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KRZYSZTOF PAWLIK 

OBOZY UCHODŹCÓW NIEMIECKICH W ŁAMBINOWICACH 
(1921-1924) NA TERENIE OBOZU JENIECKIEGO 

Z CZASÓW I WOJNY SWIATOWEJ 

Po I woJme światowej zmienił się kształt mapy Rzeszy Niemieckiej. 
Wśród państw, które przejęły znaczne obszary Niemiec, znalazła się od
rodzona Rzeczpospolita Polska. Z terytorium byłego zaboru pruskiego 
powróciły do Macierzy prastare ziemie piastowskie: Wielkopolska i część 
Pomorza, a następnie - w wyniku plebiscytów - skrawki Warmii i Ma
zur oraz pokaźniejszy obszar części Górnego Sląska. 

Zmiany terytorialne spowodowały, że poza granicami Rzeszy pozostało 
wielu Niemców. Zrodził się tedy problem repatriacji kilkuset tysięcy 
osób 1. Największy odpływ Niemców z Polski nastąpił w latach 1921-
1924. W tym czasie wyjechało do Rzeszy ok. 295 tys. osób z Poznańskiego 
i Pomorza ::, a z części Górnego Śląska, która został przyznana Polsce -
ok. 100 tys. s. 

Różnie układały się losy uchodźców po przybyciu do Niemiec. Nie
którzy rozpoczynali nową egzystencję opierając się na rodzinach, krew
nych i znajomych, większość jednakże zamieszkała w obozach przejścio
wych (Heimkehr- und Flilchtlingslager). Na obszarze Rzeszy istniało 
ok. 20 takich obozów 4. 

1 J. Kr a s u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznań 1962, s. 238-
258, 260-261; A. B r oże k, Ostflucht na Sląsku, Katowice 1966, s. 62-63; t e  n że, 
Problematyka narodowościowa Ostfluchtu na Sląsku, Wrocław 1969, s. 24-25, 93-

96; Ein Mahnruf von Deutschlands Ostnot, Berlin b. r., s. 31-33. 
2 Taką liczbę podaje Kr a s u s  k i, op. cit., s. 258-259, opierając się na sta

tystyce niemieckiej, kwestionowanej przez Niemców. Według N. Kr e k e 1 e r  a, 
Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Subventio
nierung der deutschen Minderheit in Po len, Stuttgart 1973, s. 48: ,,Die massive 
Abwanderungsbewegung aus den Provinzen Posen und Westpreussen . . . vom 
Waffenstillstand bis 1922 etwa 2/3 der rund 1,1 Millionen Deutschen zurilckfiihrte". 

3 B r o ż e k, Problematyka ... , s. 25. 
4 W wyniku dotychczasowych badań udało się ustalić następującą listę 21 obo

zów uchodźców w Rzeszy: Zossen-Wilnsdorf, Havelberg, Frankfurt n. Odrą, Czarne 
(Hammerstein), Heilsberg, Pasłęk (Pr. Holland), Eydtkuhnen, Gubin (Guben), ża-

s - Sobótka 3n9 
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Sprawy repatriantów podlegały kompetencjom komisarza Rzeszy ds. 

Więźniów i Uchodźców (Reichskommissar fur Zivilgefangene und Fliicht
linge), który współdziałał z Czerwonym Krzyżem. Opracowany przez 
Komisariat Rzeszy i wydany drukiem Regulamin obozów repatriacyj

nych (Heimkehrlager-Ordnung) z 1 VIII 1921 r. określał szczegółowo za

kres opieki nad uchodźcami, jej formy organizacyjne etc. 5 Według tego 

aktu obozy repatriacyjne zostały założone w celu zapewnienia na okres 

przejściowy podstawowych warunków bytu tym uchodźcom, którzy nie 

mogli o własnych siłach stworzyć sobie nowej egzystencji. Prawo do 
korzystania z opieki obozowej przysługiwało rodzinom oraz samotnym 
kobietom. Wyłączeni zostali spod niej nieżonaci mężczyźni, z wyjątkiQ?ll 

niezdolnych do pracy oraz przybyszów z innych państw (tzn. nie z obsza

rów przygranicznych) s. 
Do zadań komisarza Rzeszy ds. Więźniów i Uchodźców należało orga

nizowanie i zasiedlanie obozów, kierowanie uchodźców do poszczególnych 
obozów, regulowanie spraw transportów (oraz pokrywanie kosztów trans
portów pociągami specjalnymi wyłącznie między obozami) i ustalanie 
obsady personalnej na najważniejszych stanowiskach w dyrekcjach obo
zów 7. 

Opieka nad repatriantami, wykraczająca poza kompetencje komi
sarza Rzeszy i dyrekcji obozów, leżała w gestii Czerwonego Krzyża. 
Organizacja ta miała otaczać opieką transporty uchodżców oraz pokry
wać koszty podróży i wcześniejszych przeprowadzek. W obozach dzia
łalność Czerwonego Krzyża obejmowała pomoc uchodźcom przez wypłatę 

gań (Sagan), Serby (Lerchenberg b. Glogau), Giistrow, Celle, Hameln, Lechfeld, 

Lockstedt, Pila (Schneidemiihl), Nordholz, Swinoujście (Swiinemilnde), Zittau

-Grossporitz, Zeithain, Prostki (Prostken) - zob. pismo ministra spraw wewnętrz

nych Rzeszy do kard. Bertrama z 30 VIII 1922, Archiwum Archidiecezjalne we 

Wrocławiu (dalej: AA Wrocław), I A 25 f 5, b. pag., oraz załącznik do pisma 

Caritasu Niemieckiego do kard. Bertrama z 23 III 1923 (tamże, b. pag.). Pismo Caritasu 

Niemieckiego do kard. A. Bertrama z 12 III 1923 (tamże, b. pag.) wspomina o 26 obo

zach dla uchodźców, nie podając ich nazw. Żródla zawierają ponadto wzmianki 

o obozach w Raciborzu, Gliwicach, Bytomiu, Gogolinie (pismo przewodniczącego

Caritasu we Wrocławiu do kard. Bertrama z 14 IV 1923, AA Wrocław, I A 25 f 5,

b. pag.); anonimowy wniosek o nadanie obywatelstwa pruskiego, Powiatowe Ar

chiwum Państwowe w Nysie (dalej: PAP Nysa), zespól Landratura Niemodlin (dalej:

LN), poszyt 19, b. pag. Ponieważ cytowane wyżej wykazy obozów uchodźców nie

rejestrują tych ostatnich 4 obozów, można przypuszczać, że były to instytucje o in

nym statusie.

6 Heimkehrlager-Ordnung z 1 VIII 1921 (dalej: HLO) zastąpił Allgemeinen 

Bestimmungen iiber den Betrieb der Heimkehrlager z 1 I 1921. W późniejszym okre

sie dokonywane były zmiany i uzupełnienia w HLO, o czym świadczą m. in. adno

tacje na egzemplarzu stanowiącym fragment poszytu Heimkehrlager Lamsdorf, prze
chowywanego w PAP Nysa, LN 245, s. 103-122. 

• HLO, p. 1 i 2.

1 Tamże, p. 4, 6-8.
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kieszonkowego, dostarczanie odzieży, bielizny i obuwia, starania o moż
liwość pracy poza obozem i organizowanie pośrednictwa pracy w celu 
zapewnienia samodzielnej egzystencji, szczególna opieka nad dziećmi, 
chorymi, inwalidami i starcami, urządzanie szkół i kursów oraz regulowa
nie spraw kościelnych i pogrzebowych s. 

Problemy, jakie wyłoniły się w związku z repatriacją ludności nie
mieckiej po I wojnie światowej, dostrzeżemy łatwiej, śledząc dzieje obo
zu zorganizowanego w powiecie niemodlińskim w Łambinowicach 9. Trud
no dokładnie ustalić datę jego powstania, zachowane źródła pozwalają 
przypuszczać, że fakt ów miał miejsce w lecie 1921 r. 10 Obóz uchodźców 
utworzono na obszarze poligonu wojskowego, leżącego opodal wsi. 
W okresie I wojny światowej mieścił się tu olbrzymi obóz jeniecki, li
czący 6 oddziałów, zwanych obozami (Lager). Zgodnie z postanowieniami 
traktatu wersalskiego, teren poligonu został zdemilitaryzowany i prze
szedł pod zarząd państwa jako samodzielny obwód urzędowy (Guts
und Amtsbezirk Truppeniibungsplatz Lamsdorf), w którym władzę spra
wował naczelnik podległy landratowi w Niemodlinie. Dla potrzeb re
patriantów zaadaptowano 3 oddziały b. obozu jenieckiego 11: obóz I, II 
i V - zapewne dlatego, że znajdowały się w nich najsolidniejsze zabu
dowania 12, pozostałe zaś obozy: III, IV i VI uległy likwidacji. 

W zasadzie na obóz uchodźców przeznaczono tzw. obóz V przygoto
wując w nim miejsce dla spodziewanych 2000 przybyszów z polskiej 
części Górnego Śląska 1s. Natomiast w obozach I i II urządziła w 1922 r. 
mieszkania dla swoich pracowników Dyrekcja Kolei w Katowicach, któ
rą decyzja Rady Ambasadorów o podziale Górnego Śląska zmusiła do 

s Tamże, p. 4, 15-17. 
9 W powiecie niemodlińskim - w Jakubowicach mieścił się także dom dla

uchodźców (Flilchtlingsheim), nazwany w ogłoszeniu z „Falkenberger Kreisblatt", 
nr 2 z 12 I 1921, s. 9, obozem uchodźców (Flilchtlingslager Jakobsdorf). Na podsta
wie skromnej dokumentacji źródłowej (poszyt Flilchtlingsheim in Jakobsdorf, PAP 
Nysa, LN 241) można wnioskować, że dom ten istniał w 1920 i w początkach 1921 r. 
Zamieszkiwało go ok. 60 osób. Administracja nad nim spoczywała w rękach siostry 
Martiny Hast oraz naczelnika zamku w Jakubowicach, barona Zygfryda v. Thiel
mann. 

10 „Das Heimkehrlager Lamsdorf ist vor etwa einem Jahre zur Aufnahme von 
rund 2 OOO oberschlesischen Flilchtlingen vom Reichskommissar filr die Flilchtlin
gsfi.irsorge im Einvernehmen mit dem Roten Kreuz eingerichtet worden" (kopia 
pisma landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 25 IV 1922, PAP 
Nysa, LN 245, s. 83). 

11 Również byle obozy jenieckie w Czarnem, Żaganiu, Pile, Frankfurcie n. Odrą, 
Pasłęku, Havelbergu, Zossen, Hameln były zasiedlone uchodźcami (por. W. D o e g e n, 
Kriegsgefangene Volker, t. I, Berlin 1919, s. 12-18). 

12 Por. L. Uryga, Stalag VIII B. Zabudowa i zakwaterowane jeńców w obozie

(Jeńcy Wojenni w Niewoli Wehrmachtu. Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. II, 
1978, s. 18). 

1a Patrz przypis 10. 
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zmiany siedziby. Na czas budowy nowego gmachu oraz mieszkań 
w Opolu umieszczono kolejarzy w Łambinowicach. Pomieszczenia w obo
zach I i II zostały przewidziane dla ok. 400 rodzin pracowników kolejo
wych, tj. ok. 2000 osób 14_ W rzeczywistości te dwa obozy zamieszkiwały 
również rodziny nie związane z opolską Dyrekcją Kolei 15.

We wszystkich trzech obozach przygotowano więc w sumie miejsca 
dla 4000 osób. Tymczasem stan osobowy wynosił od ok. 150 do 4500, 
w zależności od stopnia nasilenia repatriacji, rozlokowania uchodźców 
w poszczególnych obozach na terenie Rzeszy oraz możliwości uzyskania 
zatrudnienia i mieszkań poza obozem przez tych, którzy przebywali 
w Łambinowicach. Nie dysponujemy pełnymi danymi statystycznymi, 
ponieważ nie dotrwały do naszych czasów ani akta kancelarii obozowej, 
ani sprawozdania o ruchu ludności, które dyrekcja miała obowiązek wy
syłać do Komisariatu Rzeszy dwa razy w miesiącu, ani meldunki o sta
nie osobowym, które winien był otrzymywać landrat w Niemodlinie 16• 

Na podstawie informacji zaczerpniętych z materiałów archiwalnych moż
na nakreślić następujący obraz statystyczny: 

W początkowym okresie - w 1921 i w pierwszych miesiącach 
1922 r. - mieszkało tu ok. 150-200 uchodźców 11, w połowie 1922 r., 
w wyniku napięć narodowościowych na Górnym Śląsku, liczba wzrosła 
do ok. 800 osób 1s. Następne miesiące cechował dalszy napływ repatriantów, 
w tym również przyjazd rodzin pracowników Dyrekcji Kolei w Opolu. 
We wrześniu 1922 r. obwód urzędowy Poligon miał już 4000 mieszkań
ców 19, a z końcem października, po przybyciu dużego transportu, stan 
osobowy wzrósł do 4500 osób 20, co wobec przygotowanych 4000 miejsc 

14 Kopia pisma landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 19 IV 
1922, PAP Nysa, LN 245, s. 77. 

1s Wnioski o nadanie obywatelstwa na nazwiska: Anton Kaffarnik, Heinrich 
Kipp i Adolf Kipp, tamże, LN 19, b. pag. 

16 HLO, p. 92 i 81. 
17 Kopie pism landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 19 IV 

i 25 IV 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 77 i 83. 
1s Kopia pisma landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 16 VI 

1922, tamże, s. 83. 
19 Pismo Zarządu Skarbu Rzeszy - Urząd Finansowy w Nysie - Filia w Łam

binowicach do prezydenta Urzędu Finansowego w Opolu, Archiwum Państwowe Mia
sta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego we Wrocławiu (dalej: AP Wrocław), 
zespól Rejencja Opolska (dalej: RO) I 6775, s. 287. 

20 Pismo landrata "I" Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 30 X 1922, 
tamże, s. 283. Z niniejszego pisma wynika, że liczba członków rodzin kolejarzy wy
nosiła 1500 osób; pozostali mieszkańcy - 3000 osób, zostali nazwani uchodźcami 
(,,Der Guts- und Amtsbezirk Truppen-tlbungsplatz Lamsdorf hat heute 4 500 
Einwohner ... Die rd. 3 OOO E!inwohner des Flilchtlingslagers standig wechseln, sie 
kehren in ihren frilheren Woiinort zuriick, nehmen Arbeitsstellen ausserhalb des 
Lager an, verziehen und neue Flv.chtlinge kommen hinzu. So betrug z. B. der Zuzug 
in der letzten Woche rund 1 OOO"). 



Obozy uchodźców niemieckich w Łambinowicach (1921-1924) 407 

Okres sprawozdawczy: 1 111-31 V 1923 r. 

Zwol- Powo-

Rejon Stan Przy- nieni Uro- Przybyło Wy- lani Zgo- Uby- Stan 
spisowy począt- jezdni z woj- dze- razem jezd- do ło końcowy ny 

kowy ska nia ni woj- razem 
ska 

2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 1 11 

A. Obóz I uchodźców
(obóz V) 2181 173 - 21 194 893 - 13 906 1469 
B. Poligon
(obóz I i II) 1514 422 - 13 435 135 - 5 140 1809 
Razem: A+B I 3695 I 595 I I 34 I 629 I 1038 l - I 18 I 1046 I 3218 

Okres sprawozdawczy: 1 VI-31 VIIl 1923 r. 

2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 1 11 

A. Obóz I I I uchodźców
(obóz V) 1469 159 - 17 176 451 - 9 460 J 185 
B. Poligon
(obóz I i II) 1809 66 181 3 250 479 2 2 483 1576 
Razem: A+ B I 3278 I 225 I 181 I 20 I 426 I 930 I 2 I 11 I 943 I 2761 

Okres sprawozdawczy: 1 IX-30 XI 1923 r. 

2 3 4 5 6 7 8 
I 

A. Obóz
uchodźców

I(obóz V) 1185 508 - JO 518 364 -
B. Poligon

I (obóz I i ID I 1576 62 62 8 132 401 3 
Razem:A+B I 2761 I 570 I 62 I 18 I 650 I 765 I 3 

9 1 10 I 11 

4 368 

3 407 

1335 

1301 
1 I 115 I 2636 

oznaczałoby przeludnienie. Stan taki utrzymał się przynajmniej do po
czątku grudnia tegoż roku 21.

Najbardziej szczegółowe dane statystyczne posiadamy dla 9 miesiący 

(od marca do listopada) 1923 r. Występują one w tabelarycznych wyka

zach liczby mieszkańców obwodów gminnych i administracyjnych po-

21 Odpis pisma naczelnika Poligonu w Łambinowicach do Dyrekcji Kolei 
w Opolu z 1 XII 1922, PAP Nysa, LN 245, s. 143. 
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wiatu Niemodlin 22
. Dane te, zebrane i odpowiednio zmodyfikowane, 

tworzą powyższe ta·bele. 
Informacje liczbowe, zawarte w tabelach, nie odzwierciedlają w peł

ni ruchu ludności w obwodzie Poligon, a przede wszystkim nie oddają 

zmian liczbowych oraz stanów maksymalnych i minimalnych w krótszych 

(np. dziennych, tygodniowych) odstępach czasu 23, ponieważ wykazy ta
belaryczne, na których oparto powyższe zestawienia, obejmowały okresy 

trzymiesięczne. 
W pierwszych miesiącach 1924 r. przed rozpoczęciem likwidacji obozu 

uchodźców mieszkało w nim ok. 1300 osób 24. 

Dane dotyczące wieku i płci repatriantów są nader skąpe, pozwalają 

jednak stwierdzić wielką przewagę dzieci i kobiet 2s. Niedużą stosunko
wą liczbę mężczyzn należy chyba wiązać z nie tak dawno zakończoną 

wojną, a zwłaszcza z faktem poszukiwania przez nich pracy i mieszkań 

dla swoich rodzin poza obozem 26.

Najwięcej przybyło do Łambinowic Niemców z województwa śląs
kiego. Niestety, brak o nich bliższych informacji. Od ostatnich miesięcy 
1922 r. przybywali również repatrianci z Poznańskiego i Pomorza (przy 

końcu 1923 r. stanowili nawet większość wśród mieszkańców obozu V 21).

Przyjeżdżali bądź bezpośrednio z poprzednich miejsc zamieszkania w Pol-

22 Ergebnisse dei· Fortschreibung der Zivilbevolkerung zum Zwecke der 

Nahl'Ungsmittelversorgung vom 1 III bis zum 31 V 1923, vom 1 VI bis zum 31 VIII 

1923, vom 1 IX bis zum 30 XI 1923, tamże, LN 235, b. pag. 

23 Można to prześledzić w odniesieniu do statystyki dot. obozu uchodźców (obo

zu V) za okres 1 IX - 30 XI 1923 r. W okresie tym stan początkowy wYnosił 1185 osób. 

Wzrnst liczby mieszkańców wyniósł 818 osób. Suma obu liczb daje 1703. Był to 
z pewnością stan maksymalny w czasie od 6 X do przynajmniej 30 X 1923 r.; przy

bysze w liczbie 508 osób - to 200 rodzin, których przyjazd w ciągu 8 dni na prze

łomie września i października odnotowała gazeta „Flilchtlingsstimme", nr 5 z 6 X 

1923, Heraus mit der Wahrheit. Pismo dyrekcji obozu uchodi.ców w Łambinowicach 

do landrata w Niemodlinie z 25 :X: 1923, PAP Nysa, LN 254, s. 243 informuje 

o 1800 (wielkość przesadzona?), a odpis raportu urzędnika obwodu administracyjnego

Zamek w Niemodlinie z pocz. listopada 1923, tamże, s. 233- o 1700 mieszkańcach.

W takim razie odpływ ponad 300 osób przypadłby dopiero na końcową fazę okresu

sprawozdawczego, tj. na miesiąc listopad 1923 r., obniżając stan do 1385 osób w dniu

30 XI 1923 r. 

!4 Notatka landrata w Niemodlinie z 5 III 1924, tamże, s. 269. HLO, załącznik 3, 

formularz c przewidywał zatrudnienie w administracji obozowej, w gospodarstwie 

i szpitalu ok. 25 pracowników etatowych. 

!5 W październiku 1923 r. w obozie V wśród 1800 (raczej 1700) mieszkańców

było tylko ok. 370 mężczyzn (pismo dyrekcji obozu uchodźców w Łambinowicach 
do landrata w Niemodlinie z 24 X 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 243). Kopia pisma 

prezydenta rejencji opolskiej do ministra spraw wewnętrznych w Berlinie z 4 I 1924 

informuje, że w grudniu 1923 r. przebywało w obozie 1000 dzieci (tamże, s. 261). 
20 Por. Hilfe! (Flilchtlingsstimme, nr 2 z 16 IX 1923). 

27 Pismo naczelnika Poligonu w Lambinowicach do landrata w Niemodlinie

z 25 IX 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 286. 
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sce, bądź z innych likwidowanych obozów, jak Piła, Czarne, Zittau
-Grossporitz, Żagań 2s. Niektórzy z nich ubiegali się w okresie pobytu 
w Łambinowicach o nadanie obywatelstwa pruskiego. Złożone w związku 
z tym wnioski w liczbie 56 dla 254 osób (wystawione na nazwiska głów 
rodzin), zawierają nieco danych personalnych, które pozwalają na do
kładniejszą analizę statystyczną tej grupy przybyszów. 

Pochodzenie z poszczególnych powiatów obrazuje następujące zesta-
wienie: 

Powiat 
Liczba 

wniosków Dla osób 

Wyrzysk 17 91 

Brodnica 5 24 
Chełmno 7 31 

b. pow. Wągrowiec 4 17 

Gniezno 4 23 
b. pow. Śmigiel 3 18 

Września 3 7 

Wąbrzeźno 3 7 

Tuchola 2 4 

Bydgos:zcz 2 6 

Szamotuły 1 l 

Toruń 1 10 

Szubin 1 1 

? 3 14 

Statystyczna rodzina liczyła - jak wynika z obliczeń - 4,5 osoby. 
W grupie 254 osób mężczyźni dorośli stanowili 18,5°/o, kobiety 18,90/o, 
a dzieci 62,6°/o. 

Ciekawie przedstawia się przekrój zawodowy. Wśród 56 wniosko
dawców najliczniej są reprezentowani rolnicy - 32 osoby; inne zawody 
mają niewielu reprezentantów: kowale i rolnicy (w jednej osobie) - 2, 
robotnicy - 2, kowale - 2, stolarz, cieśla, szewc, rybak, marynarz, ma
szynista i leśniczy. Pozostali wnioskodawcy to wdowy - 6, gospodyni 
domowa, wycużnik. W trzech wnioskach rubryka „Stand" nie została 
wcale wypełniona. 

Na podstawie powyższych danych można sądzić, że repatrianci z Poz
nańskiego i Pomorza to ludność w większości wiejska 29. 

211 Wnioski o nadanie obywatelstwa pruskiego, tamże, LN 19, b. pag.; Herau-s mit 

der Wahrheit (Flilchtlingsstimme, nr 5 z 6 X 1923) i Klagen der neu angekommenen 

Flii.chtlingen im Lager 5, Lamsdorf (tamże nr 4 z 30 IX 1923); brudnopis pisma 
landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 7 II 1924, PAP Nysa, 
LN 245, s. 267. 

!11 W omawianej g.rupie występuje kilku analfabetów (wnioskodawców) podpi
sujących się krzyżykami. Analfabetyzm wynieśli oni nie z obszarów do 1918 r. 
niemieckich, ale z wcześniejszych miejsc zamieszkania w zaborze rosyjsJrim, austriac
kim i w Rosji. 
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Wiek uchodźców był bardzo zróżnicowany; najstarsza wiekiem była 
85-letnia wdowa, najmłodsi zaś legitymowali się metryką obozu w Łam
binowicach 30• 

Oprócz repatriantów z ziem polskich przebywali również w Łam
binowicach nieliczni przybysze z Czechosłowacji 31. 

Ponieważ nie zachowały się akta obozu zorganizowanego przez Dy
rekcję Kolei w Opolu (obozy I i II), zajmiemy się teraz wyłącznie spra
wami właściwego obozu uchodźców, podlegającego Komisariatowi Rze
szy ds. Więźniów i Uchodźców. Zaczniemy od warunków bytowych. 
Mieszkańcy obozu mieli w początkowym okresie (od 1921 r.) zapewnione 
bezpłatne mieszkanie i wyżywienie. Od Czerwonego Krzyża otrzymywali 
nadto odzież i kieszonkowe w wysokości 1 marki dziennie. Instytucja ta 
pokrywała również koszty podróży tym, którzy wyjeżdżali w poszuki
waniu pracy s2

• Tak dobre warunki życia obozowego sprzyjały repatriacji, 
gdy tymczasem republice weimarskiej, w celu polityki antypolskiej, 
zależało na utrzymaniu niemczyzny na utraconych terytoriach. Stąd 
nacisk wywierany przez rŻąd niemiecki i organizacje mniejszościowe 
na Niemców w Polsce, by nie optowali za Niemcami i pozostali w Polsce. 
Jednocześnie opieka nad uchodźcami została poddana rewizji, skutkiem 
czego nastąpiło ograniczenie zarządzeń opiekuńczych i skierowanie do 
Polski znacznej części środków wydawanych w Niemczech na opiekę 33• 

W rezultacie sytuacja repatriantów w obozach stała się trudniejsza. Około

połowy 1923 r. Komisariat Rzeszy ds. Uchodźców wydał rozporządzenie 
zobowiązujące wszystkie rodziny, których żywiciele są zatrudnieni, do 
opłat w wysokości 500/o dochodów netto st. Tyle samo mieli uiszczać in
walidzi wojenni, wdowy po wojskowych i emeryci (przed wejściem w ży
cie wspomnianego rozporządzenia świadczący opłaty w wysokości 
600/o) 35. 

Żródłem dochodów mieszkańców obozu była praca. Wszyscy repatrian
ci byli zobowiązani wykonywać wyznaczone przez dyrekcję prace, odpo
wiadające ich umiejętnościom i wiekowi. Zatrudniano ich na miejscu 
w administracji, w gospodarstwie i warsztatach obozowych oraz w war
sztatach Czerwonego Krzyża 36. W zamian otrzymywali nie wynagrodze
nie, ale .premię roboczą w wysokości ok. 1 marki za godzinę (1921 r.) 37 

ao Różne wnioski o nadanie obywatelstwa pruskiego, PAP Nysa, LN 19, passim. 

u Wniosek o nadanie obywatelst\va pruskiego na nazwisko Anton Kaffarnik, 

tamże, b. pag. 

S2 Druk „Ausweis", tamże, LN 245, s. 66. 

33 K r  a s  u s  k i, op. cit., s. 260-261; K re k e 1 e r, op. cit., s. 51-52. 

S4 Hilfe! (Flilchtlingsstimme, nr 2 z 16 IX 1923). 

35 Tamże. 
30 HLO, p. 36, 38, 60, 61, 65. 

37 Premia robocza była zróżnicowana. Robotnicy wykwalifikowani otrzymywali 
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Nie dla wszystkich jednak starczało pracy, stąd pomawianie nie za
trudnionych o uchylanie się od wypełniania tego obowiązku as. 

Inaczej przedstawiała się sytuacja materialna tych rodzin, których 
żywiciele pracowali poza obozem. Tacy uchodźcy płacili za mieszkanie 
i wyżywienie dziennie: za siebie i żonę po 6 marek, za 1 dziecko - 3 mar
ki, za dwoje dzieci 4 marki, za troje - 4,50, za czworo - 5 marek itd. 39 

Jeszcze inne opłaty obowiązywały rodziny, których ojcowie byli za
trudnieni i mieszkali poza obozem. Ze swoich poborów musieli oni prze
znaczyć na utrzymanie żony 250/o i po 5°/o na każde dziecko 40. Sytuacja 
tych ostatnich była z pewnością najgorsza. Ojcom wielodzietnych rodzin 
brakować musiało w miejscu pracy środków do życia, skoro utrzymanie 
członków rodzin w obozie pochłaniało (przy dziesięciorgu dzieci) nawet 
750/o zarobku, jak obliczyli redaktorzy „Fliichtlingsstimme" 41. 

Ograniczenie opieki nad uchodźcami przejawiło się także we wstrzy
maniu z dniem 1 IX 1923 r. działalności Czerwonego Krzyża w obo
zach. Zgodnie z nowym HLO, zadania tej organizacji zostały przeniesione 
na Komisariat Rzeszy ds. Więźniów i Uchodźców 42

. Niedostatek środków 
państwowych spowodował, że opiekę nad repatriantami zamieszkałymi 
w obozach roztoczyły: Caritas Niemiecki oraz spełniające zadania poli
tyczne Zrzeszenie Niemieckich Związków Ochrony Marchii Przygranicz
nych (Bund der Deutschen Grenzmarken-Schutzverbande). Organizowa
ły one publiczne zbiórki pieniędzy na ten cel 43. 

Mieszkańcy obozu w Łambinowicach skarżyli się na niedożywienie 
oraz na nieprzyznawanie dodatkowych racji żywnościowych dzieciom 44. 
Braki w tym względzie wyrównywali okradając okolicznych gospodarzy 
bądź kupując produkty w pobliskich wsiach 4S; nie jest wykluczone, że 
korzystali także z pomocy właścicieli ziemskich 46. 

za godzinę 1 markę, za godzinę nadliczbową 1,50 marki. Robotnikom na stanowiskach 

kierowniczych przysługiwał dodatek w wysokości 0,50 marki za godzinę (HLO, p. 64). 

W okresie inflacji nastąpiły zmiany w wysokości premii roboczej, zob. Hilfe! 
(Filchtlingsstimme, nr 2 z 16 IX 1923). 

38 Pismo naczelnika Poligonu w Lambinowicach do landrata w Niemodlinie

z 25 IX 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 186. 

39 HLO, p. 68. 
40 HHfe! (Flilchtlingsstimme, nr 2 z 16 IX 1923).
41 Tamże.
42 Pismo pruskiego ministra nauki, sztuki i oświaty do komisarza Rzeszy ds.

Więźniów i Uchodźców z 8 X 1923, AA Wrocław, I A 25 f 5, b. pag. 

43 Różne dokumenty, tamże, passim. 
44 Według HLO, p. 28-29, wyżywienie uchodźców miało odpowiadać stawkom

wojskowym. Dzieci do lat 4 oraz uchodźcy, którym lekarz zalecił lepsze wyżywienie, 

winni byli otrzymywać dodatkowe racje żywieniowe. 
4s Odpis raportu urzędnika obwodu urzędowego Zamek w Niemodlinie z pocz. 

listopada 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 233; Klagen der neu angekommenen Flilcht
lingen �m Lager 5, Lamsdorf (Flilchtlingsstimme, nr 4 z 30 IX 1923). 

40 Baron Zygfryd v. Thielmann z Jakubowic miał dostarczyć uchodźcom większe 
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Warunki mieszkaniowe były wyraźnie złe. Spośród 60 baraków miesz
kalnych z końcem 1923 r. aż w 42 występowały poważne mankamenty. 

Dachy przeciekały, w ścianach powstały szczeliny, tak że przy niewiel
kiej ilości materiału opałowego mieszkańcy odczuwali dotkliwe zimno. 
By ratować się przed nim, trzebili okoliczne lasy, czym wyrządzali właś
cicielom niemałe szkody 47. 

Sporo kłopotów sprawiały uchodźcom warunki sanitarne 48. Szcze
gólnie ciężkie stały się one w 1923 r. Mieszkańców obozu gnębiła plaga 

pluskiew. Całkowite jej zlikwidowanie okazało się niemożliwe, pociąg

nęłoby bowiem za sobą konieczność zniszczenia. baraków. Przeprowadzona 
pod nieobecność dyrektora Kirsteina dezynfekcja oraz zmiana słomy 
w części sienników przyniosły pewną poprawę, ale dyrektor po swoim 
powrocie uznał przedsięwzięcie sanacyjne za mało potrzebne, wobec cze
go wstrzymano dostawę słomy. Brakowało bielizny pościelowej i dlate
go w tym roku musieli korzystać repatrianci z jednego kompletu przez 
kilka miesięcy. Sami nie mieli możności prania, nie dostarczono im bo
wiem mydła; nie byli także w stanie dokonać takich zakupów, ponieważ 
pozbawiono ich kieszonkowego (co chyba wiązało się ze wstrzymaniem 
w obozach działalności Czerwonego Krzyża). Sprawa higieny osobistej 
przedstawiała się wprost skandalicznie. W obozie brakowało łaźni, wobec 
czego uchodźcy nie mieli sposobności do kąpieli. Stało się to przyczyną 
częstych chorób wśród dzieci. Najczęściej występowały wysypki, owrzo
dzenia i powszechne w czasie I wojny światowej egzemy skrofuliczne, 
a głównie bardzo zaraźliwa choroba impetigo contagiosa (liszajec za
kaźny), której można było przeciwdziałać przez intensywniejsze leczenie 
i częste powszechne kąpiele. 

Również kanalizacja nie funkcjonowała należycie, w związku z czym 
gromadzące się w niżej położonych miejscach nieczystości powodowały 
niebezpieczeństwo epidemii. 

Inną przyczyną niezadowolenia było pozbawianie mieszkańców do
pływu energii elektrycznej w godz. 22.00-5.00 49. 

ilości ziemniaków (pismo barona V. Thielman do prezydenta rejencji opolskiej 

z 21 III 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 67). 
47 Odpis raportu urzędnika obwodu urzędowego Zamek w Niemodlinie z pocz.

listopada 1923, tamże, s. 233; odpis pisma prezydenta rejencji opolskiej do landrata 

w Niemodlinie z 4 I 1924 (pismo zawiera protokół z wizytacji obozu w Łambino

wicach w dniu 18 XII 1923), tamże, s. 263. 

48 Przepisy przewidyw·ały zatrudnienie w obozach o stanie do 2000 osób jednego 

lekarza. Personel medyczny obejmował (wraz z lekarzem) 5 osób. Opieka lekarska 

polegała na przyjmowaniu pacjentów, wizytowaniu chorych oraz leczeniu w lazare

cie obozowym. Uchodźcy przybywający do obozu winni byli przejść kwarantannę. 

Zobowiązani byli również do szczepień ochronnych przeciw ospie, tyfusowi i cholerze, 

jeżeli ta ostatnia wystąpiła w obozie (HLO, p. 52, 54, 56, 59 i załącznik 3).

49 Odpis raportu lekarza obozowego dr. Hartmanna o stanie sanitarnym obozu 

w Łambinowicach z 30 X 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 231-232; odpis raportu 
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Te wszystkie niedogodności życia obozowego wywołały lawinę skarg 
i protestów. Skargi do instytucji lokalnych i centralnych pisali sami 
repatrianci, ich dola znalazła również odbicie w raportach lekarza obo
zowego - dr. Hartmanna, urzędnika obwodu urzędowego Zamek w Nie
modlinie, w korespondencji naczelnika Poligonu w Łambinowicach 
i w publikacjach gazety „Fliichtlingsstimme". Wobec długiego oczeki
wania na reakcję utrzymywało się przekonanie, że dyrektor Kirstein ma 
przyjaciela na eksponowanym stanowisku, który powoduje, że skargi nie 
dochodzą do wyższych władz. Dopiero 18 XII 1923 r. została przeprowa
dzona wizytacja obozu przez przedstawiciela Komisariatu Rzeszy ds. 
Uchodźców, landrata niemodlińskiego, lekarza powiatowego, przedstawi
ciela policji, naczelnika Poligonu w Łambinowicach oraz dowódcę garni
zonu w Nysie. Protokół komisji (cytowany wyżej) to dokument typowy 
dla biurokracji czasów nowożytnych. Zauważa się w nim tendencję do 
zrzucenia winy za istniejący stan rzeczy z urzędników państwowych 
(w tym wypadku z dyrektora obozu), przedstawienia wszelkich niedo
ciągnięć jako przejaskrawione oraz obarczenia winą poszkodowanych. 
Stąd też w protokole mowa o zadowalającym wyżywieniu dorosłych 
uchodźców i dzieci, o nieistnieniu groźby epidemii, uznanie mieszkańców 
obozu winnymi braku pokrycia papowego ścian, które to pokrycie zerwali, 
by palić nim i ogrzać baraki. Dyrektorowi zarzucono jedynie niezorga
nizowanie łaźni oraz zbyt późne zajęcie się sprawą pokrycia dachów 
papą. 

Sytuacja poprawiła się po wizytacji obozu. Trudno określić rozmiary 
tej poprawy, w każdym razie uwidoczniła si� ona w dostarczeniu dużej 

ilości bielizny pościelowej, tak że powstał jej nadmiar. W okresie likwi
dacji obozu w Łambinowicach osoby stąd wyjeżdżające zaopatrywano 
w nową bieliznę i odzież so_

W tak dużym skupisku ludzi, w którym więks:z;ość stanowiły dzieci, 
niezbędna była szkoła. Instytucja taka została założona w 1922 r. przez 
komisarza Czerwonego Krzyża. Wcześniej (w 1921 r.), kiedy niewiele 
uchodźców mieszkało w obozie, dzieci chodziły do którejś z okolicznych 
szkół (może w Szadurczycach lub Kluczniku?). Do celów dydaktycznych 
adaptowano baraki. Do szkoły obozowej uczęszczało ponad 600 dzieci. 
Zatrudniono w niej 11 nauczycieli, z pewnością rekrutujących się spośród 
miejscowych uchodźców s1. 

urzędnika obwodu urzędowego Zamek w Niemodlinie z pocz. listo�ada 1923, 
tamże, s. 233; odpis pisma prezydenta rejencji opolskiej do landrata w Niemod
linie z 4 I 1924, tamże, s. 257-266; pismo naczelnika Poligonu w Łambinowicach 
do landrata w Niemodlinie z 25 IX 1923, tamże s. 188. 

so Notatka landrata w Niemodlinie z 5 III 1924, tamże, s. 269. 
st Pismo wydziału spraw kościelnych i oświaty rejencji opolskiej do decertan

tu I c 18 rejencji opolskiej z 16 III 1934, AP Wrocław, RO I 5991, s. 285; K. Fi e d l e r, 
75 Jahre Truppeniibungsplatz Lamsdorf (Heimatkalender des Kreises Falkenberg, 
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Ciekawie przedstawiało się życie społeczne tak specyficznej zbioro

wości. Trudno wprawdzie odtworzyć wszystkie jego elementy, ponieważ 

źródeł jest niewiele, ale i te, które są do dyspozycji, świadczą wymow

nie o zjawiskach nie często spotykanych. 

Przepisy zabraniały uprawiania w obozach uchodźców agitacji i pro

pagandy politycznej, dopuszczając jedynie organizowanie zebrań po
święconych zagadnieniom ekonomicznym i personalnym s2

• Sprawy o cha

rakterze ekonomicznym i personalnym - jako najbardziej istotne dla 

repatriantów - tak dalece absorbowały mieszkańców obozu w Łambino
wicach, że władze administracji państwowej z niepokojem śledziły panu
jące tu nastroje. Ciężkie warunki bytu wywoływały rozgoryczenie i wpły
wały na radykalizację poglądów. Nic więc dziwnego, że w okolicy uwa

żano obóz za wylęgarnię komunizmu. Mniemanie takie cechowała daleko 
posunięta przesada, polegająca na określaniu wszelkich przejawów nie

zadowolenia i krytyki przymiotnikiem „komunistyczny". W rzeczywi
stości liczba komunistów w Łambinowicach była znikoma, chociaż nie 

odmawiano im wpływu na większą część „prawomyślnych" repatrian

tów ss. 

Reprezentacja interesów mieszkańców obozu należała do Rady 

Uchodźców (Fliichtlingsausschuss). Regulamin wyborczy ustalał, że do 
rady wchodził jeden członek jako przedstawiciel 300 osób, przy czym 
wyraźnie było podkreślone, że należy do rady wybierać także kobiety. 
Członkowie rady zostali zwolnieni od prac wyznaczanych przez dyrekcję 
obozu. Za pełnienie funkcji otrzymywali premię roboczą w tej samej 
wysokości, co pracujący uchodźcy st.

Współpraca Rady Uchodźców obozu w Łambinowicach z dyrekcją 
oraz naczelnikiem Poligonu układała się niepomyślnie. W 1923 r., kiedy 

Jg. 15, 1941, s. 105); Kreuz und Quer durch die Woche (Fliichtlingsstim.me, nr 7 z 21 X 
1923). W obozie kolejarzy w Łambinowicach istniały również szkoły założone przez 
Czerwony Krzyż. W obozie I była czynna szkoła trzyoddzialowa, a w obozie II 
jednoklasowa. Na obydwie szkoły przeznaczono budynki b. kasyn dla podoficerów 
(F i e d 1 e r, op. cit., s. 104). 

52 HLO, p. 84. 

58 Pismo landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 25 IV 1922, 

PAP Nysa, LN 245, s. 89; odpis raportu urzędnika obwodu urzędowego Zamek 
w Niemodlinie z pocz. listopada 1923, tamże, s. 234. Podczas wyborów w sierpniu 
1923 r. na 2000 głosujących w obwodzie urzędowym Poligon w Łambinowicach 
tylko 7 głosów oddano na komunistów (pismo naczelnika poligonu w Łambinowi
cach do landrata w Niemodlinie z 25 IX 1923, tamże, s. 185). W związku z zamie

rzaną z końcem 1923 r. likwidacją obozu uchodźców w Żaganiu planowano prze
nieść jego mieszkańców do Lambinowic, przeciw czemu protestował landrat nie
modliński, motywując swoje stanowisko tym, że repatrianci z Żagania to radykalne 
elementy; przybycie ich do Łambinowic, leżących w pobliżu granicy polskiej i czes
kiej, oznaczałoby niebezpieczeństwo zrodzenia się ruchu komunistycznego, który 
mógłby rozprzestrzenić się poza granice (pismo landrata w Niemodlinie do prezy
denta rejencji opolskiej z 19 XII 1923, tamże, s. 252-254). 

5C HLO, p. 86, 87, załącznik 2, p. 1. 
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poważniejsze funkcje objęli W. J. Schwarz i Fritz Endruschat, doszło do 
poważnych zatargów z dyrekcją, skutkiem czego dyrektor Kirstein za
bronił urządzania zebrań Rady, kładąc tym samym kres jej działalności, 
a 'obu uchodźców usunął z obozu. Zamieszkali oni w pobliżu i - by 
zemścić się na dyrekcji - założyli za zezwoleniem władz pismo 
,,Fliichtlingsstimme". 

Tygodnik ten wychodził od 9 IX do X 1923 r. Ukazało się jego 7 nu
merów 55. Drukarnia, której właścicielem był Schwarz, mieściła się w Ho
telu pod Złotą Gwiazdą w obozie I 56• W pierwszych trzech numerach 
figuruje nazwisko Endruschata jako odpowiedzialnego za redakcję, 
Schwarz zaś był ich wydawcą i drukarzem. Następne numery informują, 
że wszystkie trzy funkcje przy ich wydaniu (redakcja, druk i wydaw
nictwo) wypełniał sam Schwarz 57. 

Pismo to czytane było przez samych uchodźców, trafiało również, za 
staraniem wydawców, do okolicznej ludności ss. Według zastępcy dy
rektora - Meyera, większa część nakładu trafiała na polską część Gór
nego Sląska, służąc duchowieństwu polskiemu do propagandy antynie
mieckiej 59. 

,,Fliichtlingsstimme" to periodyk, którego główny cel polegał na kry
tyce i ośmieszaniu dyrekcji obozu. Ze wszystkich publikacji przebija 
zjadliwa ironia, prawie każdy artykuł jest paszkwilem na dyrektora 
Kirsteina i jego zastępcę Meyera. Nic więc dziwnego, że poczynili oni 
kroki w kierunku likwidacji czasopisma, szukając pomocy u landrata 
w Niemodlinie, w dowództwie II Dywizji Kawalerii we Wrocławiu, 
w komendzie Straży Ziemskiej w Niemodlinie. Konieczność zamknięcia 
redakcji gazety motywowali tym, że podrywa autorytet dyrekcji dzia
łającej w imieniu państwa, że jest wykorzystywana na „polskim" Gór-

s;; Trudno dokładnie ustalić, do kiedy wydawano „Flilchtlingsstimme". W biblio
tekach śląskich (Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Sląskiej w Katowicach) brak bo
wiem tego tygodnika. Również katalogi centralne Biblioteki Narodowej w Warsza
wie nie wykazują takiego tytułu. Jedyny znany zbiór „Flilchtlingsstimme", obejmu
jący numery 2-7, znajduje się w poszycie Heimkehrlager Lamsdorf, PAP Nysa, 
LN 245, s. 207-228. 

60 Hotel pod Złotą Gwiazdą był usytuowany na skraju obozu I, jednakże już 
poza granicami obwodu urzędowego Poligon, na gruntach należących do Wierzbia 
(Abbau Wiersbel). Dlatego nie podlegał kompetencjom naczelnika Poligonu. 

57 Jakkolwiek wiarygodność informacji zawartych w „Flilchtlingsstimme" jest 
bardzo podejrzana z uwagi na daleko posunięty subiektywizm, trudno pominąć 
to źródło w niniejszym artykule. Pewna ilość faktów podanych przez pismo jest bez 
wątpienia prawdziwa, toteż po wnikliwej krytyce wewnętrznej oraz konfrontacji 
z innymi dokumentami nadawała się do wykorzystania. 

58 W „Flilchtlingsstimme", nr 2 z 16 IX 1923, ukazało się ogłoszenie o poszuki
waniu przez wydawnictwo gazety kolporterki dla wsi Jasienica Dolna, oddalonej od 
obozu o blisko 10 km. 

59 Odpis pisma dyrekcji obozu w Lambinowicach do dowództwa II Dywizji 
Kawalerii we Wrocławiu z 17 X 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 205. 
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nym Śląsku do agitacji antyniemieckiej oraz że zagraża porządkowi we
wnętrznemu poprzez swój podjudzający charakter (jeden artykuł miał 
być nawet przedrukowany przez prasę komunistyczną) 60

. Władzom ad
ministracyjnym brak było podstaw prawnych do wydania decyzji o likwi
dacji pisma, ponieważ trudno mu było zarzucić podburzanie do wystą
pień przeciw zarządzeniom władz, do nienawiści klasowej lub przewro
tu 61, przypuszczalnie uczyniły jednak zadość postulatom dyrekcji obozu. 
Tym chyba tylko można tłumaczyć nieukazywanie się pisma w listo
padzie 1923 r. 62 

Prócz Rady Uchodźców mogły prowadzić działalność w obozie różne 
związki i organizacje społeczne. Brak jednak w aktach informacji na 
ten temat. Wiadomo jedynie o istnieniu od listopada 1922 r. oddziału 
miejscowego (Ortsgruppe) Centralnego Związku Inwalidów Wojennych 
i Rodzin po Poległych Żołnierzach (Zentral-Verband der Kr;':!gsverletzten 
und Hinterbliebenden) 6s.

Utrzymanie porządku i ładu w obozie sprawiało władzom państwo
wym sporo kłopotu. Złożyły się na to rozliczne przyczyny. Społeczność 
uchodźców tworzyli ludzie o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektu
alnym i moralnym; niemało było w niej elementu przestępczego. Poczu
cie krzywdy z powodu konieczności przesiedlenia, dokuczliwość życia 
w warunkach obozowych, niedożywienie, brak pracy, niepewność jutra 
itp., prócz niezadowolenia, powodowały również wzrost wykroczeń i prze
stępstw. Sprzyjała temu bezkarność, na którą mogli liczyć uchodźcy 
w związku z niedostatecznym dozorem policyjnym 6'. Porządku w obozie 
pilnował posterunek policji bezpieczeństwa liczący 4-7 funkcjonariuszy; 
czasowo urzędowali tu również funkcjonariusze straży ziemskiej. Powo
ływano także do pomocniczej służby policyjnej ludzi spośród mieszkań
CÓW\ obozu 65. Siły te okazały się zbyt szczupłe, wobec wielkiej liczby 

ISO Tamże. 

u Por. pismo landrata w Niemodlinie do naczelnika Poligonu w Lambinowicach 

z 17 IX 1923, tamże, s. 179. 
62 Landrat niemodliński, którego informowano na bieżąco o sprawach związanych

z wydawaniem gazety, w piśmie z 15 XI 1923 prosił naczelnika Poligonu o wiado

mość, czy „Fliichtlingsstimme" jeszcze wychodzi, tamże, s. 204. 

03 Związek ten obchodził 21 XI 1923 r. w Hotelu pod Złotą Gwiazdą I rocz

nicę swego istnienia (,,Fliichtlingsstimme", nr 7 z 21 X 1923, ogłoszenie: Sonntag, 
den 21. Oktober ... ). 

04 Uchodźcy przebywający w obozach byli zwolnieni od obowiązku meldunku

policyjnego (HLO, p. 81); nie posiadali oni także dowodów osobistych (pismo na

czelnika poligonu w Lambinowicach do landrata w Niemodlinie z 5 I 1922, PAP 

Nysa, LN 245, s. 6). 
os Pismo landrata w Niemodlinie do komendy Straży Ziemskiej w Niemodlinie

z 12 I 1922, tamże, s. 9; brudnopis pisma landrata w Niemodlinie do prezydenta 

rejencji opolskiej z 30 I 1922, tamże s. 13; odpis pisma komendy Policji Bezpieczeń

stwa w Nysie do prezydenta rejencji opolskiej z 10 IV 1922, tamże, s. 21; pismo pre

zydenta rejencji opolskiej do landrata w Niemodlinie z 3 VI 1924, tamże, LN 131, 

b. pag.
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repatriantów, toteż kradzieże i włamania były na porządku dziennym. 
Jak już wspomniano, uchodźcy kradli w okolicy drób i płody rolne, 
trzebili przyległe do obozu lasy, by zdobyć drewno na opał do przy
rządzania sobie we własnym zakresie posiłków, wyrządzali szkody na po
lach 66. Zdarzały się nawet wypadki napadów rabunkowych, jak np. 
w połowie 1922 r. we wsi Stara Jamka 67. Dlatego wśród ludności sąsied
nich wsi utrzymywała się negatywna opinia o mieszkańcach obozu se,

choć nieraz niesłusznie, ponieważ wszelkie kradzieże w okolicy przypisy
wano uchodźcom 69. 

Również na terenie obozu dochodziło do ekscesów i naruszania po
rządku. Bójka dwóch repatriantów w dniu 9 VIII 1923 r. dała sposobność 
do uwidocznienia się antagonizmów występujących pomiędzy uchodźcami 
Ślązakami a przybyszami z Poznańskiego oraz Pomorza 10. W takiej sy
tuacji pozostawianie w rękach uchodźców broni stwarzało dodatkowe 
niebezpieczeństwo, w celu likwidacji którego przeprowadzono w 1923 r. 
rewizje 11. 

Za wykroczenia przeciw regulaminowi obozowemu, zgodnie z HLO, 
groziła kara wydalenia z obozu. Kara taka została zastosowana wobec 
kilku rodzin w kwietniu 1922 r., jednakże nie doszło do jej wykonania. 
Naczelnik Poligonu, kiedy rodziny te zwróciły się z prośbą o interwencję, 
nakazał przyjąć je z powrotem, ponieważ nie można było zapewnić im 

66 Pismo naczelnika gminy Szadurczyce do landrata w Niemodlinie, tamże; por. 
także korespondencja dot. kradzieży ziemniaków na polach pobliskich wsi jesienią 
1923 r., tamże, LN 245, s. 237-249. 

67 Pismo dowódcy posterunku policyjnego w obozie V w Łambinowicach do 
Komendy Policji Bezpieczeństwa w Nysie z 9 VIII 1922, tamże, s. 43; pismo do
wódcy posterunku policyjnego w obozie V w Łambinowicach do naczelnika Poligonu 
w Łambinowicach z 24 VII 1922, tamże, s. 37, gdzie znajduje się również wiadomość 
o sprzeniewierzeniu pieniędzy przez jednego z repatriantów. Sprawy przestępstw
dokonanych przez uchodźców były rozpatrywane przez sąd w Korfantowie. Akta tych
spraw nie zachowały się, brak ich w zespole „Sąd w Korfantowie", PAP Nysa.

68 A. B o ż e k, Pamiętniki, Katowice 1957, s. 129. 
69 Pismo strażnika ziemskiego w Grabinie do Komendy Straży Ziemskiej w Nie

modlinie z 19 XI 1923, PAP Nysa, LN 245, s. 250. 
70 Uchodźcy z Poznańskiego i Pomorza, których była w obozie większość, doma

gali się od naczelnika Poligonu, by wydalił z obozu kilka rodzin Slązaków, ponieważ 
czują się zagrożeni, gdy chodzi o mienie i życie. Na wypadek niespełnienia żądania 
grozili, że sami usuną je siłą. Rada Uchodźców oświadczyła' naczelnikowi, że nie 
zgadza się na prowadzenie przezeń śledztwa w tej sprawie (pismo naczelnika Poli
gonu w Łambinowicach do landrata w Niemodlinie z 10 VIII 1923, tamże, s. 177). 

11 Broń ta pozostała od czasów działania Selbstschutzu (lipiec 1922 r.). W czerwcu 
1923 r. przebywało w obozie jeszcze 13 członków tej organizacji, m. in. nauczyciel 
Krilger, zatrudniony w „Rotbergschule" (?). Pomimo rozwiązania Selbstschutzu nie 
wszystka broń została przekazana władzom. Rewizja przeprowadzona przez naczelni
ka Poligonu nie dala rezultatu, stąd konieczność ponowienia jej przez policję bezpie
czeństwa (pismo naczelnika Poligonu w Łambinowicach do landrata w Niemodlinie 
z 15 VI 1923, tamże, s. 169-170). 
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innego locum w związku z utrzymującym się w powiecie niemodlińskim 
i w rejencji opolskiej głodem mieszkaniowym 12. 

Rozporządzeniem pruskiego ministra spraw wewnętrznych z 3 IV 
1924 r. obóz w Łambinowicach, razem z istniejącymi jeszcze wówczas 
w Prusach jedenastoma innymi obozami, został rozwiązany 1s. Zarzą
dzenie nie zostało jednak wykonane, ponieważ wystąpiły trudności z ulo
kowaniem repatriantów w miejscowościach obszaru przygranicznego. 
W związku z tym prezydent rejencji opolskiej wyznaczył obóz łambi
nowicki jako miejsce schronienia tymczasowego uchodźców aż do mo
mentu wysłania ich do Piły 74. Pomimo ostatecznego zlikwidowania obozu 
jeszcze w 1924 r. kilkuset repatriantów (bezrobotni, wdowy, kaleki, oso
by pozbawione środków utrzymania itp.) mieszkało na terenie poligonu 
do końca 1934 r. 1;; 

Próbę rekapitulacji rozpoczniemy od przypomnienia, że w latach 
1921-1924 w Łambinowicach na terenie poligonu wojskowego, zdemi
litaryzowanego w ramach wykonania postanowień traktatu wersalskie
go, zorganizowano dwa obozy dla repatriantów niemieckich z Polski, wy
korzystując zabudowania części wielkiego obozu jenieckiego, istnieją
cego w czasie I wojny światowej. Jeden obóz utworzyła w 1922 r. Dy
rekcja Kolei w Opolu, po opuszczeniu siedziby w Katowicach, w związku 
z powrotem części Śląska do Polski. Niedostatek źródeł spowodował, że 
dla tej instytucji mamy tylko fragmentaryczne informacje, skutkiem 
czego nie można było zająć się dokładniej opracowaniem dziejów obozu 
kolejarzy. Praca niniejsza dotyczy więc w głównej mierze drugiego obo
zu, który podlegał Komisariatowi ds. Więźniów i Uchodźców. 

Ten drugi - to jeden z ponad dwudziestu obozów utworzonych po 
I wojnie światowej w Rzeszy dla ludności z obszarów utraconych przez 
Niemcy. Przebywali w nim najpierw repatrianci z „polskiego" Górnego 
Śląska, a od 1923 r. również z Wielkopolski i Pomorza. Nieznana jest 
ogólna liczba osób mieszkających w obozie łambinowickim w ciągu 3 lat 
jego istnienia. Wzmożona fluktuacja, dochodząca nieraz do 1000 osób 
tygodniowo, pozwala przypuszczać, że znalazło tu przejściowo schronie
nie kilkadziesiąt tysięcy osób. 

W historii obozu w Łambinowicach uwidacznia się stosunek rządu 
niemieckiego do problemu uchodźców. Antypolska polityka republiki 

72 Pismo landrata w Niemodlinie do prezydenta rejencji opolskiej z 25 IV 1922,

tamże, s. 83-85. 
73 „Ministerialblatt fur die Preussische innere Verwaltung" z 4 VII 1924 (wycinek:

tamże, s. 279). 
74 Rozporządzenie prezydenta rejencji opolskiej z 8 V 1924, tamże, s. 277. W ta

kim razie nie uległ likwidacji również obóz uchodźców w Pile. 
75 Poszyt Ehemaliger Truppenilbungsplatz Lamsdorf OS, AP Wrocław, RO I 5305, 

passim. 
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weimarskiej, przejawiająca się m. in. w dążności do zatrzymania w gra

nicach Polski elementu niemieckiego, okazała się brzemienna w skutkach 
dla ludności niemieckiej, która optowała za Niemcami i tym samym 
zdecydowała się na repatriację. W Łambinowicach ( podobnie jak w in
nych obozach) nie zapewniono jej należytych warunków bytu; wyżywie
nie uchodźców było niedostateczne, warunki mieszkaniowe bardzo złe, 
a sprawa higieny przedstawiała się skandalicznie. Takie traktowanie 
repatriantów miało na celu z jednej strony powstrzymanie napływu 
Niemców z Polski, z drugiej zmuszenie mieszkańców obozu do znalezienia 
pracy i mieszkania - i tym samym rozpoczęcia samodzielnej egzystencji. 
Być może, rządowi niemieckiemu zależało na utrzymaniu niezadowole
nia ok. miliona ludzi, ażeby posłużyć się tym w rozgrywkach politycz
nych i zyskać poparcie społeczeństwa przy podejmowaniu wysiłków 
zmierzających do zaspokojenia pretensji wynikających z niekorzystnych 
dla Niemiec ograniczeń wprowadzonych przez traktat wersalski. 

Obóz uchodźców w Łambinowicach istniał w czasach powstań śląskich 
i plebiscytu, a więc w okresie wzrostu nastrojów szowinistycznych wśród 

Niemców i terroru popowstaniowego 76. Powstała tu w 1922 r. organizacja
Selbstschutzu, która terroryzowała zapewne polską ludność pobliskich 
miejscowości, gdzie żywioł polski był jeszcze dość silny. Z końcem 1924 r. 
bojówka z obozu przybyła do Sowina na wiec (na którym przemawiał 
Arka Bożek) z zamiarem rozbicia go 77. Do uchodźców łambinowickich 
wystosowali „patrioci" z Wawelna pismo mające podjudzający charakter, 
które zawierało listę agitatorów polskich działających w okolicach Opo
la 78

• Żywa musiała więc być w obozie myśl o odwecie na Polakach za 
utracone na rzecz Polski ziemie. 

LAGER FUR DEUTSCHE FLtlCHTLINGE IN ŁAMBINOWICE (1921-1924) 

AUF DEM GEL�NDE DES KRIEGSGEFANGENENLAGERS 

AUS DEM 1. WELTKRIEG 

Nach dem ersten Weltkrieg wurden in Deutschland liber 20 Lager fur deutsche 
Flilchtlinge aus denjenigen Gebieten eingerichtet , die in die wiedergeborenen 
Staaten, hauptsachlich Polen, eingegliedert worden sind. Ein solches Heimkehr 
und Flilchtlingslager entstand auch in Lambinowice (frilher Lamsdorf OS). Darin 

78 Por. F. P o ł o m s k i, Niemiecki urząd do spraw mniejszości (1922-1937),

Wrocław 1965; t e  n że, Popowstaniowy terror na Opolszczyźnie i stanowisko wobec 

niego władz administracyjnych (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. VI, 1963, s. 7-32). 
11 B o ż e k, op. cit., s. 129. 
7s Pismo „patriotów" z Wawelna do uchodźców w obozie w Lambinowicach 

z pocz. lipca 1922, PAP Nysa, LN 245, s. 27-28. Pismo to prawdopodobnie nie do
tarło do samych uchodźców. Musiało być doręczone dyrekcji obozu, skoro później, 
za pośrednictwem naczelnika Poligonu i policji (o czym świadczą pisma przewod
nie). zostało przekazane landratowi w Niemodlinie i pozostało w aktach landratury. 

G - Sobótka J/79 
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wohnten Ankommlinge aus allen Teilen Oberschlesiens, die nach den schlesischen 
Aufstiinden und dem Plebiszit Polen zugefallen waren, ferner aus Grosspolen und 
einem Teil Pommerns. Der Autor befasst sich hauptsiichlich mit den Lebensbedingun
gen der Repatrianten, weniger mit Ausserungen des gesellschaftlichen Lebens. 

Auf dem Geliinde dieses ehemaligen Gefangenenlagers existierte auch ein Lager 
fur Familien der Mitarbeiter der Eisenbahndirektion in Katowice, die nach der 
Teilung Schlesiens nach Opole verlegt wurde. Aus Mangel an Quellenmaterial ist 
die Geschichte dieses Lagers weniger bekannt. 




