942 ble 86 offiserer sendt til den polske 

landsbyenSchokken (Skoki) til krigsfangeleiren Oflag XXI C. I løpet av halvannet år ... 

Pod tym adresem norweska Wikipedia m. in. o norweskich oficerach w Obozie Skoki 

(Antoniewo). 

 

 

 

http://www.pegasusarchive.org/pow/photos.htm –adres strony 
http://www.pegasusarchive.org/pow/O64Z/PicOf_64Z_Group1.htm – adres podstrony 

Photo Gallery - The Pegasus Archive  
www.pegasusarchive.org/pow/photos.htm 

 

Oflag 64/Z 

 

http://no.vi.ki/Norge_under_andre_verdenskrig
http://no.vi.ki/Norge_under_andre_verdenskrig
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=no&u=http://no.vi.ki/Norge_under_andre_verdenskrig&prev=/search%3Fq%3Doflag%2Bschokken%26start%3D240%26sa%3DN%26rlz%3D1C2AVSA_enPL442%26biw%3D1280%26bih%3D869
http://www.pegasusarchive.org/pow/photos.htm
http://www.pegasusarchive.org/pow/O64Z/PicOf_64Z_Group1.htm
http://www.pegasusarchive.org/pow/photos.htm
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Copyright: Malcolm Waldron. 
 

Niestety brak danych o osobach na fotografii. 

 

http://www.oflag64.us/Oflag64/The_ITEM_Archive_files/1997_september.pdf 

September - Oflag 64  
www.oflag64.us/Oflag64/The.../1997_september.pdf  
 

http://www.oflag64.us/Oflag64/The_ITEM_Archive_files/1997_september.pdf
http://www.oflag64.us/Oflag64/The_ITEM_Archive_files/1997_september.pdf
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Jest to fragment artykułu (bez tytułu) – strony internetowej w/w. 

 

http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=98&lang

=no&PHPSESSID=410b5dfda54297894f5ebf784b8b9453 

Oflag XXIC - V Hefte Navnelister over norske ... - logo image  
oflag21c.ovh.org/index.php?option. 
 

 

http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=98〈=no&PHPSESSID=410b5dfda54297894f5ebf784b8b9453
http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=98〈=no&PHPSESSID=410b5dfda54297894f5ebf784b8b9453
http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=98&lang=no&PHPSESSID=410b5dfda54297894f5ebf784b8b9453
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Dwa ostatnie obrazy są zamieszczone w norweskim opracowaniu opisującym zasadniczo 

pobyt jeńców tej narodowości w Obozie w Ostrzeszowie. Zdjęcie nie najlepszej (niestety) 

jakości zostało niewątpliwie wykonane w Antoniewie. 

Na tej stronie również imienna lista jeńców norweskich. 

 

http://miles.forumcommunity.net/?t=51407788 

Bastava una settimana... - Miles - ForumCommunity 
miles.forumcommunity.net/?t=51407788  
 

Tu dokumenty obozowe generała majora Cremese Cesare z pieczątką (m.in.) Oflagu 64 Z 

Schokken, czyli Antoniewa. 

 

http://miles.forumcommunity.net/?t=51407788
http://miles.forumcommunity.net/?t=51407788
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http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1414428 

Norwegian POW Museum - Academic Dictionaries and Encyclopedias  
en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1414428  
 

Tutaj norweska encyklopedia w wersji elektronicznej, a w niej „prawie wszystko” o 

Norwegach w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza o ich pobycie w niemieckich obozach 

jenieckich (w tym na terenie Polski). Setki fotografii z opisami. Niestety brak Oflag Schokken 

w szerszym zakresie (tylko parozdaniowa informacja). Źródła tyczą głównie Ostrzeszowa. 

Strona powyższa bardzo rozbudowana (wiele podstron i linków). Tu można znaleźć spisy 

imienne jeńców (nie tylko norweskich). Także źródła, na bazie których strona została 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1414428
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1414428


 

455 

 

zbudowana. Warto wiedzieć, że muzeum (norweskie!) poświęcone Obozowi w Ostrzeszowie 

znajduje się w sali ratusza w Ostrzeszowie. 

 

http://www.docstoc.com/docs/19685454/AFTERNOON-SESSION-commencing-at-2 

AFTERNOON SESSION commencing at 2 - Docstoc  
www.docstoc.com/.../AFTERNOON-SESSION-com 
 

Jest to strona więcej biznesowa niż historyczna. Można jednak na niej znaleźć bardzo ciekawe 

źródła, m.in. tyczące Oflag Schokken. Po wpisaniu „Oflag Schokken” w wyszukiwarce 

pojawiają się 404 rezultaty odnoszące się do tego hasła. Niektóre bardzo wartościowe, 

większość jednak to zwyczajne „śmieci” i w dodatku nie odnoszące się do „naszego” obozu. 

Przejrzenie całości darowałem sobie. 

 

http://pl.scribd.com/doc/111365675/Comite-International-de-la-Croix-Rouge-DOCUMENTS-

sur-l-activite-du-Comite-international-de-la-Croix-Rouge-en-f 

Comité International de la Croix Rouge: DOKUMENTY sur l'activité ...  
www.scribd.com / ... / Comite-International-de-la-Croix ... 
 

Strona mieszcząca w sobie dokumenty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, 

sporządzane przez delegatów tej instytucji po wizytacji m.in. niemieckich obozów jenieckich. 

Język francuski. 

 

http://www.dir.abroadeducation.com.np/Oflag64/ 

http://www.talkingproud.us/Retired/Retired/Oflag64.html 

http://www.talkingproud.us/Retired/Retired/Oflag64_files/the-soviets-attack002c-the-pows-

are-moved.pdf, s. 9 

Oflag64 - Directory  
www.dir.abroadeducation.com.np › ... › Oflag64   

 

http://www.docstoc.com/docs/19685454/AFTERNOON-SESSION-commencing-at-2
http://www.docstoc.com/docs/19685454/AFTERNOON-SESSION-commencing-at-2
http://pl.scribd.com/doc/111365675/Comite-International-de-la-Croix-Rouge-DOCUMENTS-sur-l-activite-du-Comite-international-de-la-Croix-Rouge-en-f
http://pl.scribd.com/doc/111365675/Comite-International-de-la-Croix-Rouge-DOCUMENTS-sur-l-activite-du-Comite-international-de-la-Croix-Rouge-en-f
http://www.scribd.com/doc/111365675/Comite-International-de-la-Croix-Rouge-DOCUMENTS-sur-l-activite-du-Comite-international-de-la-Croix-Rouge-en-faveur-des-civils-detenus-dans-les-camp
http://www.dir.abroadeducation.com.np/Oflag64/
http://www.talkingproud.us/Retired/Retired/Oflag64.html
http://www.talkingproud.us/Retired/Retired/Oflag64_files/the-soviets-attack002c-the-pows-are-moved.pdf
http://www.talkingproud.us/Retired/Retired/Oflag64_files/the-soviets-attack002c-the-pows-are-moved.pdf
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CEQQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.dir.abroadeducation.com.np%2FOflag64%2F&ei=ERB-UsyTDKnm7AaopYGABQ&usg=AFQjCNGvxuHLOmKO8px0hWc5LMITuQxuhg&sig2=8m1rwFublkouPwBU6aNnvQ
http://dir.abroadeducation.com.np/Oflag64/
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s.9 

 

http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/1884/pdf/diss.pdf 
[PDF] 

Das deutsche Kriegsgefangenenwesen 1939-1945  
ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/1884/.../diss.pd 
 

Pod tym adresem znajduje się pozycja: 

http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/1884/pdf/diss.pdf
http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2009/1884/pdf/diss.pdf
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A w niej: 
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http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXVII.pdf 

Trial of the Major War Criminals before International Military Tribunal ...  
www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXVII.pdf  

 

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXVII.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XXVII.pdf
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Jest to zbiór dokumentów wytworzonych przez OKW i użytych przeciw niemu przed 

Międzynarodowym Trybunałem Wojennym w Norymberdze. 

 

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Kasernen/Wehrkreis21/KasernenSchokken-R.htm 

Garnison Schokken - Lexikon der Wehrmacht  
www.lexikon-der-wehrmacht.de/.../KasernenSchokke 
 

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Kasernen/Wehrkreis21/KasernenSchokken-R.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Kasernen/Wehrkreis21/KasernenSchokken-R.htm
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Póki co, nic nie wiadomo, aby w Skokach stacjonował jakikolwiek niemiecki garnizon 

wojskowy. Trudno bowiem za garnizon uznać nieliczne siły przeznaczone do służby w 

Oflagu Schokken (Antoniewie) i „szpitala” wojskowego w rejonie tzw. „Błocieńca” (dziś 

miejsce po lewej stronie szosy Skoki – Wągrowiec tuż za Skokami ciągnące się w kierunku 

Jeziora Rościńskiego; jeszcze całkiem niedawno pozostałością tegoż „szpitala” był drewniany 

barak rozebrany kilka lat temu). 

 

http://www.gahetna.nl/archievenoverzicht/pdf/NL-HaNA_2.13.98.ead.pdf 

Defensie / Coll. Krijgsgevangenen - gahetNA  
www.gahetna.nl/.../pdf/NL-HaNA_2.13.98.ead.pdf  

 

Pod tym adresem znajduje się strona zawierająca niżej zamieszczony tytuł i fragment s. 14 

tegoż opracowania, a także adres do strony internetowej, gdzie najprawdopodobniej znajdują 

się bardziej szczegółowe dane o jeńcach holenderskich w niemieckich obozach jenieckich. 

http://www.gahetna.nl/archievenoverzicht/pdf/NL-HaNA_2.13.98.ead.pdf
http://www.gahetna.nl/archievenoverzicht/pdf/NL-HaNA_2.13.98.ead.pdf
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Oto wyżej wspomniany adres: 

www.gahetna.nl 

 

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ebay.co.uk/itm/SIGNED-

NICHOL-Last-Escape-ALLIED-POWs-GERMANY-/120759539923 

1. SIGNED NICHOL The Last Escape UNTOLD STORIES OF ALLIED ...  
www.ebay.co.uk › ... › Books   
Tłumaczenie strony  

Oflag XXI-C Schubin/Schokken/Schildberg (Poland). Oflag XXI-C/Z Grune bei Lissa 

(Poland). Other Camps. Oflag 6 Tost. Oflag 64 Schubin. Oflag 79 Waggum ... 

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ebay.co.uk/itm/SIGNED-NICHOL-Last-Escape-ALLIED-POWs-GERMANY-/120759539923
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ebay.co.uk/itm/SIGNED-NICHOL-Last-Escape-ALLIED-POWs-GERMANY-/120759539923
http://www.ebay.co.uk/itm/SIGNED-NICHOL-Last-Escape-ALLIED-POWs-GERMANY-/120759539923
http://www.ebay.co.uk/sch/Books-/4717/i.html
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ebay.co.uk/itm/SIGNED-NICHOL-Last-Escape-ALLIED-POWs-GERMANY-/120759539923&prev=/search%3Fq%3Doflag%2B64/Z%2BSchokken%26start%3D120%26sa%3DN%26rlz%3D1C2AVSA_enPL442%26biw%3D1280%26bi%20
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Tu jest książka: „The Last Eskape. The Untold Story of Alliend of War in Germany” by John 

Nichol and Tonny Rennell. 

 

http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf 

bibliografia ragionata - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia  
www.anrp.it/edizioni/.../bibliografia_ragionata.pdf  

 64. (con ill.). Numero unico per la cerimonia del 25 luglio 1954 in onore del .....Relazione 

per gli Alleati, dell' “anziano” dell'Oflag di Gross Hesepe. ...... Ricordi di un generale nel 

"campo dei generali" di Schokken e testimonianza del tragico. 
Pod tym adresem praca „Per non dimenticare” z możliwością przetłumaczenia (Google 

translate) licząca 122 s. Na którejś z nich wymienieni jeńcy Obozu Schokken. 

 

http://www.sgvavia.ru/forum/150-999-1 

1. Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях - ВВС СГВ - Авиация 
СГВ  

www.sgvavia.ru/forum/150-999-1  
 

Tłumaczenie strony  
9 lis 2011 - Oflag 64 Шубин («Альтбургунд») (Schubin («Altburgund»)) Зубин (Szubin) 

Польша 5.1943-1.1945. Oflag 64/Z Шоккен (Schokken) Скоки .. 

Na tej stronie obóz Schokken jedynie wymieniony w liście niemieckich obozów jenieckich. 

 

http://vho.org/F/b/CICR/2.html 

CICR : Documents sur l'activité du CICR... (1939-1945) - vHo 
vho.org/F/b/CICR/2.html  
20 sie 2007 - ... d'Oslo, puis transférés à Schokken, sont traités comme des prisonniers de 

guerre. .... Le CICR a reçu de l'homme de confiance polonais de l'OflagVII A une ..... que les 

destinataires n'ont pas reçu leurs colis, ou bien les. 64 

 

Tutaj dokumenty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża: 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

DOCUMENTS 

sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge en 

faveur des civils détenus dans les camps de concentration 

en Allemagne (1939-1945) 

Na s. 49 Schokken (w związku z jeńcami norweskimi). 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6591796 

Documents sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge ...  
journals.cambridge.org/production/.../cjoGetFulltext?... - Tłumaczenie strony  

Gestapo d'Oslo, puis transferes a Schokken, sont traites comme des ..... Le CICR a re?u de 

l'homme de confiance polonais de l'Oflag VII A une liste ..... Page 64  

 

http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf
http://www.anrp.it/edizioni/altre_pubblicazioni_consultabili/bibliografia_ragionata.pdf
http://www.sgvavia.ru/forum/150-999-1
http://www.sgvavia.ru/forum/150-999-1
http://www.sgvavia.ru/forum/150-999-1
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://www.sgvavia.ru/forum/150-999-1&prev=/search%3Fq%3Doflag%2B64/Z%2BSchokken%26start%3D150%26sa%3DN%26rlz%3D1C2AVSA_enPL442%26biw%3D1280%26bih%3D869
http://vho.org/F/b/CICR/2.html
http://vho.org/F/b/CICR/2.html
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=6591796
http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=6591804
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext%3Ffulltextid%3D6591804&prev=/search%3Fq%3Doflag%2B64/Z%2BSchokken%26start%3D160%26sa%3DN%26rlz%3D1C2AVSA_enPL442%26biw%3D1280%26bi%20
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Gestapo d'Oslo, puis transferes a Schokken, sont traites comme des ..... Le CICR a re?u de 

l'homme de confiance polonais de l'Oflag VII A une liste ..... Page 64  

(Tu może być coś nie tak z adresem) 

Tych dokumentów MCK jest, co zrozumiałe, taki ogrom, że darowałem sobie wyszukiwanie 

w nich tych odnoszących się do obozu Schokken. 
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http://loe.niod.knaw.nl/kleur/De-Jong_Koninkrijk_deel-08_eerste-helft.pdf 

Deel 8 - KNAW  
loe.niod.knaw.nl/kleur/De-Jong_Koninkrijk_deel-08_eerste-helft.pdf  

Page 64 ...... waarvan dan ca. 64 mln Rm van de particuliere firma's afkomstig was; van die 

64111ln ...... Oflag 67, Stalag 371. Ontvluchtingen van ...... terugkeer naar 'een niet meer 

te schokken Godsvertrouwen en diepe religie'; hij voelde zich ... 
 

 
 

http://loe.niod.knaw.nl/kleur/De-Jong_Koninkrijk_deel-08_eerste-helft.pdf
http://loe.niod.knaw.nl/kleur/De-Jong_Koninkrijk_deel-08_eerste-helft.pdf
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Jest to pozycja licząca 578 stron o niemieckim systemie zagłady (ludobójstwa) – w tym o 

obozach jenieckich. Raczej nie ma Obozu w Schokken. 

 

http://pl.scribd.com/doc/100172721/Los-Ultimos-Cien-Dias 

1. Los Ultimos Cien Días - Scribd  
www.scribd.com/doc/100172721/Los-Ultimos-Cien-Dias 
16 lip 2012 - Habían salido del campamento de Schokken, Polonia, ocho días 

antes,...... JOHN TOLAND – LOS ÚLTIMOS CIEN DÍAS - 64 otras armas 

pesadas, ...... ElOflag XIIIB (Offizierslager, campamento de oficiales prisioneros de ... 

 

Tu fabularyzowany dokument liczący 597 s. Z zapowiedzi Google wynika, że w jakimś 

fragmencie dotyczy Obozu Schokken. 

 

http://en.goldenmap.com/Oflag_XXI-C 

1. Oflag XXI-C - GoldenMap  
en.goldenmap.com/Oflag_XXI-C  
Tłumaczenie strony  
Oflag XXI-C. Aarhus · Berlin · German Army · Germany · Great Britain · Hamburg · 

Lignica · Main Page · Norway · Norwegian POW Museum · Norwegian ... 

Strona wspominająca jedynie o Obozie Schokken – głównie tyczy Obozu w Ostrzeszowie 

(Schildberg). 

Trzeba jednak wiedzieć, że Obóz Schokken był w zasadzie obozem przejściowym (mimo, że 

nie nosił nazwy Durchlager). W bardzo dużej ilości przypadków jeńcy trafiali najpierw do 

Antoniewa, by po kilku miesiącach (co najwyżej kilkunastu) trafiać do Obozu w 

Ostrzeszowie). Stąd mało opracowań poświęconych w całości „naszemu” obozowi. A to 

dlatego, że dla większości jeńców pobyt w Antoniewie był jedynie epizodem w ich 

obozowym życiu i w wojennej gehennie.   

 

http://www.forces-war-

records.co.uk/records.asp?SE=go&KW=MR&cmp=Cont&AdGp=D&SC=KN&NO=1623&g

clid=CNuA3Ji-37oCFYZd3godv1wAxw 

Pod tym adresem jest (być może) bardzo bogata w oryginalne źródła strona poświęcona 

brytyjskim siłom zbrojnym (Britich Military Record) od wieku XVII do czasów 

współczesnych i licząca 5 mln rekordów. Źródła te (być może) można „ściągnąć” drogą 

mailową (nie dochodziłem, czy bezpłatnie). Procedura korzystania z tej strony wymaga 

logowania. 

 

http://pl.scribd.com/doc/100172721/Los-Ultimos-Cien-Dias
http://www.scribd.com/doc/100172721/Los-Ultimos-Cien-Dias
http://en.goldenmap.com/Oflag_XXI-C
http://en.goldenmap.com/Oflag_XXI-C
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.goldenmap.com/Oflag_XXI-C&prev=/search%3Fq%3Doflag%2B64/Z%2BSchokken%26start%3D168%26sa%3DN%26rlz%3D1C2AVSA_enPL442%26biw%3D1280%26bih%3D869
http://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?SE=go&KW=MR&cmp=Cont&AdGp=D&SC=KN&NO=1623&gclid=CNuA3Ji-37oCFYZd3godv1wAxw
http://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?SE=go&KW=MR&cmp=Cont&AdGp=D&SC=KN&NO=1623&gclid=CNuA3Ji-37oCFYZd3godv1wAxw
http://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?SE=go&KW=MR&cmp=Cont&AdGp=D&SC=KN&NO=1623&gclid=CNuA3Ji-37oCFYZd3godv1wAxw
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http://archiwumallegro.pl/oboz_jencow_wojennych_w_antoniewie_unikat-216632605.html 

Poniżej przedstawiona pocztówka nie jest prawdopodobnie oryginałem, a (tak podejrzewam) 

fotografią „ściągniętą” z w/w „British Military Record” - tak samo jak tysiące zdjęć (nie 

dających się niestety powiększyć w „normalny” sposób, czyli przez „kliknięcie” na obrazek) 

wpisanych w „rubryce” „Kategorie”. Ponadto oferent nie jest pewny, czy rzeczona 

„oryginalna” pocztówka pochodzi z „naszego” Antoniewa, czy z Antonówka powiat 

Choszczno. Być może to dla niego wszystko jedno. Wedle mojej wiedzy w powiecie 

choszczeńskim nie było i nie ma (na podstawie danych z Wikipedii) miejscowości 

Antonówka. W tym powiecie w gminie Bierzwik jest leśniczówka Antoniewko. Trudno 

jednak przypuszczać, aby na terenie leśniczówki Niemcy urządzili oflag. Tak więc jestem 

raczej (a nawet bardzo) uznać tę ręcznie robioną pocztówkę za obraz „naszego” Antoniewa. 

Niestety samo zdjęcie, a być może oryginalna pocztówka, są tak kiepskiej jakości, że trudno 

tu o jednakowy osąd. Jednakże przy pewnym (nieznacznym powiększeniu) da się zauważyć, 

że obrazek przedstawia dziedziniec naszego Ośrodka). 

 

 
 

http://www.oflag64.us/Oflag64/POW_Database_files/Looking_for_Lost_Men.pdf 

Pod tym adresem znajduje się imienna lista jeńców (brytyjskich?) przebywających w Oflagu 

64 (Ostrzeszów). Wśród setek nazwisk pojawiają się też nazwiska jeńców (wcale niemało) z 

OFlagu 64/Z (Schokken niewątpliwie). W/w adres jest w istocie podstroną:  

http://www.oflag64.us/Oflag64/History.html 

Text - Oflag 64  
www.oflag64.us/Oflag64/History.html  
 

http://www.wlajournal.com/moab/ 

Tu lista jeńców wojennych. Niektórzy z nich (jednostki) mogli być w Oflag Schokken.  

http://archiwumallegro.pl/oboz_jencow_wojennych_w_antoniewie_unikat-216632605.html
http://www.oflag64.us/Oflag64/POW_Database_files/Looking_for_Lost_Men.pdf
http://www.oflag64.us/Oflag64/History.html
http://www.oflag64.us/Oflag64/History.html
http://www.wlajournal.com/moab/
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Excel  
www.eindhovenfotos.nl/Kgf-nummers_Neurenberg_tot_Tittmoning_v201... 

Klikając na tę „zajawkę” (hasło w Google Chrome: Oflag XXI A, XXI B, XXI C, 64/Z 

Schokken) docieramy do bardzo ciekawego źródła: 

 

 
 

Które (niestety) należy nauczyć się obsługiwać. 

 

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=2231&mico

de=415&milang=nl 

http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=2231&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&mic

ols=1&mires=0&micode=415&mizk_alle=Oflag%20Scokken 

Pod tymi adresami znajduje się strona archiwum holenderskiego, w którym (jak widać na 

załączonym obrazku) jest 415 dokumentów odnoszących się do obozu w Skokach i 

zajmujących 1 m bieżący półek. 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=46&ved=0CFQQFjAFOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.eindhovenfotos.nl%2FKgf-nummers_Neurenberg_tot_Tittmoning_v2013.xls&ei=rK-DUsL6HqeN4wSv8YCAAg&usg=AFQjCNE8RRW5o7vZYih68XYH4GTZimYMvQ&sig2=C9MO%20
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=415&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=415&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=2231&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=415&mizk_alle=Oflag%20Scokken
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=2231&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=415&mizk_alle=Oflag%20Scokken
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http://books.google.pl/books?id=qiuUQFBb2P8C&pg=PA316&lpg=PA316&dq=Oflag+bei+

Schocken&source=bl&ots=_u7BRUOGaW&sig=q5lKEWnX 

cIad9HZeSxLvjUL1s&hl=pl&sa=X&ei=kuiDUuKxHdOw4QSakICABA&ved=0CDUQ6AE

wAQ#v=onepage&q=Oflag%20bei%20Schocken&f=false 

Pod tym adresem niżej zaprezentowane fragmenty książki: 

http://books.google.pl/books?id=qiuUQFBb2P8C&pg=PA316&lpg=PA316&dq=Oflag+bei+Schocken&source=bl&ots=_u7BRUOGaW&sig=q5lKEWnX
http://books.google.pl/books?id=qiuUQFBb2P8C&pg=PA316&lpg=PA316&dq=Oflag+bei+Schocken&source=bl&ots=_u7BRUOGaW&sig=q5lKEWnX
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http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/yardley_pat-pow_dissertation.pdf 

  Tu opracowanie: 

 

http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/yardley_pat-pow_dissertation.pdf


 

476 

 

 
 

Zawierające wedle wstępnych oględzin, jedyną jak dotąd przeze mnie wyśledzoną 

wzmiankę o pobycie (zapewne bardzo krótkim) jeńców radzieckich w Antoniewie (poza 

pracą Stanisława Wójtycha oczywiście – inne tu pomijamy, bo te inne właśnie pracę S. 

Wójycha się powołują). 

 

http://groups.yahoo.com/neo/groups/300PolishSquadron/conversations/topics/695  

Tu koleje życia (również wojennego): 

 

Flt Lt (RAF) / Major (PAF) Julian Stefan Palka  

   
11 grudnia 1911                              Urodzony Chrzanów , Polska  
   

Lipiec 1931 Absolwent Gimnazjum Humanistycznego z Chrzanowa                                    
   

Październik 1931-lipiec 1932 studiował prawo i administrację na  Krakowskim Uniwersytecie  

   

Wrzesień 1932-kwiecień 1933 Kurs Piechoty w  Krakowie , 20 
th
 Pułk Piechoty, 6 Div.  

   

Maj-wrzesień 1933 Przydzielony do Brygady Piechoty w Wadowicach                          

  

http://groups.yahoo.com/neo/groups/300PolishSquadron/conversations/topics/695
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Wrzesień 1933-październik 1935 uczęszczał do szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi -

Mazowieckiej                  

  
15 października 1935                               Absolwent Szkoły Podchorążych jako podporucznik piechoty 

  

16 października 1935/25 września 1936           uczęszcza na kurs na „lekkich samolotów" na Ustja? 
Nowej 

  

12-25 września 1936                         uczestniczył w kursie pilota szybowca w Ustianowej, 

Bieszczadach. 

  

01 listopada 1936-1 sierpnia 1937              uczestniczył w kursie oficera PAF w CWOL Dęblinie 

  
04 sierpnia 1937/18 września 1939            Observer? (celowniczy?) w 42 Eskadrze, ( P23 `Karas") , 4. 

Brygady, Torun 

  
24 września- 10 października 1938                   oddelegowany do 2 Brygady jako obserwator podczas 

polskiego „przejęcia" Cieszyna (i ziemi cieszyńskiej) od Czechosłowacji 

  

7-28 stycznia 1939                             instruktor narciarski na Chochotowej 

  

15 kwietnia- 30 czerwca 1939                  W Szkole Kadetów Pożarnictwa, Toruń 

  
1 września 1939                                Flew? lot RECCE? do granicy Prus Wschodnich 

  

04 września 1939                                Flew? 2 loty na bombardowanie pancernych wojsk niemieckich 

w okolicach Koronowa 

  

06 września 1939                                Flew? RECCE? / loty bombowe nr Grudziadz / Nowy Dwór 

  
17-18 września 1939                         na rozkaz 42 Esk C / O Sqdn komandor Wacława Waltery 

przeniesiony do Kuty na granicy rumuńskiej przez Frampol, Młynów, Zbaraż 

  
15 października 1939                               wypłynął z Balcic do Bejrutu 

  

22 października 1939                               Popłynął Bejrutu do Marsylii 

  
29 października- 04 listopada 1939                     Dotarł do francuskiej bazy lotniczej w Marsylii 

  

05 styczeń 1940                                 Przybył do Anglii 

  

05 stycznia-10 maja 1940                     RAF Eastchurch, Polski Air Force przyloty depot 

  
13 maja-31 lipca 1940                  RAF Prestwick, 1 

st
 AONS Kurs nawigacji ( Anson i Fokker ) 

  

1-28 sierpnia 1940                           RAF Bramcote, 301 Sqdn  “B Fit" ( Anson & Battle ) 

  
01 września 1940/30 stycznia 1941             RAF Swinderby, 301 Sqdn „B Fit" ( bojowa i 

Wellington )? Operacyjne loty bombowe na barki Boulogne i Calais , magazyny oleju / doki 

w Antwerpii (pilot Flt Lt Piotrowski) 

  

01 lutego -19 maja 1940                    nr 11 Course Navigation Specialist, 31 ANS, Port 

Albert, Ont , Kanada 
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5-7 czerwca 1940                             Trans-Atlantic przeprawy promowe: Liberator Gander-Prestwick 

(pilot kpt. Buxton) 

  
08 czerwca- 03 lipca 1941                      RAF Swinderby, 301 Sqdn ( Wellington ), oficer nawigacyjny 

Station 

  
16/17 czerwca 1941                         Bombardowanie Duisburg (pilot F / O Butkiewicz)? trafiony przez 

Me110 40mm z Norwich? Bomby wyrzucone i awaryjne lądowanie 

  

29 czerwca 1941                              Bombardowanie Bremen (pilot Sgt. Tieniazek) 

  

03 lipca 1941                                 Bombardowanie Bremen (pilot F / O Butkiewicz)? Zestrzelony nad 

Absen i podjęte POW? GPT Cpt Stachon KIA na sam lot 

  

Lipiec 1941                                   POW Dulag Luft, w Frankfurcie 

  
Sierpień 1941                                   jeniecki Oflag nr VIIC w Laufen,  Monachium 

  

Wrzesień-październik 1941                            jeniecki Oflag nr XC Lubeka, Hamburg 

  
Listopad 1941-lipiec 1942                    jeniecki Oflag nr VIB Dossel, Warburg 

  

Sierpień 1942                                   jeniecki Oflag XXIA Schocken / Szubin 

  

15 Aug1941-27 stycznia 1945             POW Stalagluft III Sagan (Żagań) 

  

27 stycznia-02 maja 1945                    POW Maalag-Milag Nord? "zmuszony do marszu z Żagania do 
Tamstadt" 

  

Maj-wrzesień 1945                           ? urlop w Paryżu ? 

  

Wrzesień 1945-kwiecień 1946                  Polskie Siły Lotnicze Staff College, Weston-Super-Mare 

  
Maj 1946-sierpień 1947                   RAF Chedburgh, 304 Sqdn ( Oxford ? pilot W / Cmdr Piotrowski) 

  

12 września 1947-6 kwietnia 1948            RAF Middleton St George, 2 ANS ( Wellington -pilot Fl / Lt 

Dobrzański) 

  

07 kwietnia- 11 października 1948                     Przesiedlenie Korpusu Polskiego? 

  
12 października 1948                         Nominacja do RAF  

  

12 października 1948/20 września 1949           RAF Binbrook, oficer Accountant 

  

28 września 1949-5 listopada 1950            RAF Kasfarit, Manning sterowania Officer, 107 MU, 

MEAF, Suez Canal Strefa 

  
6 lis 1950-8 kwietnia 1952              RAF Deversoir, dowódca, 2 AMU, MEAF, Suez Canal Strefa 

  

07 kwietnia 1951/29 czerwca 1953            RAF Stoke Heath / Ternhill, adiutant Station, 30 MU 

  

30 czerwca 1953/20 października 1954           RAF Full Sutton, adiutant Station, 207 AFS 

  

21 Oct1954-10 sierpnia 1955            RAF Bowlee, adiutant Station 
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10 sierpnia 1955-3 stycznia 1960         RAF Handforth, 61 MU 

  

04 stycznia 1960/15 sierpnia 1962             RAF Tengah , Singapur , O / C Flight Obowiązki ogólne 

  

10 sierpień 1962- grudzień 1968               RAF Shinfield Park , HQ (U) FTC, O / C Flight Services 

Station 

  

30 grudnia 1968                              Wycofał się z RAF (przeszedł na emeryturę) 

  

11 września 1987                              Zmarł w Nottingham, Anglia 

   

Dekoracje: 

 o        Polski Krzyż Walecznych oraz 2 bary 

o        1939/45 gwiazdek 

o        Air Wynagrodzenie Europe Gwiazda 

o        1939/45 War Medal 

o        Air Service Medal Siły 

o        Medal strefie Kanału Sueskiego 
 

 

http://s225821866.onlinehome.fr/OFLAGcampspaj6-9PLparoisse.html 

Tu: 

Życie katolickiej parafii 
Według badań opata Flament, na początku ,w Oflagu IID przebywało 12 wojskowych kapelanów. Normalnie traktowani przez Konwencję genewską jako personel sanitarny, powinni 
zostać wyzwoleni bez zwłoki. 
Jednak ich wyzwolenie nadeszło dopiero pod koniec stycznia 1941roku.  

 

I dalej fragment m.in. o 4 księżach (kapelanach z obozu w Schokken): 
'Oflag został nagle pozbawiony kleru. Nie patrząc na chronologię wymienię kilku z nich: Chanson, dyrektor Wielkiego Seminarium w Arras i odpowiedzialny za zajęcia dla 

seminarzystów w obozie, Dom Colloit, aktualnie opat w Kerbeneat-Plouneventer (Finistere)(*) ;opat Didier, profesor na wydziale katolickim w Lille, dziś dziekan wydziału 

teologii; opat Froidevaux, profesor w Instytucie katolickim w Paryżu, opat Jeanjacquot, z Małego Seminarium w Paryżu; w końcu opat Garrone, dyrektor Wielkiego 

Seminarium w Chambery,dziś arcybiskup 

w Tuluzie''.(16) Po tych masowych wyjazdach, pozostało w Oflagu IID jedynie 13 księży, w tym jeden kapelan-ochotnik, ojciec Dupaquier, dwóch byłych kombatantów, 

jeden chory deportowany i 9 księży-żołnierzy. 

Do Choszczna przybyło dodatkowo 4 księży , którzy wcześniej przebywali w Schubin, 4 z Schocken i 7 z Montwy,  

jednak większość z nich została następnie skierowana do Lubeki. W Bornym Sulinowie, zanim nie pozwolono na poruszanie się między blokami, w każdym z nich mieszkał 

się kapelan, podczas gdy w Choszcznie był jeden główny kapelan,który mieszkał w bloku I, jednak utrzymano tradycję umieszczania księży w każdym bloku, 

ponieważ były one zamykane na noc , od godziny 20. 
  

http://hitchhikersgui.de/Norwegian_POW_Museum 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy on Norwegian POW Museum  
hitchhikersgui.de/Norwegian_POW_Museum 
 

Norwegian POW Museum 
i dalej na tej stronie: 

Początki 

W 1982 roku, Eyvind Grundt z Moss , Norwegia , został wysłany do Polski z misją na Norweskim Czerwonym 

Krzyżu . Po ukończeniu pracy, zaczął poszukiwania miasta, gdzie jego ojciec spędził dwa lata jako jeniec 

wojenny (POW) podczas II wojny światowej . To było trudne zadanie, ponieważ on tylko wiedział niemiecką 

nazwę miasta, Schildberg. 

Po wielu pytań, Grundt że Schildberg był mały Polskie miasta Ostrzeszów . W Ostrzeszowie, przez przypadek, że 

nawiązał kontakt z Lechosława Nowakowskiego, profesora języka w lokalnym college'u. Nowakowski miał dobrą 

wiedzę na temat historii miasta i wspólny interes Grundt jest w losie 1150 jeńców norweskich raz tam internowany 

w Stalagu XXI-A . 

http://s225821866.onlinehome.fr/OFLAGcampspaj6-9PLparoisse.html
http://hitchhikersgui.de/Norwegian_POW_Museum
http://hitchhikersgui.de/Norwegian_POW_Museum
http://hitchhikersgui.de/Moss,_Norway
http://hitchhikersgui.de/Norway
http://hitchhikersgui.de/Red_Cross
http://hitchhikersgui.de/Red_Cross
http://hitchhikersgui.de/POW
http://hitchhikersgui.de/POW
http://hitchhikersgui.de/World_War_II
http://hitchhikersgui.de/Ostrzesz%C3%B3w
http://hitchhikersgui.de/Stalag_XXI-A
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Odkryli, że ojciec Grundt w został internowany w budynku w którym obecnie mieści największe miasta szkołę 

techniczną. W piwnicy szkoły, kilka norweski artefakty zostały odkryte, w tym utrudniona blasze wygrawerowanym 

"Kaptein Vagn Enger". Grundt skontaktował się z kierownikiem miejscowego muzeum, Josef Janas i zgodzili się 

stworzyć mały norweskiej kolekcji w muzeum. Początkowo był to w prawej szufladzie biurka kierownika. 

Eksponaty 

Od 1982 r. liczba obiektów podłączonych do norweskich jeńców wojennych zostały zebrane, w zarówno w 

Norwegii i Polsce. Liczne ekspozycje specjalne do przedstawienia ich zostały umieszczone na początku, ale od 

1996 r. Norwegian kolekcja miała stałą powierzchnię wystawienniczą w odnowionym Ostrzeszów 

muzeum. Kolekcja obiektów trwa i muzeum stał się centrum informacji i kompetencji dotyczącej norweskich 

jeńców w ogóle. Muzeum zajmuje się zbierając obfite literatury związanej z tematem. 

Co sprawia, Norweskie Muzeum POW szczególnie wyjątkowa kolekcja fotografii jest jedną z byłych jeńców obozu 

Ostrzeszów. Po zarządzania przemycić małą kamerę do obozu, więzień używane czekoladę i papierosy z 

jego Czerwonego Krzyża paczek do "kupuj" filmu od niemieckich strażników. W ten sposób mógł udokumentować 

na wiele aspektów życia jenieckiego w wyjątkowy sposób. Wiele z jego fotografii zostały powiększone i pokrycie 

ścian w muzeum. 

To raczej niezwykłe znaleźć norweskiego muzeum daleko poza granicami kraju. Mieszkańcy Schildberg 

(Ostrzeszów), są dumni z bycia w stanie wyświetlić unikalną historię, że i Norwegia akcji. W 2003 roku ponad 

6000 osób odwiedziło muzeum POW, w tym polskich i norweskich rodzin i osób. Muzeum zamierza opublikować 

kilka broszur obejmujących los jeńców. Informacje będą również publikowane w Internecie. 

Zakres 

Muzeum obejmuje wojskowe jeńców w lokalnej Stalag XXI-A , jak i podobozów z oflagu XXI C ( XXI-C Oflag w 

Schokken, Oflag XXI-C / Z w Grune bei Lissa i Stalag III- i Oflag -III z Luckenwalde). [ 1 ] 

Muzeum posiada przyszłe plany obejmują jeńców w Stalagu Luft III (Sagan) i Marlag und Milag Nord (Tarmstedt 

der Timke) . Jeszcze później, inne grupy więźniów, np. internowanych cywilów, więźniów policyjnych i studenci 

będą pokryte. Więźniowie w KZ i NN-obozy, w ciężkiej pracy obozach i więzieniach (więźniów politycznych i 

"przestępców"), a także więźniowie w Norwegii, nie będą uwzględniane. 

 

http://www.anrp.it/edizioni/rassegna/2002/11-12-2002.pdf 

 

Tu artykuł: 

 

 

 
 

z: 

http://hitchhikersgui.de/Literature
http://hitchhikersgui.de/Red_Cross
http://hitchhikersgui.de/Stalag_XXI-A
http://hitchhikersgui.de/Oflag_XXI-C
http://hitchhikersgui.de/w/index.php?title=Oflag_XXI-C/Z&action=edit&redlink=1
http://hitchhikersgui.de/Stalag_III-A
http://hitchhikersgui.de/w/index.php?title=Oflag_III-A&action=edit&redlink=1
http://hitchhikersgui.de/Norwegian_POW_Museum#cite_note-1
http://hitchhikersgui.de/Stalag_Luft_III
http://hitchhikersgui.de/Marlag_und_Milag_Nord
http://hitchhikersgui.de/Marlag_und_Milag_Nord
http://hitchhikersgui.de/Internment
http://hitchhikersgui.de/Hard_labour
http://www.anrp.it/edizioni/rassegna/2002/11-12-2002.pdf
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A w tym artykule: 
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http://www.da-free.info/?title=Norge_under_2._verdenskrig 

 

Lejre og fængsler med norske fangerredigér | redigér wikikode 

 Sachsenhausen: 2.700 

 Auschwitz: 770 

 Natzweiler: 504 

 Dachau: 350 

 Buchenwald: 750 

 Mauthausen-Gusen: 90 

 Stutthof: 370 

 Groß-Rosen: 30 

 Bergen-Belsen: 50 

http://www.da-free.info/?title=Norge_under_2._verdenskrig
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Norge_under_2._verdenskrig&veaction=edit&section=23
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Norge_under_2._verdenskrig&action=edit&section=23
http://www.da-free.info/?title=Sachsenhausen
http://www.da-free.info/?title=Auschwitz
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Natzweiler-Struthof&action=edit&redlink=1
http://www.da-free.info/?title=Dachau_(koncentrationslejr)
http://www.da-free.info/?title=Buchenwald
http://www.da-free.info/?title=Mauthausen-Gusen
http://www.da-free.info/?title=Stutthof
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gro%C3%9F-Rosen&action=edit&redlink=1
http://www.da-free.info/?title=Bergen-Belsen
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 Ravensbrück: 130  Neuengamme: 110  Schildberg (Oflag XXI-C): 1.150 (officerer) 

 Sonnenburg: 250 (for det meste modstandsfolk) 

 Luckenwalde 1: 100 Stalag III A, Teillager Oflag (krigsfanger) 

Norske jøder ankom til Auschwitz i Polen i to store grupper: Den første ankom 1. december 194  med den største gruppe på 53  fanger, og af disse 

overlevede kun arbejdsduelige mand selve ankomsten. Den 3. marts 1943 ankom 158 fanger, hvoraf  6 levede længere end ankomstdagen. Ca. 6  jøder fra 

Norge kom i løbet af de næste dage, og senere blev yderligere ca.    overført til Auschwitz fra andre lejre, så i alt 767 norske jøder sad i lejren. Af de 767 

overlevede kun 32 krigen. 

Efter Nacht und Nebel-direktivet kom en række nordmænd til koncentrationslejren Natzweiler, og af disse overlevede cirka halvdelen. 

Af de norske fanger i Stutthof var størstedelen over 3   politimænd, som blev arresteret den 16. august 1943 under Aktion Polarkreis. Et tilsvarende antal 

politimænd blev holdt i fangenskab i Grini i Norge. 

Allerede i februar 1942 blev 86 officerer sendt til den polske landsby Schokken (Skoki) til krigsfangelejren Oflag XXI C. I løbet af halvandet år steg tallet til 

128, heriblandt en matros, som var blevet taget til fange ved en illegal aktion i Vestlandet. Alle disse fanger blev flyttet til Grune bei Lissa (Gronovo ved 

Leszno) i september 1943. I slutningen af 1943 blev alle fangerne overført til Schildberg (Ostrzeszow). Betegnelsen Oflag XXI C blev beholdt helt frem, til 

fangerne i januar 1945 måtte marchere til Luckenwalde syd for Berlin. De blev her interneret i den gigantiske lejr Stalag IIIA, Sonderlager Oflag. 

Ca. 1.500 norske officerer blev arresteret den 16. august 1943. Ca. 5   blev sendt hjem af forskellige årsager, mens næsten 1.    mand blev sendt til to lejre 

i Polen, nemlig Grune bei Lissa og Schildberg. Lejrene fik betegnelsen henholdsvis Oflag XXI C z og Oflag XXI C. Det lille z står for Zweiglager eller filiallejr. 

Lejren var administrativt underlagt lejren i Schildberg. En beretning om de norske officerer i tysk fangenskab blev på opfordring af general Otto Ruge skrevet 

af premierløjtnant Knut Lindboe Spenning efter krigen og fik titlen I tysk krigsfangenskap. 

Fra begyndelsen af marts 1945 blev norske og danske fanger hentet af svensk Røde Kors med de hvide busser. De blev først samlet i lejren Neuengamme 

og derfra kørt til Sverige den 20. april 1945. 

I 1982 blev der i Schildberg oprettet en norsk afdeling i regionmuseet. Den norske afdeling er vokset og omfatter i dag en hel etage i museumsbygningen. 

Nordmænd, som overlevede tysk fangenskab, har fortalt om, hvad der skete. Den mest kendte beretning er erindringsbogen Fange i natt og tåke af Trygve 

Bratteli, som er en af norsk litteraturs største succeser. Kristian Ottosen har samlet et "fangeleksikon" og skrevet i alt seks bind om de enkelte lejre og 

fangerne. Den norske litteratur fra fangelejrene omfatter over 150 titler. Luihns bibliografi har et helt kapitel om fangelitteraturen. 

 

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/File/wiadomosci%20skockie/2008/2008_6.pdf 
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Z dziejów obozów jenieckich w Wielkopolsce 1939-1945. Obóz jeniecki w Szubinie 

Mariola Polańska 
 
Z dziejów obozów jenieckich  
w Wielkopolsce 1939-1945. 
Obóz jeniecki w Szubinie 
 

Wojska niemieckie wkroczyły na teren Wielkopolski wczesnym rankiem 1 września 1939 r. Od północy uderzyła 4. Armia 
gen. G. von Kluge, a od południa 8. Armia J. von Blaskowiza. Polskie, rozbite armie obronne „Pomorze” i „Poznań” 
wycofały się na linię Wisły. Po ponad tygodniu walk cała Wielkopolska znalazła się pod okupacją niemiecką. Niemcy 
wprowadzili swoją administrację cywilną i wojskową. Na tyłach 4. Armii w końcu sierpnia rozpoczęto budowę obozów 
przejściowych dla jeńców polskich, które w drugiej połowie września zaczęto zapełniać Polakami, budując jednocześnie 
nowe. 
 
Na rozkaz dowódcy Wehrkreiss Posen przygotowano w Wielkopolsce sześć prowizorycznych obozów, które później 
często rozbudowywano i reorganizowano. Mieściły się w: Jarocinie, w koszarach dla 3    jeńców; Krotoszynie, w 

koszarach dla 7   ; Komorowie koło Wolsztyna, w majątku ziemskim dla  5  ; Młyniewie koło Grodziska 
Wielkopolskiego, w majątku ziemskim dla  5  ; Wągrowcu, w zakładach wapienniczych dla  5  ; Antoniewie, w 
zakładzie wychowawczym dla  5  . Do końca września powstały jeszcze w: Kaliszu – 1     jeńców, Ostrowie 
Wielkopolskim – 11    jeńców, Ostrzeszowie – 9    jeńców, Sieradzu – 4    jeńców . W obozach tych przebywało 
136 oficerów oraz 4   61 żołnierzy i podoficerów, podlegali oni bezpośrednio wydziałowi kwatermistrzowskiemu 
Poznańskiego Okręgu Wojskowego Wehrmachtu (Weehrkreis Posen), który został utworzony rozkazem dowódcy wojsk 
lądowych 8 września 1939 r.  
 5 IX 1939 r. zniesiono wojskowy zarząd okupowanych ziem, powołano w Wielkopolsce Okręg Wojskowy XXI z siedzibą 

w Poznaniu (XXI Wiehrkreis Posen – Wartheland) . Dowódcą został Walter Petzel. Funkcję sprawował do 1945 r. 
Władze niemieckie nie wykazywały w raportach do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie osadzonych w 
obozach polskich jeńców. Raporty zaczęły napływać do organizacji dopiero od 194  r. (nieregularnie), kiedy to w 
obozach przebywali cudzoziemcy. 
 
Obozy  
Obóz jeniecki w Ostrzeszowie. 
Obóz został zorganizowany w połowie września 1939 r., kierowano tam liczne transporty cywilne i wojskowe, żołnierzy 
Wojska Polskiego różnych stopni. W obozie przeprowadzano selekcję, cywili zdolnych do pracy kierowano na 

przymusowe roboty do Niemiec, pozostałych zwalniano do domów. Oficerów wysyłano do innych obozów, na miejscu 
pozostawali głównie szeregowi żołnierze. Rannych i chorych starano się leczyć w miejscowych oddziałach szpitalnych, 
które utworzono z zaledwie kilku domów prywatnych zaadaptowanych na szpital. Warunki bytowe były złe. Szkoły, 
fabryki, synagoga, sokolnia, duże obiekty mieszkalne przeznaczone były dla jeńców, nawet plac targowy - otwarta 
przestrzeń - był miejscem przetrzymywania więźniów. Jedynie obiekty liceum i internatu księży Salezjanów służyły jako 
właściwe pomieszczenia dla jeńców. To małe, liczące ponad 5    mieszkańców miasteczko, było więzieniem dla ponad 
3      jeńców. Bardzo ważną rolę w obozie pełnił oficer Abwehry, który kierował komórką wywiadu, kontroli 
korespondencji i stosunkami zewnętrznymi. W listopadzie 1939 r. obóz przeszedł reorganizację, utworzono pięć 

oddziałów szpitalnych, a  6 I 194  r. otrzymał status obozu stałego Stalag XXI A. Nadal trwał duży ruch transportów do 
innych obozów. Od wiosny 194  r. zaczęły przybywać transporty z jeńcami francuskimi, a następnie brytyjskimi, jeńców 
polskich usunięto, na miejscu pozostał tylko personel medyczny.  
W marcu 1943 r. obóz został podporządkowany komendanturze Stalagu XXI D w Poznaniu i do 1945 r. występował jako 
Stalag XXI D/Z.  
 
Obóz jeniecki w Wolsztynie. 
Położony był w Komorowie koło Wolsztyna (obecnie dzielnica Wolsztyna). Powstał we wrześniu 1939 r. i pełnił funkcję 
prowizorycznego obozu przejściowego, w którym obok żołnierzy przetrzymywano ludność cywilną. W listopadzie 1939 r. 
z Komorowa przeniesiono do innych obozów polskich jeńców wojskowych, a ludność cywilną pozostawiono. Dowożono 
tu przesiedleńców z różnych części Wielkopolski, których później wysiedlano do Generalnej Guberni. W czerwcu 194  r. 
nastąpiła reorganizacja, powstał stały obóz jeniecki oznakowany jako Stalag XXI C/H i jednocześnie utworzono obóz 
filialny w Grodzisku Wielkopolskim, więziono tam wówczas jeńców zachodnich. W Wolsztynie istniał również Jeniecki 
Szpital Polowy. W marcu 1941 r. obóz rozwiązano, a jeńców przekazano pod zarząd Stalagu XXI D w Poznaniu. W 
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Stalagu XXI D/Z przebywali Polacy, Rosjanie, Francuzi, Anglicy oraz Holendrzy, a od 1944 r. Włosi oraz    żołnierzy i 
oficerów I Armii Wojska, którzy dostali się do niewoli po walkach w Powstaniu Warszawskim. Obóz wyzwolono w nocy z 
25 na 26 stycznia 1945 r., gdy przebywało w nim jeszcze 5   jeńców. 
 
Obóz jeniecki w Poznaniu. 

Powstał we wrześniu 1939 r. w Forcie Winiary (w poznańskiej Cytadeli) jako punkt zborny polskich jeńców wojennych. 
Byli tam jeńcy wzięci do niewoli w kampanii wrześniowej, m.in. bitwie nad Bzurą. Kolumna tych jeńców dotarła pieszo w 
październiku 1939 r. do Poznania, zakwaterowano ich w barakach dawnej stacji psów policyjnych, a na zimę 
przekwaterowano do Bastionu  . W Cytadeli przebywał generał brygady Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii, przetrzymywano też obrońców Warszawy. 1 sierpnia 194  r. w Poznaniu niemieckie dowództwo 
utworzyło samodzielny obóz w Forcie  II, oznakowanym jako Stalag XXI D Posen. Obóz ten miał przyjmować alianckich 
jeńców wojen-nych z frontu zachodniego. Stan jeńców przebywających w Forcie  II utrzymywał się w liczbie około 4    
osób. Stalag XXI D był jedynym obozem w Wielkopolsce, który do wiosny 1943 r. przyjmował szeregowców i 
podoficerów. Okresowo posiadał filie w Ostrze-szowie, Mątwach, Wolszty-nie i Łodzi, a komenda Stalagu nadzorowała 
Jenie-cki Szpital Polowy w Wolsztynie. Obóz ewakuowano w styczniu 1945 r. na zachód, tuż przed nadejściem Rosjan.   
 
Obóz w Skokach. 
Położony był około   km od miejscowości Skoki, na jego lokalizację Niemcy wybrali teren dawnego internatu katolickiego 
domu poprawczego przy drodze do Antoniewa. Zorganizowali go w końcu września 1939 r. jako obóz o charakterze 
przejściowym, który miał pomieścić około  5   jeńców. 1 grudnia 1939 r. obóz otrzymał oznaczenie Stalag XXI B1 
Schokken. 1 sierpnia 194  r. stał się obozem –filią Stalagu XXI B/H w Szubinie jako Stalag XXI B/Z Schokken, a 1 
listopada 194  r. w miejsce dotychczasowego obozu dla jeńców szeregowych i podoficerów utworzono Oflag XXI A 
Schokken. Zaczęły do niego przybywać transporty oficerów francuskich wraz z szeregowymi i ordynansami; tych jeńców 

w sierpniu i wrześniu 1941 r. wywieziono w nieznanym kierunku. W październiku 1941 r. obóz rozwiązano, 
komendanturę wysłano na front wschodni do nadzorowania organizacji nowego obozu w Bobrujsku. W Antoniewie 1 
marca 194  r. utworzono Oflag XXI C, w którym pierwszą grupę stanowiło 86 jeńców norweskich, było tam 376 oficerów 
i szeregowych z Jugosławii, jeńcy innych narodowości oraz pięciu generałów holenderskich. Obóz istniał do września 
1943 r. Norwegów przeniesiono do obozu koło Leszna, część jeńców przeniesiono do innych obozów, a Oflag XXI C po 
reorganizacji stał się filią Oflagu XXI 64 w Szubinie jako Oflag 64/Z. Przebywali w nim głównie oficerowie włoscy. W 
pierwszej grupie tych jeńców było   9 generałów i 163 szeregowych, stąd przyjęła się nazwa „obóz generalski”. Po 
trzech miesiącach część „ wiekowych” generałów opowiedziała się za faszystowską republiką i zostali zwolnieni z obozu, 

trzech zmarło a 3  przeniesiono do południowej Francji, gdzie mieli stanąć przed sądem faszystowskim. 
 1 stycznia 1945 r. wobec zbliżających się wojsk radzieckich jeńców ewakuowano pieszo w kierunku zachodnim.   
 
Obóz jeniecki w Szubinie. 
Szubin położony w zachodniej części Wielkopolski w momencie wybuchu wojny nie posiadał ważnego strategicznego 
znaczenia, co powodowało uniknięcie bezpośrednich skutków działań wojennych, ale jednocześnie czyniło miasto 
bezbronnym wobec wkraczających obcych wojsk czy działań piątej kolumny. 5 września 1939 r. wojska niemieckie 
wkroczyły do Szubina.  
We wrześniu 1939 r. powiat szubiński został włączony do poznańskiego okręgu wojskowego, a po reorganizacji w 
październiku 1939 r. do okręgu Rzeszy Poznań (Reichsgau Posen), w styczniu 194  r. – do Kraju Warty (Reichsgau 
Wartheland) w jednej z trzech rejencji – inowrocławskiej. 
Komendantem wojennym miasta został mjr Wurt von Wurthenau.  
Niemieckie władze administracyjne od początku swojego urzędowania rozpoczęły masową i planową eksterminację 
Polaków. W tym celu korzystano z prawa wojennego, z rozporządzenia szefa administracji cywilnej przy 4. armii 
niemieckiej z 5 września 1939 r., utworzono Selbstschautz. Wykonywano rewizje w domach, wysiedlano ludność do 
Generalnej Guberni, aresztowano Polaków, których podejrzewano o wrogi stosunek do Niemców, byłych powstańców 
wielkopolskich; często dokonywano rozstrzeliwań na ulicach miasta.  

Aresztowanych Polaków osadzano w szubińskim więzieniu przy sądzie oraz w Domu Polskim, a po zapełnieniu obu 
obiektów, w zorganizowanym w połowie września obozie dla internowanych usytuowanym w budynkach po byłym 
Zakładzie Wychowawczym w Szubinie, przy ulicy Kcyńskiej. Wychowanków zakładu usunięto, dyrektora dr. Kazimierza 
Kurpisza aresztowano, a następnie wysłano do obozu na terenie Niemiec. Aresztantów do miejsca internowania 
dostarczano często już pobitych przez eskortujących. Po osadzeniu w więzieniu następowały przesłuchania i 
maltretowanie uwięzionych. Osoby czasowo zwolnione były zobowiązane do pracy fizycznej. Bezpośrednim 
następstwem internowania były egzekucje, często masowe. Egzekucji poddawano ludność okoliczną najpierw na ulicach 
miasta, czynili to miejscowi Niemcy z Selbstschutzu, następnie na podwórzu więziennym, a od drugiej połowy września - 
na cmentarzu żydowskim. Późną jesienią 1939 r. Niemcy przygotowali obóz dla polskich jeńców wojennych z kampanii 

wrześniowej. Teren został otoczony wysokimi słupami i drutem kolczastym, stanowił obszar o powierzchni 1  ha. Obóz 
przemianowano 1 grudnia 1939 r. na Stalag XXI B  w Szubinie (gdyż w tym dniu utworzono drugi podobny Stalag XXI 
B1 w Skokach). W Szubinie przebywało wówczas  5   jeńców. Jeńcy pracowali przy budowie nowych baraków w 
obozie, część pracowała poza obozem. Zimą 194  r. około 6   jeńców żydowskich „zwolniono” do domów, a następnie 
ponownie aresztowano i wywieziono do Lublina, skąd większość trafiła do gett. Kilkunastu jeńców zmarło, zostali 
pochowani na szubińskim cmentarzu. Kwatery pięciu z nich znajdują się do dziś na cmentarzu w Szubinie i są otoczone 
szczególną opieką, głównie przez młodzież. W lipcu 194  r. część jeńców zwolniono do domów, a pozostałym nadano 
status „robotników cywilnych” i wysłano na przymusowe roboty do Niemiec.  
Obóz pozornie opustoszał, jednocześnie na jego terenie trwały intensywne prace budowlane, powstawały nowe baraki i 

umocnienia, które wkrótce miały przyjąć nowych więźniów. Wiosenna ofensywa Niemców w Europie Zachodniej w 194  
r. zakończyła się sukcesem. Niemcy opanowali: Danię, Norwegię, Belgię i Holandię. W czerwcu 194  r. pokonali Francję 
i rozpoczęli przygotowania do wojny z Anglią. 1 sierpnia 194  r. Stalag XXI B  w Szubinie został przemianowany na 
Stalag XXI B/H ( Hauptlager ), natomiast Stalag XXI B1 w Skokach przemianowano na Stalag XXI B/Z       ( Zweilager ), 
przez cztery miesiące był on podporządkowany komendanturze w Szubinie. 3 grudnia 194  r. komendantura została 
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przeniesiona do oddalonego o 7 km Turu, kończąc tym samym istnienie Stalagu XXI B w Szubinie i filii w Skokach.  
Obóz w Turze powstał formalnie 3 grudnia 194  r. jako Stalag XXI B/H Thure i funkcjonował do 15 października 1941r., 
kiedy to komendantura obozu została przeniesiona na front wschodni do Estonii. Jeńcy pracujący na tym terenie 
podlegali komendanturze Stalagu XXI D w Poznaniu. Obok Stalagu XXI B/H we wrześniu 194  r. utworzono Oflag XXI B 
Altburgund, który istniał do maja 1943 r. W pierwszych transportach do obozu przybyli oficerowie francuscy. Przybycie 

jeńców Henryk Szałczyński z Szubina wspomina tak: Oglądaliśmy przerażający widok. Ulicami przeciągały długie 
pochody oficerów o zarośniętych twarzach, wyciągających ręce po kawałek chleba. Hitlerowcy nie pozwalali zbliżyć się 
do nich. Feliks Bromka z Szubina relacjonował: Transport jeńców przybył do Szubina w 194  r. przywieziono wtedy od 
     do  5   jeńców. Do jakiego stopnia byli oni wygłodniali świadczyć może fakt, że na terenie Oflagu pozjadali 
wszystkie niedojrzałe owoce agrestu i jabłek. Mimo wyraźnego zakazu ja i moi towarzysze pracy przynosiliśmy prawie 
codziennie chleb jeńcom. Chleb rzucaliśmy im przez druty. Byli tak głodni, że wyrywali go sobie nawzajem. Szczególnie 
ciężki był właśnie 194  rok, po klęsce nieurodzajów bieda panowała w miastach i na wsiach, dotkliwie odczuwali to jeńcy 
otrzymujący głodowe racje – kromkę chleba i kubek wody. Zjadali wówczas niedojrzałe owoce, a nawet liście z drzew. 
Szerzyły się epidemie duru brzusznego i czerwonki. Ludność miejscowa starała się udzielać im pomocy. Warunki 
socjalno-bytowe w obozie były prymitywne. Początkowo brakowało nawet ubikacji, nie ogrzewano drewnianych 
baraków, chorych leczyli lekarze amerykańscy jak również jeńcy wojenni, mający do dyspozycji tylko podstawowe środki 
sanitarne, które pozwalały na udzielenie pierwszej pomocy. Z poważniejszymi problemami przewożono do Poznania, a 
ciężko chorych zgłaszano do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Obóz był pilnowany przez wartowników, którzy 
pełnili wartę na zewnątrz ogrodzenia. Jeńcy zobowiązani byli do wykonywania różnych prac wewnątrz obozu i poza nim. 
Więźniowie organizowali sobie własne życie obozowe. Czytali książki, grali na przysyłanych przez Amerykański 
Czerwony Krzyż instrumentach muzycznych. Przygotowywali przedstawienia teatralne, wydawali codzienny biuletyn 
udostępniany na obozowej tablicy ogłoszeń. Biuletyn redagował dziennikarz „Washington Post” na pods tawie prasy 
niemieckiej. Jeńcy dbali o własne morale, wzajemnie podtrzymywali się na duchu, stawiając przed sobą wysokie 

wymagania między innymi dotyczące przestrzegania higieny osobistej, dbałości o wygląd oficera. Jeńcy mieli prawo do 
jednego listu w miesiącu i jednej w tygodniu kartki pocztowej. Straż obozowa traktowała jeńców bardzo brutalnie, wielu z 
nich mordowano i chowano we wspólnych mogiłach. Wśród zamordowanych zidentyfikowano 15 Anglików, 3 
Francuzów, 1 Amerykanina. Niezadowolenie z warunków panujących w obozie powodowało częste inicjowanie ucieczek 
przez jeńców, którzy korzystali przy ich organizowaniu z pomocy pracujących w obozie Polaków. Większość tych 
ucieczek kończyła się jednak niepowodzeniem. Niemcy wyłapywali uciekinierów w krótkim czasie. 
Największa ucieczka odbyła się w nocy z 5 na 6 marca 1943 r., zbiegło wówczas 43 oficerów brytyjskich i 
amerykańskich. Przygotowania do ucieczki rozpoczęto już jesienią 194  r. Jeńcom po wyjściu na zewnątrz obozu 

potrzebne były dokumenty umożliwiające podróż przez okupowane przez Niemców tereny. By je zdobyć, nawiązali 
kontakt z miejscowymi Polakami, mieszkającymi w Szubinie i okolicach, z których część pracowała pośrednio lub 
bezpośrednio w obozie. Jednym z nich był pracujący w obozie Henryk Szałczyński, który pracował w drogerii i zakładzie 
fotograficznym Edmunda Wiśniewskiego. Często zajmował się obróbką zdjęć. Jesienią 194  r. otrzymał informację o 
potrzebie przekazania aparatu fotograficznego do obozu jenieckiego. Aparat fotograficzny  oglender, który wykonywał 
zdjęcia w formacie 4 x 6,5 cm, został przekazany do obozu przy pomocy pracownika Urzędu Drogowego w Szubinie 
przez pracownicę sklepu Stefanię Maludzińską. Więźniowie wykonywali sobie potajemnie tym aparatem zdjęcia 
potrzebne do przygotowania dokumentów, klisze przemycano z obozu ponownie do Henryka Szałczyńskiego, a ten 
nocą z narażeniem własnego życia wywoływał film w konspiracyjnych warunkach, w podziemnym laboratorium 
przygotowanym w ziemiance własnego domu (w kuchni pod podłogą). Gotowe zdjęcia wracały do obozu. Jeńcy 
utworzyli komitet ucieczki, który przygotował plan ucieczki przez wbudowany na terenie obozu podziemny tunel. Tunel 
przebiegał z terenu obozu na zewnątrz, liczył około 4  metrów. Chętni jeńcy, należący do przyszłej grupy uciekin ierów, 
podzielili się na mniejsze oddziały, każdy z nich otrzymał odpowiedni przydział pracy przy drążeniu kanału. Prace 
rozpoczęto w grudniu 194  r., ukończono w początkach marca 1943 r. Tunel o wymiarach 74 na 75 cm wydrążono na 
głębokości 5 metrów pod ziemią.  
Był gotowy 3 marca 1943 r. 5 marca wieczorem uciekło z obozu 39 oficerów angielskich i amerykańskich oraz 4 
podoficerów brytyjskich. Uciekinierzy byli dobrze zaopatrzeni, posiadali cywilne ubrania, podrobione w obozie 

dokumenty, żywność, mapy, plany i pieniądze. Na wolności uciekali pojedynczo lub parami, kierując się głównie na 
północ i zachód. 
O ucieczce Niemcy dowiedzieli się rano, zaskoczyła ich ilość zbiegłych jeńców.  
Ściganiem zbiegłych jeńców zajmował się Urząd   Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichsicheritshauptamt 
Amt  ). Do ścigania przestępczości przy urzędzie tym działała centrala poszukiwań zbiegłych jeńców 
(Kriegsfandungzentrale). Organami wykonawczymi były terenowe placówki tajnej policji państwowej (Gestapostellen) i 
policji kryminalnej (Kripostellen). 
Często ogłaszano stan alarmowy na określonym terenie, a niekiedy nawet w całej Rzeszy. W akcji pościgowej 
uczestniczyły liczne siły policyjne i parapolicyjne, takie jak żandarmeria (Gandarmerii), policja ochronna (Schutzpolizei),  

funkcjonariusze narodowo-socjalistycznego korpusu kierowców (NSKK), oddziały SA, funkcjonariusze partii 
nazistowskiej (NSDAP), służby pracy, straży leśnej, Hitlerjugend, straży pożarnej oraz wiejskiej, a nawet specjalni 
funkcjonariusze Urzędu z psami tropiącymi. Za uciekinierami rozsyłano listy gończe, kontrolowano wszystkie drogi, 
przejścia i dworce. 
W Szubinie rozkazem szefa   Urzędu 6 marca 1943 r. o godz. 14.15 ogłoszono stan alarmowy i podjęcie wielkiej akcji 
pościgowej na całym obszarze Rzeszy oraz na przygranicznych obszarach okupowanych. Akcja otrzymała kryptonim „ 
BETA” i obejmowała zasięgiem placówki w Inowrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Ciechanowie, Grudziądzu, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Królewcu, Pile, Frankfurcie n. Odrą, Szczecinie, Warszawie. Tego samego dnia wysłano do Szubina 
komisarza do spraw ścigania zbiegłych jeńców wojennych, dwóch funkcjonariuszy, pięciu przewodników z psami 

tropiącymi oraz dwie furgonetki żołnierzy. Niemcy przeprowadzili w obozie wizję lokalną. Rozpoczęto przesłuchania 
służby więziennej i zatrudnionych w Oflagu Polaków, przeprowadzając jednocześnie w ich domach rewizje. Wszystkie 
placówki policji otrzymały dane osobowe i zdjęcia zbiegłych jeńców. W okręgach Kraju Warty (poznańskie) i Gdańska, 
Prus Zachodnich (bydgoskie), w południowej części Prus Wschodnich oraz na pogranicznym obszarze Generalnego 
Gubernatorstwa zorganizowano liczne blokady. Wiele blokad rozstawiono wzdłuż Kanału Bydgoskiego, a następnie 
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dodatkową linię od Świecia przez Tucholę i Kościerzyn. Bardzo dokładnie przeszukano lasy, szczególnie na wschód i 
południe od Torunia. Nakazano służbom morskim dokładną penetrację wybrzeża Morza Bałtyckiego, a w szczególności 
cumujących u nadbrzeży neutralnych szwedzkich okrętów. Półwysep Hel został całkowicie zamknięty, nadzorowi 
poddano magistralę węglową z Kościerzyny do Gdyni. Kontrolowano lotniska, liczono się z tym, że uciekinierzy spróbują 
porwać samoloty Luftwaffe i drogą powietrzną dotrzeć do siebie. Szybkie schwytanie jeńców miało dla Niemców wielkie 

znaczenie, twierdzili bowiem, że Brytyjczycy odczuwają duże braki doświadczonych pilotów, a ucieczki dokonali 
najzdolniejsi i po udanej ucieczce najprawdopodobniej znów zasilą lotnictwo wroga. Akcja „BETA” pochłaniała wiele sił i 
energii hitlerowców, więc zaczęto ją stopniowo odwoływać w poszczególnych częściach Niemiec. 16 marca 1943 r. 
akcję zakończono, nie zaprzestano jednak dalszych poszukiwań zbiegłych jeńców wojennych. Efektem akcji pościgowej 
do 5 maja 1943 r. było ujęcie 39 spośród 43 zbiegów z obozu w Szubinie.  4 jeńców zatrzymano na obszarze rejencji 
inowrocławskiej, 1  w okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie, 1 w Białogardzie na Pomorzu,   w pociągu Berlin – Kolonia 
pod Wuppretalem, 1 w pociągu pod Kufstein. W trakcie akcji „ BETA” Niemcy dodatkowo ujęli 8 9 zbiegłych jeńców, 
8 81 naruszających umowę robotników - obcokrajowców oraz 48 5 ściganych policyjnie i sądowo . Większość 
organizowanych ucieczek z obozu w Szubinie kończyła się niepowodzeniem, to jednak nie miało wpływu na 
organizowanie kolejnych. Polaków, którym udowodniono pomoc jeńcom, aresztowano i osadzano w więzieniach. Powoli 
wszystko wracało do „normalności” i wtedy jeńcy rozpoczynali przygotowania do nowej ucieczki.  
 
Z chwilą utworzenia Oflagu XXI B w Szubinie, 18 września 194  r., powstała jednocześnie jego fi lia w Mątwach koło 
Inowrocławia (dziś dzielnica Inowrocławia) oznakowana jako Oflag XXI B/Z , który istniał do 14 maja 1943 r., a następnie 
został ponownie podporządkowany nowo utworzonemu Oflagowi 64 w Szubinie. Ten porządek przetrwał do końca 
wojny.  
Oflag 64 w Szubinie powstał 14 maja 1943 r., wkrótce po wspomnianej wielkiej ucieczce 43 jeńców. Komendanturę 
Oflagu 64 Alburgund powołano już 6 marca 1943 r. w Legnickich Polach, w  III Okręgu Wojskowym Wehrmachtu, po 

czym przeniesiona została do Szubina i objęła swoim zasięgiem miejscowy obóz i obozy filialne w Mątwach i Skokach. 
W okresie od maja do lipca 1943 r. władze niemieckie w oficjalnych statystykach nie wykazywały żadnych jeńców. 
Pierwszych 46 oficerów armii USA przybyło z Oflagu  II B Eichstatt do Oflagu 64 - 6 czerwca 1943 r., dwa dni później 
15  z Oflagu IX A/Z Rothenburg, a oficerowie brytyjscy zostali przeniesieni do Turu. W obozie pozostali głównie 
Amerykanie - członkowie załóg latających i piloci US Air Force zestrzeleni nad terytorium Rzeszy i ziem okupowanych. 
Według stanu na dzień 1 października 1943 r. było  3  jeńców, a w styczniu 1945 r. – 1407. W owym czasie przebywali 
w obozie jeńcy szczególnego znaczenia, których zamierzano wykorzystać po zakończeniu wojny, wśród nich byli: 
siostrzeniec gen. G. Marschalla, kuzyn W. Churchilla, zięć gen. Patona. Oprócz obozu w Szubinie i Turze istniały 

okresowo obozy w: Ludwikowie od sierpnia 194  r. do maja 1941 r., Sipiorach od sierpnia do października 194  r. Pod 
koniec wojny przebywali w obozie również jeńcy radzieccy, usytuowani byli osobno i znacznie gorzej ich traktowano. 
Obóz jeniecki w Szubinie został zlikwidowany    stycznia 1945 r., w przeddzień wyzwolenia Szubina przez Armię 
Radziecką  1 stycznia 1945 r. Ostatnią kolumnę jeńców transportowano pieszo w stronę zachodnią. Wyzwolili ich 
Rosjanie pod Siernikami.  
Przez cały okres wojny w obozie jenieckim w Szubinie przebywało około    tysięcy jeńców różnych narodowości.  

 

 

Pragnę nadmienić, że wyszukiwarka Google Książki wykazuje około 30 pozycji, w których 

pojawiają się słowa „Oflag Schokken”. W większości są to pozycje obcojęzyczne. Nieco 

smutna to prawda w kraju pretendującym do miana krajów, w których pamięć o przodkach 

jest jedną z naczelnych wartości. 

 

Materiały i wieści o obozie w Antoniewie z CMJW. 

Wyżej prezentowałem (poza wyjątkami mającymi dowieść, że to jeńcy polscy byli 

pierwszymi osadzonymi w Kriegsgefangenenlager bei Schokken) tzw. „gotowce” – czyli 

materiały zgromadzone i prace napisane przez innych pasjonatów „małej historii” (niekiedy 

tej „wielkiej”). Wbrew pozorom nie było to zadanie łatwe. Tekst poniżej zamieszczony jest w 

proporcjach odwrotny: zawiera w zdecydowanej większości źródła „oryginalne” pozyskane 

przeze mnie głównie z dwu muzeów – CMJW w Łambinowicach  (Opolu) i Muzeum 

Regionalnego w Ostrzeszowie. Oba Muzea prowadzą też działy archiwalne (zwłaszcza to 

pierwsze). Nawiązałem kontakt mailowy z obu tymi placówkami i dzięki uprzejmości Pań 

tam pracujących, (których personalia podaję poniżej), udało się mnie pozyskać sporo 

„oryginalnych” (bo przecież w formie skanów) źródeł tyczących bezpośrednio obozu w 

Antoniewie i spojrzeć nań oczyma osadzonych w nim jeńców). 

 

 

Materiały z CMJW w Łambinowicach (Opole) 

Iwona Biegun Dział Dokumentacji i Biblioteka 
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Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

ul. Minorytów 3, 45-017 Opole 

 

 

Materiały te to: 

jeden raport sporządzony przez delegację Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża 

w Stalagu XXI B dnia 25 maja 1940 r. 

statystyki genewskie zawierające dane liczbowe i skład narodowościowy w obozach 

oraz z literatury: artykuły J.W. Żurawskiego opublikowane w Wielkopolskich 

Wiadomościach Filatelistycznych dotyczące obozów jenieckich w Wielkopolsce i notatka z 

Informatora encyklopedycznego pt. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich, wydanego 

przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w 1979 r. (sygnatury, jakie 

się pojawiły przy tych notatkach wskazują na materiały zgromadzone przez GKBZH, które 

obecnie znajdują się w zbiorach IPN, dlatego tam należałoby kontynuować poszukiwania; 

ponadto (mimo małych nadziei) nie rezygnować z poszukiwań w Archiwum Państwowym w 

Poznaniu („namiary” na źródła z tegoż Archiwum podaję w przypisie 2)  

 

Podczas II wojny światowej w Skokach funkcjonowały następujące obozy: 

1. Stalag XXI B1 w okresie: 1.12.1939-1.8.1940 

2. Stalag XXI B/Z w okresie: 1.8.1940-1.11.1940 

3. Oflag XXI A w okresie: 1.11.1940-1.10.1941 

4. Oflag XXI C/H w okresie: 6.3.1942-15.9.1943 

5. Oflag 64/Z w okresie: 15.9.1943-12.1944 

                                                                                  

 

 
 

Jak się dalej okaże nawet ta notatka encyklopedyczna nie jest w 100%  pewna. 
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Sygnatury, z których pochodzą materiały statystyczne: 

 

z 1941 r. - Materiały i Dokumenty (stosujemy skrót MiD), Statystyka genewska, sygn. 4 

z 1942 r. - MiD, Statystyka genewska, sygn. 5 

z 1943 r. - MiD, Statystyka genewska, sygn. 6 

z 1944/1945 - MiD, Statystyka genewska, sygn. 7 

z 1940/1941 - MiD, Statystyka genewska, sygn. 16 
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Ten artykuł zamieściłem głównie z tzw. powodów „ogólnohistorycznych.”  W/w autor podjął 

w nim próbę wyjaśnienia zakładania przez hitlerowców obozów jenieckich na terenie 

Wielkopolski (w tym w „naszych najbliższych okolicach”). Antoniewo jest tu zaledwie 

wspomniane. Jestem pewien, że wielu historyków, w tym owianych nimbem sławy 

„wybitnych” regionalistów ma na ten temat niewiele do powiedzenia. Po tym artykule jest się 

czego „złapać.” Ten i inne niżej prezentowane opracowania historyczno – filatelistyczne 

napisał absolwent Technikum Budowlanego w Łodzi z rocznika 1955 (i to nie byle jaki – bo 

zawodowo czynny i ceniony za fachowość), z zamiłowania jednak przede wszystkim 

filatelista i przy tym człowiek o szerokich horyzontach i rozleglej wiedzy z dziedziny historii, 
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geografii i kultury. (http://lod.piib.org.pl/files/Zurawski_vel_Grajewski_J.pdf). Od dłuższego 

czasu mam wewnętrzne przekonanie, że najlepszymi historykami są ludzie o wykształceniu 

ścisłym, traktujący historię jako pasje życiową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lod.piib.org.pl/files/Zurawski_vel_Grajewski_J.pdf
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Jest to fragment s. 31 w/w miesięcznika. 
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Zamieszczony tuż powyżej fragment artykułu pozwala nam na poznanie jednego z 

pierwszych komendantów obozu w Antoniewie o nazwisku Brandt. 

 

 

 

 

 

Zapewne dziwne to wielce, że w Ojczyźnie mojej pełnej „wybitnych” historyków dziejami 

obozów jenieckich (a było ich wiele) na naszym obecnym terytorium zajęli się filateliści. I to 

wcale profesjonalnie od strony faktograficznej. Oczywiście dla „ludu smoleńskiego”, dla 

których jedyna miarodajna wykładnia „prawdziwej historii” „prawdziwych Polaków” płynie z 

ust „męża opatrznościowego” Maciarewicza, te wszystkie wysiłki są funta kłaków warte. Cóż 

począć – taki kraj, tacy ludzie (oni są wszechwiedzący, posiadają wiedzę objawioną, przy 

której każde naukowe dociekania są żałosne po prostu).  
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Powyższy sposób przedstawienia pierwszej części materiałów z CMJW pozwala na 

uniknięcie stosowania przypisów (niepotrzebnego ich mnożenia).  

Przy prezentacji dalszej części materiałów z Łambinowic stanąłem przed dylematem: czy 

publikować nadesłane materiały w całości (w takim przypadku konieczne jest np. 

zamieszczanie całej strony, na której Gefangenenlager bei Schokken zajmuje dwie linijki, czy 
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sporządzić osobną tabelę, w której ująć jedynie Obóz koło Skoków i w ten sposób 

zaoszczędzić na rozmiarach pracy (w MB). Każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety. Po 

dłuższym namyśle postanowiłem jednak skorzystać ze sposobu pierwszego jednakże tylko w 

odniesieniu do kilku pierwszych w porządku chronologicznym dokumentów. Musiałem  tu 

przemóc troskę o przedstawienie Czytelnikowi „naszego obozu” na tle innych i w ten sposób 

umożliwienie pouczających niekiedy porównań. Tak tedy większość prezentowanego tu 

materiału zostanie w dalszym ciągu ograniczona jedynie do obozu w Antoniewie i 

przedstawiona w zestawieniu zbiorczym. 
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Tłumaczenie: 

„Naczelne dowództwo Wehrmachtu, Berlin 14 grudnia 1939 roku, ulica Marcina Lutra 22 -23 

Jeńcy wojenni zwracają się często w obozie i w komandach roboczych  niemieckim 

pozdrowieniem „Heil Hitler” (nie napisano czy wzajem do siebie, czy do niemieckiej załogi –

uw. wł.). 

Odnośnie tego OKW zaznacza, że niemieckie pozdrowienie dla jeńców wojennych jest 

niedopuszczalne, także dla folksdojczy, dopóki się oni w oddziałach bojowych nie znajdą. 

(obowiązuje pewna kolejność – uw. wł.).  Folksdojcze powinni najpierw (zostać) 

wypuszczeni na wolność, kiedy znajdą się w cywilu, będą (mogli) używać niemieckie 

pozdrowienie (dostąpią tego zaszczytu). 

Do wykonania  

Podpisano Breyer 

Dla zgodności  

Wedle rozdzielnika” 

S. 2  Entwurf = projekt (idzie o obóz projektowany) 

Dalej następuje lista obozów jenieckich, do których było adresowane pismo. 
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Tłumaczenie:  

„Naczelne Dowództwo Wehrmachtu, Berlin 19 grudnia 1939 roku, ul. Marcina Lutra 22 – 23 

Jeńcy wojenni i skróty (nie przetłumaczone). 

Do wszystkich obozów przejściowych, stalagów (obozów dla szeregowców i szarż niższych 

niż oficerskie) i oflagów (obozów dla oficerów) wiadomość w. kolos (skrót nie 

przetłumaczony). 

O ile zgodnie z H Dv 38/5 rozdział (część) II  cyfra 5 do komendantów wydaną (dyrektywą, 

pismem) (w sprawie) zaprowadzenia porządku obozowego, które z pewnością nie wszyscy 

jeszcze otrzymali, nakłada się obowiązek (zobowiązuje się do) oddawania honorów 

wojskowych (należytej czci i szacunku) jeńcom wojennym oficerom i oficerskiej załodze 
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niemieckiej i urzędnikom w randze oficerskiej, odpowiednio (zgodnie z) (zasadą 

wzajemności) porządek obozowy uzupełniać. 

Szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu  

Do wykonania  

Wedle rozdzielnika” 

Powyższe zdjęcia zostały wykonane z mikrofilmu będącego w zasobach archiwalnych 

CMJW, na którym to MKR zostały uwiecznione dokumenty z Militärarchiv Freiburg 

(Niemcy). 

I dalsze dokumenty z tegoż Archiwum w porządku chronologicznym: 
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Powyższe dwie strony są raportem przedstawiciela MCK z wizytacji różnych obozów, w tym 

obozu jenieckiego w Antoniewie (Stalag XXI B) przeprowadzonej 25 maja 1940 roku. 
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Zawiera też sprawozdania z wizytacji innych obozów. Sprawozdanie zostało sporządzone 

dopiero 16.10.1940.  

Tłumaczenie tekstu z powyższego dokumentu tyczącego obozu jenieckiego w Antoniewie: 

„Stalag XXI B , wizyta 25 maja 1940. 

W tym obozie przebywali niektórzy (ze) 100 polskich (jeńców), którzy na krótko przed 

wizytą naszego delegata zostali przeniesieni do komanda pracy i opuścili miejsce (obóz) 

(przewidziany) dla angielskich jeńców pochodzących z Norwegii (pojmanych w Norwegii). 

Jest jeszcze w całkowitej (ogólnej) liczbie 207 jeńców (więźniów) 6 żołnierzy polskich 

pracujących w obozie. Wszyscy oni są w dobrym zdrowiu.” (Uw. wł: Trudno rozstrzygnąć, 

czy ta ostatnia uwaga odnosi się do wszystkich jeńców, czy tylko do Polaków).  

 

 

 
 

Jest to pierwszy raport sporządzony przez komendanta obozu XXI B/Z Schocken (tak wtedy 

oznaczano obóz i tak pisano nawę Skoki – dla zainteresowanych: hitlerowcy w czasie 

okupacji Polski trzykrotnie zmieniali nazwy miejscowości) podający stan liczbowy obozu na 

dzień 10.09.1940 [CMJW, Materiały i Dokumenty (MiD), statystyka genewska, sygn. 16] 

Nie posiadamy całości raportu (jedynie stronę, na której znajduje się „nasz” obóz), wedle 

powyższych danych w Antoniewie 10.09.1940 roku było 3 oficerów francuskich + 3 oficerów 

angielskich + 2910 żołnierzy francuskich niższych szarż + 683 żołnierzy angielskich niższych 

szarż + 5 cywilów (nie wiemy, czy w charakterze jeńców, czy cywilnych pracowników 

obozu) – łącznie więc 3599 osób z których do pracy było zobowiązanych 2800 Francuzów i 

638 Anglików [owa liczba 9593 w rubryce „Bestand am” (Stan na) jest oczywistym błędem 

rachunkowym – powinno być 3593, bo jeżeli dodamy do tego liczbę 6 oficerów to powstała z 

tego suma wyniesie właśnie 3599. 
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W owym czasie Lager XXI B/Z Schokken funkcjonował jako stalag, takie normy   

„zagęszczenia” wedle konwencji genewskiej były dopuszczalne.  Jednak sądzę, że tak wysoka 

liczba jeńców była jedynie stanem przejściowym (najwyżej kilkunastodniowym) 

spowodowanym koniecznością „upychania” niespodziewanie wysokiej liczby jeńców po 

klęsce Francji i rozgromieniu Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego. Hitlerowcy a 

humanitaryzm to dwa przeciwstawne sobie bieguny, jednakże byli oni (jak wszyscy zresztą 

ludzie, a Niemcy to już zwłaszcza), mocno uczuleni na wszelkie zagrożenia 

epidemiologiczne. 
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Jak widzimy obóz zmienił nazwę i zmniejszył się (chwilowy zapewne) „ponadnormatywny” 

stan jeńców. Zmienił też swe przeznaczenie – ze stalagu stał się oflagiem (wszystko to 

zdarzyło się w przeciągu 45 dni). 
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Wyżej ustalona norma utrzymuje się (stan jeńców się ustabilizował). Wedle niemieckich 

zarządzeń oflagi były projektowane na maksimum 1000 osób, stalagi zaś na 10000 tys. 

jeńców (patrz wyżej). (CMJW, MiD, statystyka genewska, sygn. 16) 

Jak zauważyliśmy, już z tych trzech raportów wynika, że nawet u Niemców tak ceniących 

„Ordnung” zdarzało się, że plany i projekty sobie, a życie (zwłaszcza wojenne) -  sobie. 
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Ponieważ podobnych raportów mamy dokładnie 39 w tym miejscu postanowiliśmy zaniechać 

zamieszczania ich „w naturze” (w formie skanów) i dalszą statystykę odnośnie obozu 

jenieckiego w Antoniewie (tylko i wyłącznie tego obozu) przedstawić w zestawieniu 

wzorowanym na oryginałach w powyższych tabelach. 

 

Obozy oficerskie 

Obóz Francuzi Anglicy Belgowie Polacy  Stan na 

XXI A 

Schocken 

Oficerowie 

Ordynansi 

 

356 

115 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

31.01.1941 

XXI A 

Schocken 

Oficerowie 

Ordynansi 

 

351 

116 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

28.02.1941 

XXI A 

Schocken 

Ofc. 

Ord. 

 

339 

112 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

31.03.1941 

 

XXI A 

Schocken 

Ofc. 

Ord. 

 

334 

114 

Ziv. 5 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

1.05.1941 
Przed tą 

dodatkowa 

rubryka: „Im 

Lager beschäft.” 

(W obozie 

zajmowało się) 

– myślę, że idzie 

o liczbę załogi 

niem. 
119 F albo 

zobowiązanych 

do pracy 

fizycznej 

     W obozie 

było 

zajętych 

  

XXI A 

Schocken 

Ofc. 

Ord. 

 

314 

102 

Ziv. 5 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

104 F 
 

 

1.06.1941 

 Franz. Belg. Angl. Pol. Południowo- 

wschodni 

jeńcy z 

Angl. 

Rosjanie 

Norwegowie 

Holendrzy 

Inne 

narodowości 

Wewnątrz 
Zamiast 

powtórzenia z 

rubryki 2 Stan 

na: 

XXI A 

Schokken 

306 

105 

- - - - - 1.07.1941 

XXI C 

Schokken 

    316 N 

  60 I 

105 

1 

 422 

 60 (w 

tym 26 

zob. do 

pracy) 

1.04.1942 

XXI C 

Schokken 

 

 

    

306 

 

106 

1.05.1942 

412 



 

520 

 

1   68 nor. 69   69 w tym 

44 zob. do pr.  

XXI C 

Schokken 

 

 

1 

    

305 

  68 

 

N 109 

1.06.1942 

414 

  69 w tym 

43zob. do pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

 

5 

    

437 

   

71 

 

N 111 

H     5 

E      1 

1.08.1942 

 

553 

  77 w tym 

53 z.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

 

10 

    

433 

   

71 

 

Nor.111 

Hol.    5 

           1 

1.09.1942 

 

549 

  82 w tym 

63 

zob.d.pr. 

XXI C  

Schokken 

 

 

10 

   

 

 

 

Int. 

 

       434 

         64 

       498 

           2 

 

Holl.  5 

No. 106 

Holl .   

1 

1.10.1942 

 

622 w tym 

54 

zob.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

10 

   

 

Int. 

430 

  64 

    2 

 

No. 108 

Holl.   1 

           1 

1.11.1942 

 

620 w tym 

56  

zob.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

10 

   

 

Ziv. 

425 

  63 

    2 

Holl.   5 

N     110 

H.ord. 1 

1.12.1942 

 

616 w tym 

56 z.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

10 

   

 

Ziv.  

425 

  63 

    2 

Holl.   5 

-„-       1 

N.    117 

1.01.1943 

 

623 w tym 

60 z.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

 

10 

   420 

  66 

Holl.   5 

           1 

Nor.118 

1.02.1943 

 

620 w tym  

62 zob.d.p. 

XXI C 

Schokken 

- - - - 417 

  65 

Nor.118 

Holl.   5 

           1 

1.03.1943 

 

606 w tym 

52 zob.d.p. 

XXI C 

Schokken 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

418 

  61 

Nor.125 

Holl.   5 

           1 

1.04.1943 

 

610 w tym 

42 

zob.d.pr. 

XXI C 

Schokken 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

426 

  60 

Nor.124 

Holl.   5 

1.05.1943 

616 w tym 
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            1 42 z.d.pr. 

        

XXI C 

Schokken 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

326 

  56 

Nor.125 1.06.1943 

506 w tym 

25 zob.d.p. 

XXI C 

Schokken 

241 

  23 

 

- 

 

- 

 

- 

  2 

24 

Nor.127 

           1 

1.08.1943 

418 w tym 

49 zob.d.p. 

XXI C 

Schokken 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  1 

24 

Nor.127 

           1 

1.09.1943 

153 w tym 

25 zob.d.p. 

 

To są niestety wszystkie raporty (jakie dotąd posiedliśmy) wysyłane z Oflag Schokken do 

MCK w Genewie. Jesteśmy w posiadaniu podobnych raportów z 1944 i nawet jednego ze 

stycznia 1945. Niestety, „nasz” obóz nie jest w nim odnotowywany. Wiemy z całą pewnością, 

że funkcjonował do „ostatniej chwili”, tj. do 21 stycznia 1945 roku. Tego dnia o godz. 4:30  

został w części (nie wiemy jakiej) ewakuowany (patrz praca Clarense’a Meltesen”a, From 

Schokken to Wugarten). Nazywał się wtedy Oflag Schokken 64 Z. Niektórzy twierdzą, że ten 

brak dokumentów (konkretnie dalszych raportów sporządzanych do Genewy) wynikał jakoby 

z tej przyczyny, że obowiązki „biurokratyczne” obozu w Antoniewie przejął obóz jeniecki w 

Szubinie (Altburgund). 

 

 

 

 

Materiały i wieści o obozie jenieckim w Antoniewie z Muzeum Regionalnego w 

Ostrzeszowie 

 

Wszystkie dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Mirosławy Rzepeckiej. 
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Zdjęcie pierwsze przedstawia obraz wykonany najprawdopodobniej na papierze lub kartonie. 

Jak widać na tymże obrazie uwieczniono obóz jeniecki w Antoniewie (czyli zabudowania 
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„naszego” Zakładu z roku 1943). Jeżeli artysta (jeniec norweski – jego nazwisko na zdjęciu  

drugim) niczego nie dodawał z fantazji twórczej, to między budynkiem inwentarskim i 

stodołą były jakieś zabudowania, w których (być może) również zamieszkiwali jeńcy. 

Pierwszy z budynków widoczny po prawej to wielki zbiorowy ustęp (podłączony do 

kanalizacji). Jego betonowa posadzka z otworami na odchody została rozbita i zlikwidowana 

dopiero jesienią 2013 roku. Przed rozbiórką stały na niej blaszane garaże pracowników 

Ośrodka. 

 

 
„Skoki 4” 

 

Jest to książka (jej strona tytułowa) opisująca losy jeńców norweskich w obozach 

niemieckich, głównie na terenie Wielkopolski [Ostrzeszów, Szubin, Skoki (w rzeczywistości 

Antoniewo)]. Sądząc po tytule nadanym przez Panią Dyrektor M. Rzepecką pozycja ta 

powinna być głównie poświęcona „Oflag Schokken”. 
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Rysunek ten zatytułowany przez Panią M. Rzepecką „Skoki 1” przedstawia 

najprawdopodobniej (wedle mojego rozeznania) przebieralnię?, łaźnię?, może saunę? w 

pomieszczeniu dzisiejszej stołówki? 

 

 
 

„Skoki 2” 
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„Skoki 3” 
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Bez nazwy 1 – kopia 
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Bez nazwy 3 - kopia 



 

528 

 

 
 

Bez nazwy 4 – kopia 
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Bez nazwy 5 – kopia 

 

 
 

Antoniewo 1 
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Antoniewo 2 

 

 
 

Antoniewo 3 

 

Dwa ostatnie zdjęcia (2 i 3) wydają się tożsame. W rzeczywistości są jedynie bardzo 

podobne, ale nie identyczne.  

Dla porządku napomykam, że zdjęcie chyba tożsame ze zdjęciem „Antoniewo 2” jest 

zamieszczone w Roczniku Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 

(2011, Rok V) i tam przedstawione jako pocztówka w artykule: Bożena Kuliberda, Pomoc 

sierotom, ubogim i chorym w latach międzywojennych. 
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Ilustracje z pracy Jarosława Bogumiła Mycki tyczące obozu w Antoniewie (autor jako źródło 

tych ilustracji podaje Archiwum MOW DG w Antoniewie – w odniesieniu do aneksów 8, 9. 

10, 11, 12 i14 jako źródło podaje: Carlo Unia, Lager 64/Z Schokken, Roma 1977; zaś w 

odniesieniu do aneksu 13: Norskekrigsfaugetegeninger 1942 -1945, Oslo, 1946): 
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Ustalenia własne o obozie jenieckim w Antoniewie 

 

Nasze skromne okruszki cegiełek do wielkiego dzieła [mamy nadzieję, że takie powstanie i 

to w wyniku pracy IPN – niech wreszcie pokaże, co potrafi i niech mu nie umknie żadne 

nazwisko żadnego jeńca a także nazwiska ich ciemiężycieli; tych pierwszych niech napiszą 

złotymi literami (Stalin wyrył przecież literami tego koloru imiona wszystkich poległych na 

pomnikach z marmuru – w Ojczyźnie mojej systematycznie burzonych, chociaż teraz jakby 

mniej)] o obozie jenieckim w Antoniewie w latach 1939 – 1945. 

Tuż przed wybuchem wojny i jej pierwsze dni (wedle notatek Benona Wasielewskiego)
22

: 

„Latem 1939 odbyły się manewry wojskowe w lasach antoniewskich. Oficerowie mówili: „W 

razie wojny będziemy za trzy dni w Berlinie.” Wierzono w sojusze z Anglią i Francją. W 

Zakładzie odbyły się szkolenia p – lot, p – gaz i p – poż. Instruktor przyjeżdżał ze Skoków. 

Nakazano kopać rowy – okopy  p – lotnicze, zaklejać szyby paskami papieru. Gdy wybuchła 

wojna wydano nakaz opuszczenia miejsca pobytu i przemieszczania się w kierunku 

wschodnim (popularnie była to tzw. „ucieczka”). 3 września wyruszyły trzy wozy drabiniaste 

wyłożone słomą z pracownikami Zakładu i ich rodzinami. Ja z moimi rodzicami (miałem 

wtedy 8 lat) jechałem na wozie powożonym przez Pana Janowiaka. Jechaliśmy przez 

Gniezno, Witkowo, do wsi Chlądowo. Wychowankowie zostali jeszcze w sierpniu 

zaopatrzeni w zaświadczenie ze zdjęciem i zwolnieni do domu. Po powrocie „z ucieczki” 

zastaliśmy w Zakładzie  żołnierzy niemieckich przygotowujących tu obóz dla jeńców 

(Gefangenenlager). Wokół Zakładu budowano podwójny rząd drutów kolczastych i wieże 

wartownicze. Otrzymaliśmy nakaz oddania odbiorników radiowych i broni (miał ją tylko 

leśniczy). W ciągu 24 godzin wszyscy musieli opuścić mieszkania i wynieść się. Nasza 

rodzina razem z rodziną państwa Krakowiaków zamieszkała w budynku dziedzica 

Sikorskiego w Pile - Młyn a później w Skokach. Pracownicy Zakładu (Wasielewski, 

Krakowiak) pracowali fizycznie przy wyrębie lasu, remoncie szosy Skoki – Bliżyce, 

malowaniu słupków przydrożnych. Roman Glapan pracował jako stolarz w Skokach, był 

aresztowany. Dyrektor Laurentowski został aresztowany i wywieziony do Dachau, gdzie 

zamordowano go razem z pięcioma innymi mieszkańcami Skoków. Urny z prochami 

pomordowanych Niemcy przysłali rodzinom. Porucznik Stankiewicz i por. Jasiński zginęli na 

wojnie w 1939 (Stankiewicz raczej nie – patrz dalej relacja Władysława Stranca - uw. wł.). 

Por. Glapan dostał się do niewoli i wkrótce wrócił do Skoków. Kucharski był na robotach 

przymusowych koło Bonn. 

W Zakładzie przebywali jeńcy różnych narodowości, także polscy. Przy końcu wojny 

oficerowie i generałowie włoscy, którzy zbuntowali się przeciw Niemcom (pucz gen. 

Badoglio), oraz dwóch oficerów angielskich. 

Niemcy chcieli zniszczyć wykutą w piaskowcu nad główną bramą płaskorzeźbę św. Jana 

Bosko, ale komendant, który był katolikiem, nie zgodził się na to i kazał przybić na 

płaskorzeźbie tablicę z nazwą obozu. Przed bramą w furtce między ogrodzeniem z drutów 

kolczastych stał wartownik. W głównym budynku jednej z klas była wartownia. Na I piętrze z 

kaplicy Niemcy zrobili salę jadalną ozdobiona kutymi żyrandolami istniejącymi już przed 

wojną. W prezbiterium nad ołtarzem była wymalowana „gapa” hitlerowska (strzelali do niej 

potem rosyjscy żołnierze) i napis gotyckimi literami: „Keine Macht der Welt wird dieses 

Deutschland noch einmal niederzwingen können” („Żadna siła świata nie oprze się potędze 

Niemiec” lub też „Nie ma takiego mocarstwa (siły) świata, które nie może zostać powalone 

przez Niemcy”). W styczniu 1945 roku razem z cywilną niemiecką ludnością uciekło wojsko 

niemieckie zostawiając jeńców oficerów na pastwę losu i bez środków do życia” (nie całkiem 

tak było – patrz dalej). 

Egzekucja nad Antoniewskim Jeziorkiem: 

Wydarzyła się niebawem po wkroczeniu Niemców do Skoków (co nastąpiło 8.09.1939). 
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Z bliżej nieokreślonych powodów (mogła to być jakaś błahostka wyrządzona Niemcom przed 

wojną) zostali rozstrzelani w w/w miejscu Konstanty Rajewski i Stefan Fugiński. Ten drugi 

został jedynie ranny i to wcale nie śmiertelnie (Niemcy byli jednak przekonani że „zdechnie”, 

więc nie marnowali amunicji na dobijanie). Fugińskiemu była jednak widocznie pisana 

śmierć z ręki Niemców, bo chociaż wylizał się z postrzału i umknął na Lubelszczyznę, to 

ostatecznie wpadł tam w ręce okupacyjnych siepaczy i tym razem został zabity skutecznie (na 

śmierć).
23

 W miejscu egzekucji zaraz po wojnie ustawiono skromny nagrobek, mimo że nikt 

pod nim nie spoczywał (Rajewski został ekshumowany 16.12.1945 i pochowany na 

cmentarzu w Skokach?). Nagrobkiem tym opiekowała się młodzież Zakładu 

Wychowawczego pod nadzorem kadry pracowniczej, a w pewnym czasie członkowie 

miejscowej drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku pod wodzą Bronisława Wilmanowicza 

(niestety już nieżyjącego) i Antoniego Kasicy. Obecnie miejsce to pozostaje w zapomnieniu i 

zaniedbaniu. Takiego dochowaliśmy się pokolenia młodzieży i ich wychowawców (signum 

temporis). 

Następne dotąd nie poruszone zagadnienie w kontekście Zakładu Wychowawczego w latach 

okupacji to „branie zakładnika”.  

Zakład Wychowawczy w Antoniewie, 14 października 1939 roku: 

Tego dnia został wezwany do Antoniewa przed oblicze Oberleutnanta Gilberga? (Gilberta?) 

Wawrzyn Żak, rolnik, mieszkaniec Łosińca i dotychczasowy sołtys tej wsi, który 

poinformował go, że został wyznaczony jako zakładnik mający własnym życiem 

gwarantować Niemcom spokój na terenie rejonu administracyjnego Skoki. Oprócz niego 

zostali wyznaczeni jeszcze inni zakładnicy: 

1. Roman Laurentowski  - dyrektor Zakładu Wychowawczego w Antoniewie 

2. Antoni Tomaszewski  - dzierżawca dóbr Glinna 

3. Zygmunt von Buchowski  - właściciel dóbr Jagniewice 

4. Wojciech Głuszka   - proboszcz z Raczkowa 

5. Michał Czarnecki   - rolnik z Rościnna
24

 

Z w/w z całą pewnością zginął w obozie koncentracyjnym w Mathausen (przedtem więziony 

w Forcie VII w Poznaniu) Roman Laurentowski (po wkroczeniu Niemców do Antoniewa 

niebawem wysiedlony do Skoków – tak twierdzą Państwo Strancowie, Nadolski pisze ,że 

Laurentowski zginął w Dachau). Jednakże wedle powszechnej tuż po wojnie opinii 

przekazaną przez Państwa Stranców (Władysława i Halinę), stało się to nie z przyczyny 

wyznaczenia na zakładnika. Pan Laurentowski, jako były dyrektor placówki przemianowanej 

na obóz jeniecki nie mógł wyzbyć się zainteresowania swym byłym miejscem pracy. 

Hitlerowcy uznali tę „wścibskość” za niebezpieczną dla III Rzeszy. Ponadto hitlerowcom nie 

w smak były zażyłe stosunki dyrektora Laurentowskiego z okolicznymi Niemcami (zbyt 

szerokie i doskonale znajomości z elitą okolicznych Niemców).  

A oto jakie dane odnośnie „naszego” Romana Laurentowskiego podaje strona internetowa 

„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:
 

 

DANE OSOBOWE 
 

nazwisko  Laurentowski 

imię  Roman 

data urodzenia  1886-07-01 

miejsce urodzenia  w Winiarach 

 
 
 

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH 
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Źródło: Autor: Walczak Marian 

Tytuł: Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej 
Miejsce wydania: Warszawa  

uwięziony  zginął 

rodzaj 
uwięzienia  

obóz koncentracyjny 

Informacje 
dodatkowe  

dyrektor Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Antoniewie pow. 
wągrowiecki, woj. poznańskie, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Paradyżu, 
powstaniec wielkopolski. Po wkroczeniu armii niemieckiej został zatrzymany w 
charakterze zakładnika, następnie 5   194  r. aresztowany przez gestapo i zesłany do 
obozu koncentracyjnego w Dachau, później w Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 
zamordowany 31 października 1941 r.

25 

 

Tak więc odnośnie miejsca śmierci Romana Laurentowskiego mamy sprzeczne informacje. 

Aby rzecz rozstrzygnąć należałoby zajrzeć do stosownych ksiąg USC w Skokach (w latach 

wojny Standesamts Schokken Land).  

Dokładne losy Wawrzyna Żaka są mi znane (ostatecznie przeżył wojnę mimo „zaliczenia” 

morderczego śledztwa w więzieniu w Gnieźnie i pobytu w obozie koncentracyjnym w 

Inowrocławiu) – zmarł śmiercią naturalną w latach 70 – tych w Łosińcu,  o śmierci Romana 

Laurentowskiego w obozie koncentracyjnym zamieściłem informację powyżej. Losy 

pozostałych zakładników są mi nieznane. 

Z Wawrzynem Żakiem i obozem jenieckim w Antoniewie jest związana jeszcze inna historia 

(spisana przeze mnie osobiście w latach siedemdziesiątych – niestety relacja Władysława 

Olejnika gdzieś mi się zawieruszyła, dlatego odtwarzam ją z pamięci) posiłkując się wyżej 

wspomnianym „Pamiętnikiem...”
26

  

Powszechnie są znane fakty tyczące kłopotów aprowizacyjnych w latach II wojny światowej. 

Trudności zaopatrzeniowe w żywność dotyczyły również Niemców (obowiązywał system 

kartkowy), w tym oczywiście żołnierzy niemieckich pełniących służbę wartowniczą w 

antoniewskim obozie. Często bywało tak, że niemiecka załoga jadała dużo gorzej od jeńców, 

którzy byli suto zaopatrywani w paczki – m.in. żywnościowe - z Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża). Stąd wachmani nierzadko jeździli służbowymi rowerami po okolicy i 

prowadzili (nielegalny oczywiście) handel wymienny również z Polakami.  

Całe zdarzenie rozpoczęło się w grudniu (przed gwiazdką) 1941 roku. Wawrzyn Żak 

zaprzyjaźnił się z jednym z niemieckich żołnierzy z Antoniewa, który nie popierał hitleryzmu. 

Za dostarczany tytoń i papierosy Niemiec otrzymywał produkty spożywcze. Wieczorową porą 

pod okno kuchni, w której rozmawiali sobie „szczerze” państwo Żakowie z  owym 

żołnierzem zakradli się hitlerowscy policjanci ze Skoków i podsłuchiwali rozmowę. W 

pewnym momencie wtargnęli do kuchni, wylegitymowali żołnierza (sprawdzili, czy ma 

przepustkę) i kazali mu jechać do Antoniewa. Natomiast za Żaka zabrali się ostro nazajutrz na 

posterunku policji w Skokach (ale to już inna historia nie przynależąca do tematu). Do sedna 

rzeczy należy jednak to, że Żak postanowił , aby jakoś uzgodnić swoje zeznania z owym 

niemieckim żołnierzem. W tym celu należało nawiązać z nim kontakt. Tego zadania na 

prośbę żony Żaka podjął się niedaleki sąsiad Władysław Olejnik. W tym czasie, kiedy 

nieszczęsnego Wawrzyna „obrabiali” niemieccy policjanci na posterunku w Skokach, czyli z 

rana następnego dnia, Władysław Olejnik udał się konnym zaprzęgiem do Antoniewa. 

Niedaleko przed budką strażniczą zdjął (w przemyślny sposób) zabezpieczenie koła od 

konnego wozu i akurat na wprost bramy głównej, gdzie stała budka strażnicza, koło spadło. 

Wartownik natychmiast podbiegł z odbezpieczona bronią i nakazał niezwłoczny odjazd. 

Olejnik był jak najbardziej za wykonaniem polecenia, tłumaczył się jednak, że będzie mu 
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potrzebny przynajmniej gruby gwóźdź i pomoc jakiejś osoby. Od słowa do słowa doszło do 

tego, że Olejnik powiedział wartownikowi, że zna jednego z jego kolegów (wymienił 

nazwisko żołnierza „skumanego” z Żakiem) i być może on mu pomoże. Wartownik wezwał 

tego żołnierza. Przedłużając nieco zakładanie koła z powrotem na oś, Olejnik zdołał 

przekazać swojemu pomocnikowi, jakiej wersji będzie się trzymał Żak, który jest już na 

posterunku policji w Skokach. Żołnierz przyrzekł, że nie omieszka (w razie czego) zeznawać 

podobnie. Czy ta akcja w jakiś sposób pomogła Żakowi, trudno powiedzieć. 

Relacja Kazimierza Grzegorzewskiego, ur. 16.11.1933 roku w Raczkowie z ojca Szczepana 

(syna Józefa – ojciec i dziadek pracowali jako robotnicy folwarczni u dziedzica? dzierżawcy? 

majatku Raczkowo i Sosnówka Ignacego Żaka) i matki Heleny Klockowskiej (gospodyni 

domowej) spisana 6 listopada 2013: 

„Ojciec brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Został ciężko ranny w boju z 

Niemcami pod Sochaczewem (otrzymał postrzał w udo prawej nogi). Z pobojowiska 

podnieśli go niemieccy sanitariusze zbierający rannych i poległych. Jednych i drugich 

układali wzdłuż drogi śródpolnej. Ojciec ocalał cudem, bowiem jeden z Niemców już założył 

bagnet na broń, aby go dobić. Jednakże towarzyszący mu drugi żołnierz niemiecki rzucił 

krótkie: „Nein!” (Pewnie to było najpiękniejsze „Nie!” w życiu Szczepana – uw. wł.). Po 

pewnym czasie ciężko rannych ułożonych wzdłuż drogi śródpolnej, Niemcy przenieśli do 

stodoły stojącej także poza wsią w szczerym polu. Wziętym do niewoli rannym polskim 

żołnierzom zwycięzcy hitlerowcy nie zabezpieczyli żadnej opieki medycznej ani zapewnili 

aprowizacji (wyżywienia). Postawili jedynie wartowników. Wielu polskich żołnierzy zmarło,  

trudno orzec, czy z powodu nieleczonych ran, czy po prostu ze zwyczajnego głodu. (Niemcy 

zachowywali się szczególnie brutalnie wobec tych Polaków, którzy ośmielili się stawić im 

opór, a miejsce bitwy koło Sochaczewa każe przypuszczać, że była ona częścią polskiej 

kontrofensywy zwanej „bitwą nad Bzurą” – uw. wł.).  Pewnie i mój ojciec odszedł by z tego 

świata, gdyby nie pomoc kolegi ze Sławy Józefa Koczorowskiego. Kolega, mimo ran, był 

daleko sprawniejszy od ojca i zakradał się do piwnicy (sklepu) w pobliskiej wsi, skąd kradł 

konfitury w słoikach (zaprawy owocowe). (Relacjonujący nie potrafi wyjaśnić jak to było 

możliwe w okoliczności niemieckiej warty – uw. wł.).  

Spod Sochaczewa Szczepan Grzegorzewski został przewieziony do Poznania (na Cytadelę). 

Tam Niemcy dokonali selekcji: sprawnych fizycznie wywieźli na roboty przymusowe do 

Niemiec, natomiast pozostałych do Antoniewa. Ojciec i jego towarzysze, rzecz jasna, nie 

mieli zielonego pojęcia, dokąd są transportowani konwojem ciężarówek ze skrzyniami 

ładowniczymi pod brezentem. Ciężarówka, którą jechał ojciec była ostatnia w konwoju. Po 

pewnym czasie ciężarówka zatrzymała się i ojciec usłyszał pytający głos kierowcy: „Hier ist 

Schokken?”. Po twierdzącej odpowiedzi kierowca zapytał ponownie: „Wie fahren nach 

Antonshof?” Wszystko to postawiło Szczepana na nogi. Ponieważ siedział w skrzyni pod 

brezentem blisko szoferki niewiele widział. Zdobył się jednak na wysiłek i przegramolił się 

na ławkę z tyłu skrzyni. Ojciec szybko zorientował się, że rzeczywiście jest w rodzinnych 

stronach i to na drodze Skoki – Antoniewo. Zaczął mieć nadzieję, że dostrzeże kogoś 

znajomego. I rzeczywiście nadzieja przeważnie zawodna, tym razem okazała się przychylna. 

Samochody zaczęły zwalniać. Okazało się, że z przyczyny wyprzedzania powózki. Ojciec 

zauważył, że kuczerem (woźnicą) tej powózki był jego ziomek z Raczkowa Maksymilian 

(Maks) Szwarc. Rodzic krzyknął: Maks, to ty? W odpowiedzi usłyszał: Szczepan, to ty? 

Ojciec jeszcze zdążył krzyknąć do Maksa: Powiadom Helenę, że wiozą mnie do Antoniewa! 

Tegoż samego dnia wieczorem Maks Szwarc zapukał do okna Grzegorzewskich. Moja mama 

wpuściła Maksa do domu i na wieść, że ten ma wiadomości o ojcu wpadła w histerię, 

spodziewając się najgorszego. Jakaż była jej radość później, gdy okazało się, że ojciec żyje i 

jest w pobliskim Antoniewie. 
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Nazajutrz, a była to niedziela (dokładnie nie pamiętam daty, nawet miesiąca – może koniec 

września lub początek października) poszliśmy, mama i ja, do Antoniewa. Zakład Antoniewo 

był ogrodzony podwójnymi rzędami drutu kolczastego. Wejście było tylko możliwe przez 

bramę główną. Pamiętam, że przed tą bramą była brama z drutu kolczastego – stała tam budka 

wartownicza a w niej wartownik. Płaskorzeźba św. Jana Bosko była zakryta ścianą z desek, 

na której widniał napis w języku niemieckim (pewnie z nazwą obozu – uw. wł.). Do środka 

nie zostaliśmy wpuszczeni, ojca jednak przywołano. Rozmowa odbywała się więc na 

odległość kilku metrów (przez dwie wyżej wspomniane bramy). Obraz ojca tkwi w mojej 

pamięci do dnia dzisiejszego. Był w polskim mundurze i wojskowym polskim płaszczu. 

Płaszcz na wysokości prawego uda był zaplamiony zakrzepłą krwią. Prawa nogawka spodni 

też cała brunatna od krwi i zszyta białą nicią na okrętkę.  

Odtąd odwiedzaliśmy ojca już co niedzielę. Już po pierwszej wizycie widywaliśmy się z nim 

w zakładowej świetlicy (tej samej co dziś – idzie o pokój półkolisty od strony dziedzińca). 

Mama zanosiła tacie głównie jedzenie. Ojciec mieszkał w pokoju, który potem zamieszkiwała 

zmarła już Urszula Burzyńska. Oczywiście nie sam. Ludzi było tam jak śledzi w beczce. 

Rzecz jasna, nie wolno nam było tam chodzić. 

Jak doszło do zwolnienia mojego ojca z obozu? 

Niemiecki komendant obozu (być może wspomniany Gilberg albo Brandt) miał wielkie 

zamiłowanie do myślistwa. Podobnie jak niemiecki zarządca majątku Raczkowa i Sosnówki 

Pohl (to tego Pohla wiózł Maks Szwarc powózką w okolicznościach wyżej opisanych). Przez 

wspólne upodobanie do polowań obaj Niemcy mocno się ze sobą przyjaźnili. Byłem wtedy 

chłopcem sześcioletnim, więc nie znam wszystkich szczegółów, zresztą pewnie dla 

bezpieczeństwa smarkaczowi nie mówiono o rzeczach, których nie powinien wiedzieć. Moja 

rodzina (mama, dziadek a być może zgoła ktoś inny) znaleźli najprawdopodobniej „dojście” 

do niemieckiego rządcy Pohla i w konsekwencji do komendanta obozu jenieckiego w 

Antoniewie. Musiał być jednak jakiś powód do zwolnienia. Opiekę medyczną nad rannymi 

jeńcami sprawował niemiecki sanitariusz. Jednak jego pomocnikiem był Prus (ojciec 

późniejszego i długoletniego wychowawcy naszej placówki Stanisława Prusa). Tenże Prus 

poradził ojcu, aby podczas obchodów przez niemiecki personel obozu udawał wariata. 

(Szczepan zastosował się do tych, nawiasem mówiąc, wielce niebezpiecznych sugestii - 

wiadomo przecież, co hitlerowcy wyprawiali z osobami chorymi psychicznie; jeżeli tak było 

w istocie, to rzecz musiała być „mocno pewna” – uw. wł.). Ojciec zaczął więc zachowywać 

się jak wariat – a to wręczał któremuś z wizytujących obóz Niemców miotłę i kazał zamiatać, 

a to wyjął innemu papierosa z ust i sam zaczął go palić, kiedy indziej znowu padał na ziemię i 

„łapały go konwulsje” itd. itp. Ostatecznie niemiecka komisja uznała ojca Szczepana za 

niespełna rozumu i postanowiła zwolnić z obozu.  

Po przyjściu do domu, a było to dobrze po Bożym Narodzeniu 1939, być może już na 

początku 1940 ojciec jeszcze długi czas nie mógł wygoić rany. Jednakże dzięki wyżej 

wymienionej komitywie między komendantem obozu a rządcą Pohlem Szczepana odwiedzał 

systematycznie niemiecki sanitariusz z antoniewskiego obozu i zmieniał mu opatrunki aż do 

całkowitego zagojenia. Po wyzdrowieniu ojciec do końca wojny pracował w raczkowsko – 

sosnowieckim majątku. Urodzony w 1908 zmarł w 1968. Mama urodzona w tym samym roku 

zmarła w 1986?” 

Obóz jeniecki w Antoniewie nie należał do szczególnie ciężkich. Nie charakteryzował się  

przesadnie ostrym reżimem wobec osadzonych. Znajdował się pod „obserwacją” 

przedstawicieli MCK (IRC) z siedziba w Genewie. Ale obóz  jeniecki, to w końcu nie 

sanatorium, czy dom wczasowy. Wytrwać w nim nie było łatwo. Rozstawali się w nim z 

życiem ludzie młodzi (np. strzelec Stanisław Masłowski miał zaledwie 31 lat).
27

 Tu 

wydobywamy go z niepamięci. W odróżnieniu od wielu „dzisiejszych” samozwańczych 

bohaterów w pełni sobie na to zasłużył. 
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Wszystkie niżej przedstawione kopie trzech dokumentów tyczące Stanisława Masłowskiego 

ze zbiorów Antoniego i Ireny Kasiców. 
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(Skan aktu zgonu z USC Skoki) jednego z żołnierzy września i później jeńców, którzy w 

warunkach wolności najprawdopodobniej by przeżyli. 
 

DANE OSOBOWE 

 

nazwisko  MASLOWSKI 

imię  Stanisław 

data urodzenia  1909-03-31 

miejsce urodzenia  Milocice 

data śmierci  1940-03-30 

 
 

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH 

 
  

Źródło: Sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka I 
Polski Czerwony Krzyż  

przydział wojskowy  Obrona Pogranicza 

stopień wojskowy  strzelec 

jeniec wojenny  zginął 

data śmierci  1940-03-30 

miejsce śmierci  Stalag XXI - B 

miejsce pochówku  1940-04-02, cmentarz w m. Raczkowo 

dodatkowe informacje  Stalag VI - A: nr jeńca 6  6; 
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Za poszukiwanie tegoż Masłowskiego rodzina wzięła się stosunkowo późno, bo ponad pół 

wieku po zakończonej wojnie (ale i to chwalebne): 

 

 

 
 

 

http://www.pck.pl/
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Niektórzy jeńcy korzystali nawet z takich luksusów, że samopas wędrowali po okolicy w 

poszukiwaniu żywności. Najbardziej pożądanym towarem był zwykły chleb. Antoniewo 

Górne upodobał sobie będący w niewoli francuski sanitariusz, wymieniający leki – głównie 

przeciwbólowe i mydło (zapewne z paczek) najchętniej na chleb właśnie (wg relacji Lucyny 

Mietlickiej). Wedle tej samej relacjonującej okoliczne panny bacznie przyglądały się mrowiu 

„wygłodzonych” kawalerów. Za najbardziej przystojnych uchodzili Jugosłowianie. A miały 

okazje często przypatrywać się im z bliska, bowiem ziemia przynależąca przed wojną do 

Zakładu Wychowawczego była uprawiana przez właściciela? (rządcę?) Antoniewa Górnego, 

Niemca o nazwisku Berg. 

O dużej swobodzie jeńców W Antoniewie wspominał też mój wujek Antoni Gumny: „Już nie 

pamiętam czy to było w 1943, czy w 1944 – w każdym razie po żniwach. Od sołtysa Łosińca 

z czasów wojny (z niemieckiego nadania oczywiście –uw. wł.) Konkla (nazwisko Konkel) 

mój ojciec otrzymał polecenie wysłania zaprzęgu konnego z wozem do przewozu torfu. 

Wysłał mnie. Udałem się wcześnie rano na torfowiska położone za Antoniewem w kierunku 

torów kolejowych. Te „kopalnie” torfu służyły do wydobywania torfu na opał nie tylko dla 

Antoniewa, ale całej okolicy (Łosińca też – były czynne jeszcze długie lata po wojnie). Sporo 

czekałem zanim zjawili się robotnicy. Było to kilkunastu Włochów. Przybyli na miejsce pracy 

samopas, bez żadnej straży niemieckiej ani niemieckiego nadzoru. Ani w głowie był im 

załadunek torfu. Z małymi przerwami (pewnie dla oddechu) na przemian się kłócili i tłukli 

między sobą. Na mnie nie zwracali najmniejszej uwagi. Odstałem swoje nakazane godziny i 

pojechałem do domu.”  

Rzecz ciekawa – mimo wielkich możliwości ucieczki z obozu z uwagi na słaby reżim 

nadzorczy i bliskość lasu (nie puszczy przepastnej, ale znowu nie malutkiego zagajnika) jakoś 

nie utrwaliły się wieści w ustnych przekazach i dokumentach, do których dotąd udało się nam 

dotrzeć, aby z Antoniewa dokonywano ucieczek. Był to prawdopodobnie wynik zimnych i 

trzeźwych kalkulacji: lepszy pewny, choć mizerny byt z dużą szansą na przeżycie wojennej 

zawieruchy, na którą przecież pojedynczy, szary człowiek nie ma żadnego wpływu, niż 

rwanie się na front ze świszczącym, śmiercionośnym żelastwem nad głową. 

Największym niedostatkiem całej pisaniny o obozie jenieckim w Antoniewie jest brak 

wiarygodnych materiałów pozwalających na spojrzenie na niego „od środka” – idzie o kadrę 

dowódczą i wartowniczą, imienne spisy jeńców wszelkiego rodzaju (już wiemy, że wszyscy 

zmarli jeńcy są zapewne wymienieni w księgach USC Skoki – bzdurna ustawa o ochronie 

danych osobowych nie pozwala jednak do nich zajrzeć, trzeba czekać jeszcze 26 – 31 lat). 

W latach siedemdziesiątych (5.10.1979) została uroczyście odsłonięta tablica  upamiętniająca 

obóz w Antoniewie. Tej uroczystości nie poprzedził jednak żaden rzetelny wysiłek naukowo 

– badawczy. Są na tejże tablicy wymienieni Polacy – budowniczy (a przynajmniej 

współbudowniczy pod niemieckim nadzorem) i zarazem pierwsi osadzeni w antoniewskim 

obozie (są tego niezbite dowody). 

Rafał Wrzesiński, ur. w 1917 roku podaje: 

„Niemcy w 1939 roku założyli w Zakładzie Wychowawczym w Antoniewie obóz jeniecki. 

Przekształcenia (przystosowania) na obóz dokonywali jeńcy polscy pod nadzorem 

niemieckim. (...) Zwolnili prawie wszystkich polskich pracowników Zakładu z wyjątkiem 

Franciszka Błocha i niektórych polskich pracowniczek biurowych. (...) Nauczyciel Wacław 

Wasielewski pracował całą wojnę jako robotnik szosowy. (...) Wieże strażnicze były cztery: 

1. przy bramie głównej, 2. przy bramie gospodarstwa rolnego, 3. obok budynku elektrowni za 

rowem, 4. przy końcu ogrodu za budynkiem aresztanckim. Wieże strażnicze były tak 

rozmieszczone, że między nimi istniał kontakt wzrokowy (z każdej było widać dwie 

następne). Na wieżach wartownicy z karabinami (jakimi, nie wiem). Wieżyczki były oszklone 

i ocieplane (ogrzewane prądem), wyposażone w reflektory. Potrzeba było dużo prądu, dlatego 



 

543 

 

elektrownia „chodziła” dzień i noc. Za polskich czasów tylko w dzień (ładowała wtedy 

akumulatory). 

W czasie wojny jeździłem często do Antoniewa w celu ładowania akumulatorków do 

aparatów radiowych, które mieli Niemcy. Niemiec, u którego pracowałem (służyłem) w 

Roscinnie nazywał się Reksigel. Wpuszczano mnie na teren Zakładu, nic ciekawego jednak 

nie zaobserwowałem. W dzisiejszej świetlicy (pokój półkolisty od podwórza) była sypialnia 

wartowników.” 

Jest pewien spór odnośnie baraków, które pozostały po wojnie na terenie dzisiejszego 

stadionu sportowego [niestety obecnie bardzo zaniedbanego (signum temporis – znowu...)]. 

Rafał Wrzesiński jest zdania, że baraki te służyły niegdyś niemieckiej załodze i stały na 

południowych obrzeżach dzisiejszego kortu tenisowego. Zaraz po wojnie zostały przeniesione 

na teren boiska, jako budynek szkolny. Lucyna Mietlicka jest raczej pewna, że baraki te stały 

na terenie dzisiejszego stadionu już w czasie wojny i służyły za lokum dla jeńców (w takim 

wypadku znajdowałyby się poza strzeżoną zoną). W pamięci utkwił jej też obraz dorosłych 

mężczyzn grających tam w siatkówkę. Panią Mietlicką wspiera (niezależnie!) Władysław 

Stranc, podnosząc, że baraki, jako szkoła, w okresie tuż powojennym były zbyteczne (Zakład 

miał dość miejsca na klasy dla uczniów w swoim kompleksie budynków). Ostatnio, syn 

zmarłego już Rafała Wrzesińskiego w rozmowie ze mną stwierdził, że podczas mojej 

rozmowy z jego ojcem musiało dojść do jakiegoś poplątania (wzajemnego niezrozumienia), 

bowiem ojciec zawsze mówił mu, że baraki stały w miejscu rozebranego całkiem niedawno 

budynku gospodarczego niedaleko dzisiejszego boiska (idąc Antoniewa w kierunku Stawian 

po prawej stronie drogi). Pokazywał mu nawet betonowe otwory kloaczne.  Ta lokalizacja jest 

bardzo prawdopodobna i nie rozmija się z lokalizacją podawaną przez Lucynę Mietlicką. 

Niektóre dalsze „uogólnienia” jakie można wyprowadzić z całości dotąd nam znanego 

materiału źródłowego o obozie jenieckim w Antoniewie obok Skoków 

(Kriegsgefangenenlager bei Schokken):  

1. Zakład Wychowawczy w obóz okupanci niemieccy zaczęli przekształcać niebawem 

po wkroczeniu na tereny wokół Skoków, czyli najpóźniej w drugiej połowie września 

1939 (nie posiadamy odnośnie tego stwierdzenia żadnych dokumentów – 

prawdopodobnie był to stosowny rozkaz którejś ze struktur Wehrmachtu). 

Podstawowe prace związane z w/w przekształcaniem wykonywali jeńcy polscy pod 

niemieckim nadzorem. Wątpliwe, byśmy kiedykolwiek się dowiedzieli, czy 

hitlerowcy pomysł odnośnie przeznaczenia Zakładu Wychowawczego na obóz w 

Antoniewie mieli już przed wybuchem wojny, czy też zrodziła go potrzeba chwili. 

Intuicyjnie optuję za opcja pierwszą. 

2. Nie podlega żadnej dyskusji (jest na ten temat dość świadectw), że pierwszymi 

osadzonymi w antoniewskim obozie byli jeńcy polscy i to raczej nie oficerowie, a 

szarże niższe, najczęściej szeregowcy. Wiemy, że z nie całkiem dla nas jasnych 

przyczyn wągrowiecka struktura ZBOWiD –u w czasie prac związanych z 

odsłonięciem tablicy upamiętniającej obóz jeniecki w Antoniewie, zaprzeczała jakoby 

w nim mieli przebywać jacykolwiek jeńcy narodowości polskiej (tablicę tę 

umieszczoną na sporym głazie narzutowym odsłonięto uroczyście 5.10.1979 roku). 

Nie będziemy się tutaj rozwodzić, jakie przyczyny legły u podstaw tego stanu rzeczy 

(patrz nieco niejasne wywody w pracy magisterskiej Mycki). Wiadomo w każdym 

razie, że przed sporządzeniem tej tablicy toczył się spór o upamiętnienie na niej 

jeńców polskich.   

3. Wiadomo też (patrz dalej), że w sprawie „naszego” obozu toczyło się dochodzenie 

prowadzone przez GK BZH i że dochodzenie to zostało umorzone z powodu  

stwierdzenia braku znamion przestępstwa. 
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4. Obóz jeniecki w Antoniewie przez część czasu wojny był przeznaczony na oflag – nie 

znaczy to jednak wcale, że więziono tu tylko samych oficerów. Jest dość dowodów na 

to, że za jego drutami zamykano także niższe szarże (w tym zwyczajnych 

szeregowców).  

5. O dość swobodnej atmosferze w obozie antoniewskim była już mowa wyżej. Nie 

mamy żadnych podstaw, by przypuszczać, że znęcano się tu nad jeńcami w jakiś 

szczególnie okrutny sposób. Nic nie wiadomo, aby na jeńcach wykonywano egzekucje 

(egzekucji przez rozstrzelanie na admirale włoskim Inigo Campioni dokonali faszyści 

Mussoliniego we Włoszech – Niemcy go tylko wydali zgodnie z życzeniem duce). 

Natomiast zdarzało się, że jeńcy umierali (dokładna liczba nie ustalona, ale nie 

przekracza ona wg mnie kilku - kilkunastu osób) z ran wcześniej odniesionych lub 

pospolitych chorób. Jedno ze źródeł podaje (patrz s. 33), że w niewoli zmarło pięciu 

generałów włoskich (wątpliwe jednak by wszyscy oni zmarli w Antoniewie) Z całą 

pewnością opieka medyczna była niedostateczna, warunki higieniczno - sanitarne złe, 

wyżywienie marne. Odnośnie wyżywienia – jeńcy często jadali lepiej niż ich 

niemieccy stróże, a to dzięki paczkom z MCK. Niestety, jednak nie wszystkie nacje te 

paczki otrzymywały.  

6. Nie mamy żadnych dokumentów o jeńcach radzieckich. Pisze o nich tylko Stanisław 

Wójtych nie podając żadnych źródeł. Być może oparł się na jakimś przekazie ustnym. 

W każdym razie, jeżeli jeńcy radzieccy znaleźli się w Antoniewie, to na krótko. Dla 

hitlerowców byli to bowiem żołnierze skazani na zagładę przez nieludzkie traktowanie 

– świadome głodzenie, trzymanie w chłodzie (często pod gołym niebem), pracę ponad 

siły, całkowity brak opieki medycznej, ostry reżim, egzekucje z byle powodu albo i 

bez. A dla takich hitlerowcy mieli  „klasyczne” obozy zagłady.  Poza tym, hitlerowcy 

nie mieli zwyczaju mieszać żołnierzy radzieckich z wojskowymi innych narodowości.  

W całym natłoku materiału podanym powyżej, tylko  niżej podany adres internetowy 

prowadzi (być może) do publikacji z informacją (patrz s. 88), że w Antoniewie 

przebywali jeńcy radzieccy.  

http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/yardley_pat-

pow_dissertation.pdf 

7. Wyżej napisano o nazwach jakie miał obóz w Antoniewie w określonym czasie. Tę 

notatkę należy traktować jako orientacyjną (jednak najbardziej prawdopodobną). 

Źródła różnią się w tym zakresie. Ze studiów nad nimi da się wyciągnąć wniosek, że 

Obóz w Antoniewie był raczej obozem przejściowym (choć nigdy takiej nazwy nie 

nosił) dla obozów w Szubinie, Gronowie koło Leszna, i w Ostrzeszowie. Ten ostatni 

zdaje się być dla Antoniewa, Szubina, i Gronowa obozem „naczelnym”,   „głównym”. 

W każdym razie pod względem ilości jeńców był największy. Był stalagiem i 

oflagiem zarazem. Bardzo często zdarzało się, że jeńcy trafiali do Antoniewa na kilka 

zaledwie dni. Normą było kilka tygodni. Po tym czasie umieszczano ich w 

Ostrzeszowie bezpośrednio, albo via Szubin i Gronowo. Bywało jednak też (raczej 

rzadko), że do Antoniewa trafiali jeńcy z Ostrzeszowa. Czyżby w Antoniewie działała 

jakaś komórka Wehrmachtu prowadząca rozpoznanie wśród jeńców? 

8. Nie potrafimy podać dokładnej daty (dziennej) powstania Obozu w Antoniewie. 

Wiemy jednak dokładnie, kiedy nastąpił jego koniec. Wedle Clarense’a Meltesen’a 

stało się to dokładnie 21 stycznia 1945 roku o godzinie 4.30 rano. 

 

Uwagi:  

 

I. W Bibliotece MOW w znajduje się już nieco materiałów pisemnych i pamiątek 

pozyskanych w rozmaite sposoby – mnie nie wiadome (ale wiadome moim 

http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/yardley_pat-pow_dissertation.pdf
http://www.oflag64.us/Oflag64/Escape_to_Russia_files/yardley_pat-pow_dissertation.pdf
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współpracownikom – zapewne je opiszą), a tyczących dziejów obozu jenieckiego w 

Antoniewie. Wśród tych materiałów pisemnych najcenniejszymi są, moim zdaniem, dwie 

książki: 

1. Carlo Unia, Lager 64/Z Di Schokken (Polonia). Un altro volto della Resistenza, 

Edizioni Dell’Ateneo & Bizzarri, Roma 1977. 

Już na podstawie pobieżnego oglądu (i co tu kryć – bez znajomości języka włoskiego) da się 

stwierdzić, że jest to bogato udokumentowana faktograficznie   i ilustrowana  książka 

historyczna (fotografie, wspaniałe rysunki w znacznej części  autorstwa gen. Santini’iego, 

mnóstwo spisów osobowych). Pozycja ta dla naszego opisania dziejów obozu jenieckiego w 

Antoniewie wprost bezcenna. Jeszcze (wedle żargonu archiwistów „w dobrym stanie”),  

wymaga jednak już pilnej naprawy introligatorskiej. W żadnym razie nie powinna być 

wypożyczana „na zewnątrz” nawet po konserwacji introligatorskiej, a tym bardziej teraz 

(przed tą naprawą), czyli do korzystania wyłącznie w czytelni Biblioteki. W przyszłości 

możliwie najbliższej należałoby sporządzić jej duplikat na nośniku elektronicznym (sposobem 

własnym, ale wedle wszelkich prawideł sztuki). Koniecznie przetłumaczyć!!! 

 2. Norske krigsfangetegniger 1942 – 1945 (Forord Herman Willoch, Copyright by 

Eberh. B. Oppi A – S, Oslo, 1946 - jest to zbiór ręcznie wykonanych ilustracji (głównie 

rysunków, niekiedy akwarel, albo w obu tych technikach razem – wedle mnie o niebagatelnej 

wartości artystycznej autorstwa Finn’a Dawidsen’a, Hermana Willocha, A. Nedala, Stranger’a 

Johannessen’a, Briger’a Ignacius’a, Olafa Rynning – Tønnesen’a i innych)  o życiu jeńców 

norweskich w różnych obozach jenieckich (kilkanaście rysunków poświęconych jest obozowi 

w Antoniewie). Od wartości artystycznej ważniejsza jest tutaj wartość historyczna tych prac. 

Dzięki nim możemy niejako stać się „naocznymi świadkami” obozowego życia autorów tych 

prac i ich towarzyszy niedoli. 

Pozostałe uwagi jak w pkt. 1.                                       

 

            
 

Dwie fotografie kucharki przed barakami jenieckimi (Źródło: Płyta DVD „Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie 1914 – 2014.”). Drugie z tych 

zdjęć zdaje się dowodzić, że najbardziej wiarygodna relacja o usytuowaniu baraków 
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jenieckich w Antoniewie pochodzi od syna Rafała Wrzesińskiego, Kazimierza. W tle widać 

bowiem prawdopodobnie „Leśniczówkę”, czyli dawny i dzisiejszy blok nauczycielski. Może 

to jednak być inny barak. 

 

 

 

II. Całość relacji R. Wrzesińskiego, W i H. Stranców, L. Mietlickiej w opracowaniu autora 

poniżej (przy końcu Części IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


