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Od Redakcji
38 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” zdecydowaliśmy się poświęcić ostatnim miesiącom II wojny światowej, które dla tysięcy jeńców wojennych różnych narodowości były ostatnim etapem ich niewoli. Koniec wojny, o czym świadczą także zgromadzone w tym tomie teksty, nie zawsze był
jednak końcem tragedii jej ofiar. Przynosił im nowe problemy i zagrożenia
polityczne, ekonomiczne, społeczne czy moralne, które miały swoje podłoże
w minionym konflikcie. W wielu społecznościach i rodzinach pamięć o wojnie,
niewoli i obozach pozostawała przez długi czas niezagojoną raną. Uznaliśmy
zatem, że warto zadać pytanie o to, jak w powojennym świecie odnaleźli się
ci, których wojna dotknęła bezpośrednio: żołnierze koalicji antyhitlerowskiej i zarazem jeńcy wojenni. Rok 1945 w ich życiu oznaczał ważną cezurę:
najpierw musieli zmierzyć się z ewakuacją obozów – często nieprzemyślaną,
pospieszną i nieliczącą się z kosztami ludzkimi; potem nadszedł moment wyzwolenia tak wyczekiwany i to nie zawsze radosny; wreszcie byli jeńcy musieli
podjąć decyzję o powrocie do kraju. Czy wracali jak opisał to, mając w pamięci
własne doświadczenia – Witold Kula:
„[...] W Nancy, w kaplicy Habsburgów (zapomniałem, jak się ona nazywa),
stoi anonimowa rzeźba, grupa dwuosobowa, przedstawiająca powracającego do
domu krzyżowca i podtrzymującą go (tak, tak, trzeba go podtrzymywać) żonę.
Jego otwarte oczy widzą nie przyszłość, jak moi bazaltowi rycerze – lecz przeszłość. Będzie ją już widział zawsze. Nach Frankreich zogen drei Grenadieren...
Tak ja 28 maja 1945 r. wracałem z wielkiego świata do moich maleńkich Włoch
pod Warszawą, hamując kroki z lęku, co zastanę. Jedna z elementarnych sytuacji, po prostu: powrót jeńca z niewoli”?*

Wśród jeńców wojennych byli tacy, którzy po wyzwoleniu nie zdecydowali
się na powrót i inni, których do niego zmuszono. Wreszcie rok 1945 to też ważny moment w procesie dokumentowania zbrodni, szukania mogił i zapewnia*

W. K u l a, Rozdziałki, Warszawa 1996, s. 394.
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nia godnego pochówku zmarłym. Nie wszystkie ofiary doczekały się wówczas
upamiętnienia. Przypadek jeńców polskich, przetrzymywanych w obozach
NKWD, jest tego wyraźnym dowodem.
Rocznik rozpoczyna tekst autorstwa dr Ewy Kowalskiej, kierującej Muzeum
Katyńskim w Warszawie, które w 2015 r. zainaugurowało oficjalnie funkcjonowanie w nowej siedzibie. Autorka, odnosząc się do losów ok. 22 tys. ofiar zbrodni katyńskiej, przedstawia działalność muzeum w zakresie ich dokumentowania i upamiętnienia. Dział „Artykuły i Materiały” otwiera tekst Jensa Nagela,
kierującego Miejscem Pamięci Ehrenhain-Zeithain w Saksonii, który analizuje
niemieckie zarządzenia, dotyczące ewakuacji obozów Wehrmachtu w III Rzeszy
i na terenach okupowanych oraz przedstawia, jak w rzeczywistości ona przebiegała. Jest to też wprowadzenie do trzech kolejnych tekstów, odnoszących się do
ostatnich dni niewoli i pierwszych dni wolności jeńców wojennych różnych narodowości, w tym głównie Polaków, Brytyjczyków i obywateli ZSRR. W pierwszym z nich badaczka z Rostocku, dr Natalja Jeske porusza problem ostatnich miesięcy funkcjonowania obozów jenieckich na terenie dzisiejszego kraju
związkowego Mecklenburg-Vorpommern oraz trudnych, nierzadko wymuszonych powrotów jeńców do swoich ojczyzn. Z kolei dr Piotr Stanek przedstawia
ewakuację Stalagu Luft VII Bankau, w którym do stycznia 1945 r. przetrzymywani byli lotnicy alianccy. Trzeci ze wspomnianych tekstów, autorstwa
dr Joanny Lusek i Macieja Dronia, prezentuje sylwetkę i twórczość Stanisława Toegla, powstańca warszawskiego i jeńca obozów Wehrmachtu, który
przez kilka lat po wojnie zmagał się z pytaniem: wracać do Polski czy też nie.
Kolejne dwie części rocznika „Archiwum” oraz „Wspomnienia i Relacje” tematycznie nawiązują do wyżej wymienionych artykułów. I tak w części poświęconej prezentacji źródeł, dr Violetta Rezler-Wasielewska i Sebastian Mikulec rozpatrują problem marszu śmierci ze Stalagu 344 Lamsdorf w relacjach
brytyjskich jeńców tego obozu, zaś dr Renata Kobylarz-Buła przedstawia zawartość szczególnego źródła, jakim jest książka rozkazów dziennych z obozu nr 4 w Cervinara, w którym przebywali Polacy z armii gen. Władysława
Andersa, deklarujący powrót do kraju. Do „Wspomnień i Relacji” trafiły teksty potomków byłych jeńców obozów Wehrmachtu, którzy zaprezentowali nie
tylko wojenne losy swoich ojców, lecz także różnorodne formy pamięci o nich.
Uzupełnieniem rocznika są m.in. recenzje i omówienia nowości wydawniczych,
sprawozdania z konferencji oraz inne teksty, informujące o działalności muzeum w 2015 r. Zachęcamy do lektury.
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