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Olsztyński przyczynek do wojny 1939 roku

Rannych żołnierzy polskich wziętych do niewoli w województwach położo
nych w pobliżu Prus Wschodnich, umieszczali Niemcy w rezerwowym szpitalu 
olsztyńskim oraz w szpitalach różnych innych miast tej prowincji.

W księdze zgonów, przechowywanej w Archiwum Archidiecezji Warmiń
skiej1, zapisano nazwiska kilkunastu żołnierzy polskich rannych w walkach 
wrześniowych i zmarłych w szpitalu rezerwowym w Kortowie2. Wśród nich 
znajduje się nazwisko jednego tzw. jeńca cywilnego aresztowanego na Pomorzu 
Gdańskim. Inny jeniec, z zawodu leśniczy, zanim trafił do szpitala w Kortowie, 
przeszedł obóz jeniecki w Olsztynku.

0  zgonach żołnierzy polskich zarząd szpitala rezerwowego powiadamiał 
kapelanów garnizonowych: pierwszego wikarego w parafii św. Józefa, ks. 
Johannesa Skerde3 oraz drugiego wikarego w parafii św. Jakuba, ks. Paula 
Kewitscha4, a także Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie (Standesamt Al- 
lenstein)5. Pogrzebom towarzyszył z reguły ks. Skerde, natomiast ks. Kewitsch 
był obecny tylko cztery razy.

Zmarłych chowano na cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ul. Szarych 
Szeregów, wówczas zwanej Szosą Wojskową (Militärchausse). Cmentarz ten 
założono w 1918 r.6 W latach 1918—1919 pochowano tu 146 żołnierzy 
niemieckich i 91 rosyjskich (wśród nich 24 nieznanych)7. Zarówno wśród 
żołnierzy niemieckich, jak i rosyjskich, spotykamy nazwiska polskie. Na 
nagrobkach niemieckich zaznaczono wojskowe odznaczenie — „krzyż żelazny”, 
a na rosyjskich krzyż prawosławny. Na planie cmentarza z 1920 r. zaprojek
towano wysoki, siedmiometrowy krzyż betonowy ze skrótem napisu łacińskiego 
R.I.P., czyli „Spoczywaj w pokoju”. Ale krzyża tego chyba nie wystawiono. 
Można przypuszczać, że grzebano tu żołnierzy rosyjskich, którzy zmarli 
w szpitalu olsztyńskim, może i w obozach jenieckich, oraz żołnierzy niemieckich, 
także zmarłych w szpitalach, a oprócz tego, być może i tych, którzy zginęli na 
frontach i następnie sprowadzonych do Olsztyna.

1 A rchiw um  Archidiecezji W arm ińskiej, P arafia  Olsztyn, nr 190a i 214.
2 M ylnie twierdzi S. Piechocki, Czyściec zwany Kortau, O lsztyn 1993, s. 21, że w Zakładzie d la  O błąkanych 

w Kortow ie w yodrębniono szpital d la  żołnierzy niemieckich dop iero  na przełom ie 1939/1940 r. O tóż przyjm ow ano 
ich już  od września 1939 r. N atom iast nie w spom ina au to r, że przebywali tam  od września 1939 r. także żołnierze 
polscy.

3 Ks. Johannes Skerde urodził się w 1895 r., wyświęcony został w 1924r. —  D irektorium  Divini Oflici D iózesis 
Varmiensis, 1939.

4 Ibidem ; zob. też P. Kewitsch, Deutschen-Seelsorge im B ezirk „Zichenau" 1940—45, Zeitschrift für die 
G eschichte und A lte rtum skunde  E rm lands, 1967/68, Bd. 31/32, ss. 435—438.

5 N iestety, a k ta  zgonów  z 1939 i pierwszej połow y 1940 r. w Urzędzie S tanu Cywilnego w Olsztynie nie 
zachowały się.

6 A. F unk , Geschichte der S tad t Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955, s. 394.
7 W. K nercer, Cm entarze wojenne z  okresu I  wojny światowej w województwie olsztyńskim, W arszaw a 1995, 

s. 79; Archiw um  Państw ow e w Olsztynie, Prow incjonalny K onserw ator Zabytków , 367, nr 3561— 3. Plany 
cm entarza z 1920 r.
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Cmentarz wojskowy był czynny i w latach późniejszych. Zachowało się kilka 
nagrobków żołnierzy niemieckich poległych w czasie wojny wrześniowej. 
Natomiast nie ma śladu po mogiłach żołnierzy polskich. Nie wiemy zresztą, czy 
w ogóle stawiano im krzyże, chociażby drewniane. Zaraz po II wojnie chowano 
na tym cmentarzu żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego (1945— 
1947), a z czasem, aż do 1961 r., także osoby cywilne.

Natomiast w założonym później drugim cmentarzu wojskowym, przyległym 
do pierwszego, pochowano w zbiorowych mogiłach 4262 żołnierzy radzieckich, 
lotników Wolnej Francji w ośmiu zbiorowych mogiłach i blisko 300 żołnierzy 
polskich w czterech zbiorowych mogiłach, ekshumowanych z różnych miejs
cowości Warmii i Mazur, którzy umarli lub zostali uśmierceni w latach 
1939— 19458. Wśród ekshumowanych żołnierzy wrześniowych nie ma jednak 
tych, którzy zmarli w Kortowie i pochowani zostali na niemieckim cmentarzu 
wojskowym. Przypuszczalnie ich szczątki znajdują się tam po dziś dzień.

Poniżej podaję wykaz polskich jeńców pochowanych w 1939 r. na cmentarzu 
wojskowym przy dzisiejszej ul. Szarych Szeregów (na podstawie akt Archiwum 
Archidiecezji Warmińskiej)9.

1. Dziekowski Czesław, polski strzelec, ur. 1912, katolik, sytuacja rodzinna 
nieznana, zm. 1 października 1939 o godz. 11 w szpitalu rezerwowym w Kor
towie; pogrzeb miał miejsce 4 października 1939 o godz. 15 na cmentarzu 
garnizonowym przy udziale kapelana garnizonowego Johannesa Skerde. Wpisa
ny do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 3 października 1939 pod nr. 614/1939; jego 
osobiste dokumenty nie zachowały się, był obywatelem polskim, o jego śmierci 
powiadomił kapelana płatnik sztabu Kanitz.

2. Bartmann Jan, polski żołnierz ze wsi Firinow10, pow. Rawa Ruska; rok 
i miejsce urodzenia nieznane, katolik; zm. 4 października 1939 o godz. 16 
w szpitalu rezerwowym w Olsztynie; pochowany 7 października na cmentarzu 
w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde. Wpisany do księgi 
Urzędu Stanu Cywilnego 5 października pod nr. 620/1939.

3. Kołodziej, żołnierz polski, katolik, zamieszkały w Radzyniu Podlaskim, 
rok i miejsce urodzenia nieznane; zm. 4 października 1939 o godz. 16.30 
w szpitalu rezerwowym w Kortowie; pochowany 7 października 1939 w Olsz
tynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde. Wpisany do księgi Urzędu 
Stanu Cywilnego 5 października 1939 pod nr. 621/1939.

4. Żołnierz, nazwisko nieznane, ur. 1916 w Polsce, katolik; zm. 5 paździer
nika 1939 r. o godz. 16.40 w szpitalu rezerwowym w Kortowie; pochowany 
9 października 1939 w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde; 
wpisany do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 6 października 1939 pod 
nr. 623/1939.

5. Iwańczyk Dymitr, żołnierz polski, miejsce i rok urodzenia nieznane; zm. 
9 października 1939 o godz. 6.35 w szpitalu rezerwowym w Kortowie. Pochowany 
12 października 1939 w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde. 
Wpisany do księgi urzędu stanu cywilnego 9 października 1939 pod nr. 633/1939.

H N a podstaw ie inform acji M arii Szm idt z O lsztyna, k tóre uzyskała w Urzędzie M iasta O lsztyna w 1992 r.
9 A rchiw um  Archidiecezji W arm ińskiej, Parafia  Olsztyn, nr 190a i 214. Dziękuję ks. biskupowi dr. Jackowi 

Jezierskiem u za zwrócenie mi uwagi na  powyższe źródło.
10 M iejscowości tej nie znalazłem  w żadnym  skorow idzu przedw ojennym .
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6. M ońka11 Bolesław, jeniec wojenny, leśniczy, przebywał ostatnio w obozie 
dla jeńców wojennych w Olsztynku, lat około 40; zm. 9 października o godz. 
19.30 w szpitalu rezerwowym w Kortowie. Pochowany 13 października 1939 
w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde. Wpisany do księgi 
Urzędu Stanu Cywilnego 9 października 1939 pod nr. 640/1939. Pozostawił żonę 
Martę z domu Murawską, zamieszkałą w Bydgoszczy, ul. Hallera 28.

7. Mietzigow Wawrzyniec, polski jeniec wojenny, ur. w Polsce; zm. 
14X1939 o godz. 4.30 w szpitalu rezerwowym w Kortowie; pochowany 17 
października 1939 w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde. 
Wpisany do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 14 października 1939 pod 
nr. 647/1939.

8. Kobus Jan, polski jeniec wojenny, ur. 1890 w Polsce, brak o nim bliższych 
danych; zm. 15 października 1939 w szpitalu rezerwowym w Kortowie; 
pochowany 19 października 1939 w Olsztynie przy udziale kapelana gar
nizonowego Paula Kewitscha. Wpisany do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 20 
października 1939 pod nr. 667/1939.

9. Molka Bolesław, polski jeniec wojenny, ur. 12 maja 1912; miejsce 
urodzenia nieznane; zm. 17 października 1939 o godz. 22.30 w rezerwowym 
szpitalu w Kortowie; pochowany 23 października 1939 w Olsztynie przy udziale 
kapelana garnizonowego, Paula Kewitscha. Wpisany do księgi Urzędu Stanu 
Cywilnego 20 października 1939 pod nr. 667/1939.

10. Słowik Piotr, polski jeniec wojenny zamieszkały w Wesołej, pow. 
warszawski, ur. 16 maja 1897 w pow. Rawa Mazowiecka; zm. 20 października 
1939 o godz. 6 w szpitalu rezerwowym w Kortowie; pochowany 24 października 
1939 na cmentarzu w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Kewi
tscha. Wpisany do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 20 października 1939 pod 
nr. 666/1939.

11. Czojkowicz Roman, żołnierz polski, brak bliższych danych, zm. 13 
grudnia 1939 w szpitalu rezerwowym w Kortowie; pochowany 16 grudnia 1939 
w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowego Skerde.

12. Figay Stefan, polski więzień cywilny, katolik, ur. 29 sierpnia 1920 
w Jaroszynie na Pomorzu Gdańskim12; zm. 28 października 1939 w szpitalu 
rezerwowym w Kortowie z powodu gruźlicy płuc; pochowany 31 października 
1939 na cmentarzu wojskowym w Olsztynie przy udziale kapelana garnizonowe
go Skerde. Wpisany do księgi Urzędu Stanu Cywilnego 28 października 1939 
pod nr. 690/1939.

13. Genko Jan, polski jeniec wojenny, ur. 5 lipca 1915 w [zapis nieczytelny — 
J.J.]; zm. 6 października 1940 w Olsztynie, pochowany na cmentarzu wojs
kowym w Olsztynie 9 października 1940 przy udziale kapelana garnizonowego 
Kewitscha.

11 Być m oże M ąka.
12 M iejscowości tej nie odszukałem  na Pom orzu  G dańsk im .
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Ein Beitrag zur Geschichte des Krieges 1939 aus Allenstein

Zusammenfassung

Im A rchiv des Erzbistum s E rm land  befindet sich u .a. ein K onvolu t von A kten m it N am en von 13 polnischen 
K riegsgefangenen, d ie  w ährend des Krieges 1939 verw undet und gefangengenom m en w urden. Die Soldaten 
befanden sich im R eservelazarett K o rtau  bei A llenstein und sind d o rt verstorben, m eistens im O ktober 1939. 
A nschließend w urden sie in A nw esenheit von katholischen G eistlichen am M ilitärfriedhof in der M ilitärchaussee 
begraben. Bis heute sind keine S puren  ihrer Begräbnisse geblieben.


