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Bogdan Malinowski 
Violetta RezleR-wasielewska

Prace budowlano-konserwatorskie przy 
pozostałościach Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. 

Raport z historycznym szkicem

Obiekty stanowiące pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) 
Lamsdorf, przy których w 2020 r. zostały przeprowadzone prace budow-

lane i konserwatorskie, to układ reliktów ośmiu uszeregowanych, jednokondy-
gnacyjnych, prostokątnych baraków, wolnostojących o długości 58,94–59,09 m, 
szerokości 16,93–17,06 m, wysokości 0–4,26 m i łącznej powierzchni zabudowy 
998–1008 m². 

Wyróżnia się wśród nich budynek, który pełni funkcje wystawiennicze i edu-
kacyjne. To jedna z sześciu części dawnego baraku (nr 3). Swą obecną postać 
zawdzięcza częściowej rekonstrukcji, która została przeprowadzona w końcu 
lat 90. XX w. Obiekt ma prostokątny kształt o wymiarach: 10,03 m długości, 
17,05 m szerokości, 2,65–4,26 m wysokości. Jego powierzchnia użytkowa wy-
nosi 157,72 m², przy powierzchni zabudowy 171,01 m², a kubatura – 626 m³. Do 
wewnątrz prowadzi dwoje drzwi, które znajdują się, po przekątnej, w przeciw-
ległych ścianach budynku: od strony południowej i północnej. Na każdej z tych 
dwóch ścian są jeszcze dwa niewielkie okna, zabezpieczone przed nieproszonymi 
gośćmi kratami.

Pozostałości obozowe, o których mowa, znajdują się na ogrodzonym terenie 
o powierzchni 2,67 ha z charakterystyczną drewnianą wieżą wartowniczą od stro-
ny południowej i Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 318/ 
/VIII F (344) Lamsdorf od północnej, przy czym zarówno ogrodzenie, jak i wieża 
nie stanowią oryginalnej zabudowy obozu, a od końca lat 90. XX w. odtwarzają 
jedynie jej wygląd z lat II wojny światowej1.

1 Są to działki: nr 236/5, na której znajdują się pozostałości ośmiu baraków i która zajmuje 
powierzchnię 10 ha (13 na 88 m), oraz działka nr 619/3 z Pomnikiem Powstańców Warszawskich 
– Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf o powierzchni 0,42 ha. Prace budowlano-konserwatorskie były 
prowadzone wyłącznie na pierwszej z nich.
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Teren ten to zaledwie fragment dawnego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, 
najlepiej zachowany. Znajduje się przy drodze, która była w przeszłości na dłu-
gim odcinku wewnętrznym duktem obozu, rozdzielającym go na dwie części. Od 
końca lat 90. ubiegłego wieku jest nazywana Drogą Pamięci. Istotnie wydłużona 
łączy bowiem najważniejsze obiekty miejsca pamięci: pozostałości poobozowe 
oraz cmentarze wojenne z różnych okresów historycznych2. Miejsce Pamięci Na-
rodowej w Łambinowicach ma przecież historię znacznie wykraczającą poza czas 
II wojny światowej. Jego dzieje sięgają XIX w., kiedy w pobliżu wsi Lamsdorf 
utworzono po raz pierwszy obóz jeniecki, osadzając w nim żołnierzy francuskich 
wziętych do niewoli podczas wojny Prus z Francją. Zdecydowaną kumulację tra-
gicznych wydarzeń przyniósł jednak wiek XX, lata I wojny światowej, a później 
II wojny światowej. Przez niemieckie kompleksy obozów jenieckich Lamsdorf 
przeszły wówczas tysiące żołnierzy, najpierw ententy, a następnie, w dużo więk-
szej liczbie, koalicji antyhitlerowskiej. Dodatkowo, po obu tych wojnach, istnieją-
ca tu infrastruktura została wykorzystana na potrzeby obozów przejściowych dla 
niemieckiej ludności cywilnej. Jednocześnie, cały obszar, jedynie z kilkunastolet-
nią przerwą po I wojnie światowej, służył celom wojskowym – był poligonem3.

Teren Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, również ten we fragmencie poda-
nym pracom budowlanym i konserwatorskim, to miejsce wielu wymienionych 
wydarzeń, jednak – co bardzo istotnie – nie wszystkich. Jego historia rozpoczęła 
się podczas I wojny światowej. Zorganizowano tu wówczas część jenieckiego 
kompleksu – Lager V oraz Lager VI. Później, w latach 1921–1924, jenieckie za-
budowania zostały wykorzystane na potrzeby obozu, utworzonego dla Niemców 
przez niemieckie władze i Czerwony Krzyż, opuszczających tereny włączone do 
odradzającej się z niebytu rozbiorów Polski. Podczas II wojny światowej, z któ-
rej pochodzą zachowane relikty, dokładniej w połowie 1941 r., w tym oddalonym 
o 2–3 km od zabudowań wiejskich miejscu został zorganizowany obóz dla jeń-
ców radzieckich. Niestety, dysponujemy skąpymi informacjami o tworzeniu jego 
zabudowy, sposobie budowy baraków czy ich wykończenia, a szkoda, bo byłyby 
pomocne w pracach konserwatorskich. Mamy zatem sytuację odwrotną – to pra-
ce konserwatorskie mogą dostarczyć ciekawych informacji o obiektach, których 
dotyczą.

Z niemieckich źródeł wynika, że roboty budowlane przy Stalagu 318/VIII F 
(344) Lamsdorf rozpoczęto dopiero jesienią 1941 r. (w związku z czym pierwsze 
jenieckie transporty były przetrzymywane pod gołym niebem). Ich zasadnicza 
część została wykonana w 1942 r., pozostałe przede wszystkim w roku następ-

2 M. A l e k s a n d r o w i c z,  G. H e b d a,  V. R e z l e r - W a s i e l e w s k a, Miejsce Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, Opole 2006.

3 Historia ta ma obszerną literaturę. Dzieje obozów w stosunkowo najbardziej komplekso-
wym ujęciu zostały przedstawione w: Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946), red. nauk.  
E. Nowak, Opole 2006.
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Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf w Łambinowicach podczas II wojny światowej. 
Zdjęcie lotnicze z zaznaczonym fragmentem zabudowy poddanej w 2020 r. konserwacji
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