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Wstęp 
 

 
 

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą próbę bilansu polskich badań 
naukowych dotyczących jeńców wojennych różnych narodowości, któ-
rzy w latach II wojny światowej byli przetrzymywani w niemieckich 
obozach koncentracyjnych. Szkice prezentowane na łamach tego wy-
dawnictwa dotyczą przede wszystkim terenu Polski. Tylko jedno opra-
cowanie mówi o podchorążych Wojska Polskiego osadzonych w obo-
zach Buchenwald i Mittelbau-Dora. Cieszę się, że w ten sposób możemy 
wreszcie upublicznić ustalenia na temat dotychczas mało znany, ale z ca-
łą pewnością nie mniej ważny od innych problemów związanych z funk-
cjonowaniem niemieckiego systemu obozowego w latach 1939–1945 i lo-
sów ludzi weń uwikłanych. 

Historycy długo nie obdarzali tego zagadnienia uwagą, a kiedy zaczę-
li się nim zajmować, czynili to sporadycznie, na ogół przyczynkarsko 
bądź na marginesie dociekań naukowych na inne tematy, i zawsze w od-
niesieniu wyłącznie do jednego obozu. Niektóre wyniki przeprowadzo-
nych badań nie znalazły w ogóle finału na kartach książek, a znaczna 
część ustaleń w tym względzie pochodzi dopiero z pierwszej dekady 
XXI w.  

Losy jeńców wojennych w niemieckich obozach koncentracyjnych ja-
ko problem badawczy znajdowały się, i nadal znajdują się, głównie w krę-
gu zainteresowań historyków zajmujących się rekonstrukcją dziejów po-
szczególnych obozów. W większości badacze ci byli lub są pracownika-
mi naukowymi muzeów, które istnieją na terenach byłych obozów kon-
centracyjnych, a więc Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum 
na Majdanku w Lublinie oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Ich bada-
nia wpisują się w plany naukowe tychże placówek. Najwyraźniej za-
pewne ze względu na fakt, że jeńcy, z wyjątkiem żołnierzy Armii Czer-
wonej, nie stanowili liczniejszej kategorii tam osadzonych, nie stali się 
oni przedmiotem intensywnych badań naukowych.  

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, losy jeńców-więźniów obo-
zów koncentracyjnych są, niestety, nie mniej tragiczne niż pozostałych 
grup. Ważna też jest konfrontacja określonych w międzynarodowym pra-
wie wojennym zasad traktowania jeńców ze stanem faktycznym, a także 
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konieczność rekonstrukcji procesu, w efekcie którego wziętych do nie-
woli żołnierzy Wehrmacht przekazał SS do obozów koncentracyjnych. 
Wyjaśnień wymaga również fakt swoistego zawieszenia statusu jeń-  
ców wojennych, którzy skierowani do tych miejsc, nie byli ani jeńcami, 
ani więźniami. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się z wynikami 
najnowszych badań prowadzonych na ten temat w różnych ośrodkach 
w Polsce i to z perspektywy całościowej oceny niemieckiego systemu 
obozowego, w tym jenieckiego, a także upowszechnienia nowych usta-
leń.  

Inicjatywa podjęcia tego wyzwania wyszła z Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Jej realizacja stała się możliwa 
dzięki życzliwości Jana Stanisława Ciechanowskiego, p.o. kierownika Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za co bardzo dzię-
kuję.   

 

   Violetta Rezler-Wasielewska 
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