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wziêcia. Nie wiadomo za to, dlaczego tylko jeden z trzech tekstów — autorstwa A. Grabskiego
— ma angielskie streszczenie, a dwa pozosta³e ju¿ nie?! Zagadk¹ te¿ pozostaje, kto pracê
recenzowa³? Jeœli nikt, to jaki jest sens zadrukowywaæ papier niepotrzebn¹ pust¹ rubryk¹,
która przecie¿ o niczym nie informuje!

Grzegorz Krzywiec
Warszawa

Helga Hirsch, Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950, Warszawa
1999, Oficyna Wydawnicza Volumen, ss. 201
Praca Helgi Hirsch Die Rache der Opfer. Deutsche in polnischen Lagern 1944–1950 w Niemczech ujrza³a œwiat³o dzienne w 1998 r. Od razu wywo³a³a miêdzynarodow¹ dyskusjê
z udzia³em niemieckich i polskich historyków. Rok póŸniej dziêki inicjatywie wydawnictwa
Volumen ksi¹¿ka zosta³a wydana w jêzyku polskim, z pos³owiem Z drugiej strony lustra pióra
Andrzeja Paczkowskiego.
Po nawet pobie¿nej kwerendzie czasopism naukowych i popularnonaukowych, tygodników oraz dzienników nasuwa siê konstatacja, i¿ edycja pracy ponownie rozbudzi³a o¿ywione
polemiki i dyskusje. Wydaje siê, i¿ ¿adna z innych ksi¹¿ek historycznych odnosz¹cych siê do
wydarzeñ z ostatnich piêædziesiêciu latach nie zosta³a przyjêta w kraju z tak ogromnym zainteresowaniem i nie wywo³a³a tak wielu polemik i dyskusji. Oceny dotycz¹ce przedstawionych
przez Autorkê wydarzeñ oraz wykorzystanych Ÿróde³ by³y ró¿ne. Czêœæ recenzentów z zainteresowaniem i ¿yczliwoœci¹ przyjê³a ustalenia i hipotezy niemieckiej Autorki1. Ukoronowanie
zaœ polemik i dyskusji stanowi³a publikacja pt. Czy Polacy skrzywdzili Niemców? z „Wiêzi”,
w której wziêli udzia³ bodaj¿e najwybitniejsi specjaliœci poruszonej tu problematyki2.
Nie dla wszystkich wszak¿e praca Helgi Hirsch stanowi³a prze³om w badaniach dotycz¹cych losów Niemców w Polsce po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W bogatej kolekcji dyskusji,
recenzji oraz artyku³ów recenzyjnych mo¿na odszukaæ równie¿ opinie negatywne, informuj¹ce, ¿e omawiana praca jest w¹tpliwej wartoœci lub wrêcz zbyteczna, czy te¿ szkodliwa3.
Pojawienie siê ksi¹¿ki Helgi Hirsch wywo³a³o nawet protesty ró¿nych œrodowisk, w tym niektórych krêgów kombatanckich.
Autorka by³a niew¹tpliwie prekursork¹ wa¿nej problematyki z dziejów stosunków polsko–niemieckich w XX w. O ile zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich w latach II wojny
œwiatowej doczeka³y siê setek mniej lub bardziej udanych publikacji, to sprawa wysiedlenia
Niemców z ziem pó³nocnych i zachodnich po zakoñczeniu II wojny œwiatowej oraz towa1

Warto tu zauwa¿yæ, ¿e pierwsze recenzje polskich badaczy i publicystów ujrza³y œwiat³o dzienne ju¿ po
niemieckiej edycji pracy. Ksi¹¿kê niemieckiej autorki ocenili m.in. Mieczys³aw Tomala w „Zeszytach
Niemcoznawczych”, Zbigniew Bochenek w „Odrze”, Waldemar Gierlok w „Zbli¿eniach. Polska —
Niemcy”, Klaus Bachman w „Tygodniku Powszechnym” i Joanna Wiórkiewicz w „Kulturze”. Do dyskursu
na temat losów Niemców w Polsce po zakoñczeniu wojny przy³¹czy³y siê równie¿: „Polityka”, „Wprost”
i „Gazeta Wyborcza”.
2
Czy Polacy skrzywdzili Niemców? Dyskusja wokó³ ksi¹¿ki Helgi Hirsch „Zemsta ofiar”, z udzia³em Andrzeja
Friszke, W³odzimierza Borodzieja, Jerzego Kochanowskiego, Janusza Reitera, Wojciecha Wieczorka,
Jacka Borkowicza, opracowa³ Tomasz Wiœlicki, „WiêŸ” 2001, nr 1, s. 127–140.
3
Szczególnie agresywn¹ recenzjê pomieœci³ Jerzy Podralski w „Przegl¹dzie Zachodniopomorskim” 2000,
nr 4, s. 274–277.
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rzysz¹ce temu zjawisku inne tragiczne wydarzenia by³y dotychczas, z nielicznymi wyj¹tkami,
pomijane w badaniach naukowych. Zw³aszcza zaœ zagadnienie funkcjonowania na ziemiach
polskich po wojnie obozów dla niemieckiej ludnoœci cywilnej i jeñców wojennych z ró¿nych
wzglêdów stanowi³y dotkliw¹ lukê w krajowej historiografii. Odwa¿n¹ zaœ decyzjê wydawnictwa Volumen, dotycz¹c¹ opublikowania omawianej tu ksi¹¿ki, mo¿na — jak s¹dzê — porównaæ do roli, jak¹ przed laty odegra³o w procesie normalizacji wzajemnych relacji miêdzy
Polakami i Niemcami s³ynne orêdzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z listopada
1965 r.
Bazê Ÿród³ow¹ omawianej pracy stanowi¹ wspomnienia i relacje zebrane przez Autorkê
od bezpoœrednich uczestników wydarzeñ — Niemców, którzy w latach 1945–1950 przeszli
przez polskie obozy w Potulicach i Œwiêtoch³owicach–Zgodzie. Helga Hirsch podjê³a równie¿
próbê dotarcia do dokumentacji archiwalnej na temat wy¿ej wymienionych miejsc odosobnienia. W tym wypadku jednak natrafi³a na trudnoœci ze strony kierownictwa archiwów, zw³aszcza
w Bydgoszczy. St¹d trudno mieæ do niej pretensjê, i¿ nie wykorzysta³a wszystkich materia³ów,
które wnosi³y nowe dane do badanych zagadnieñ.
Omawiana praca sk³ada siê z czterech czêœci. Pierwsza dotyczy dziejów Bydgoszczy od
momentu przejêcia miasta przez polsk¹ administracjê w 1920 r. do krwawej niedzieli we
wrzeœniu 1939 r. Pozornie wiêc ten fragment rozwa¿añ wykracza poza zakres zagadnieñ
zawartych w tytule pracy. Jaki zatem mia³a cel Autorka, podejmuj¹c decyzjê omówienia losów
mieszkañców Bydgoszczy w latach 1920–1939, z uwzglêdnieniem pierwszych dni wojny (krwawa niedziela)? Wydaje siê, i¿ jej zamiarem by³a m.in. prezentacja biografii Alberta Breyera,
który we wrzeœniu 1939 r. jako ¿o³nierz rezerwy zg³osi³ siê do Wojska Polskiego. Ten fakt
Autorka skomentowa³a: „Niemiec wyruszy³ na wojnê przeciwko Niemcom” (s. 30). Kilka dni
póŸniej podporucznik Breyer poleg³ w czasie bombardowania stolicy przez niemieckie Luftwaffe. Powy¿szy przyk³ad mia³ przekonaæ czytelnika, i¿ wœród Niemców mieszkaj¹cych w dwudziestoleciu miêdzywojennym w Polsce byli i tacy, którzy jako obywatele Polski bez wzglêdu
na narodowoœæ, pochodzenie i sympatie wype³niali obowi¹zki konstytucyjne (w tym wypadku
obowi¹zek s³u¿by wojskowej).
Jak s¹dzê, ów przyk³ad nie zosta³ wszak¿e wybrany trafnie. Autorka nie zada³a sobie trudu
i nie przeœledzi³a dalszych wydarzeñ zwi¹zanych z symboliczn¹ postaci¹ — Alberta Breyera.
Wystarcza³o jedynie odwo³aæ siê do podstawowego Ÿród³a w tym zakresie, rozprawy Tomasza
Szaroty poœwiêconej okupacyjnej Warszawie i w pewnym sensie mit nieskazitelnego obywatela
pañstwa polskiego Alberta Breyera leg³by w gruzach. Badacz dziejów Warszawy z lat 1939–1945
ustali³, a nawet zilustrowa³ ten fakt odpowiedni¹ dokumentacj¹ ikonograficzn¹, ¿e ów bohater by³
dla Niemców symbolem oporu przeciwko polskoœci. To w³aœnie jego imieniem („Albert
Breyer–Haus”) niemieckie okupacyjne w³adze Warszawy 28 kwietnia 1940 r. nazwa³y dom
Volksdeutscha zlokalizowany w Alejach Ujazdowskich4. Przyk³ad ten wydaje siê nader czytelny.
Dwa kolejne rozdzia³y pracy Autorka poœwiêci³a Potulicom i Œwiêtoch³owicom–Zgodzie.
W tym wypadku odwo³a³a siê do historii dwóch obozów pracy przeznaczonych w powojennej
Polsce dla Niemców. Wybór, jak mo¿na wnosiæ, nie by³ oczywiœcie dzie³em przypadku. Musimy
pamiêtaæ o tym, i¿ od 1944 r. do 1950 r. na ziemiach polskich powsta³o kilkadziesi¹t, o ile nie
wiêcej — badacze nadal tocz¹ spór w tej sprawie5, miejsc odosobnienia (niekoniecznie by³y
T. Szarota, Okupacyjnej Warszawy dzieñ powszedni, Warszawa 1973.
Por. np. P. Madajczyk, Przy³¹czenie Œl¹ska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996; J. Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeñcy wojenni w Polsce 1945–1950, Warszawa 2001.
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to wy³¹cznie obozy) dla Niemców. Skupienie zaœ uwagi na wymienionych powy¿ej miejscach
ma wymiar symboliczny. Obóz w Œwiêtoch³owicach–Zgodzie by³ t¹ placówk¹, któr¹ kierowa³
znany z okrucieñstwa komendant Salomon Morel, dla Autorki bodaj¿e najwiêkszy zbrodniarz
ludnoœci niemieckiej w powojennych obozach na ziemiach polskich. Z kolei Potulice by³y dla
internowanych Niemców Centralnym Obozem Pracy. W latach 1945–1950 przez ten obóz
przesz³a najwiêksza liczba Niemców. Wedle zachowanych danych liczba wiêŸniów w obozie
osi¹gnê³a ponad 35 0006. Tu tak¿e, aczkolwiek Autorka nie mia³a dostêpu do szczegó³owych
danych (zdo³a³a ustaliæ jedynie 744 ofiary — s. 90), odnotowano du¿¹ œmiertelnoœæ, zw³aszcza
wœród dzieci i starców (wedle zachowanych danych, od 1 lutego 1945 r. do 31 grudnia 1949 r.
zmar³o w Potulicach oko³o 3 100 osób)7. W tej czêœci Autorka uwzglêdni³a równie¿ dzieje
obozów w Zimnych Wodach i £êgnowie pod Bydgoszcz¹.
Powracaj¹c do dziejów obozu w Œwiêtoch³owicach–Zgodzie, do rozwa¿añ Autorki wkrad³y
siê jednak pewne nieœcis³oœci. Jeœli chodzi o postaæ Salomona Morela, to przedstawiona przez
Helgê Hirsch wersja biografii tego oficera MBP wydaje siê za bardzo uproszczona i powierzchowna (s. 142–146). Wprawdzie Autorka zweryfikowa³a znajduj¹ce siê w obiegu naukowym
informacjê, jakoby rodzina Morela zginê³a w hitlerowskim obozie zag³ady w Oœwiêcimiu
i jego póŸniejsze zachowanie wzglêdem Niemców, zemstê, nale¿y w³aœnie rozpatrywaæ przez
pryzmat tych wydarzeñ. W moim przekonaniu, ten w¹tek pracy nale¿a³o znacznie rozbudowaæ, korzystaj¹c z istniej¹cych prac i dokumentów. Ostatnio losy Morela, zw³aszcza okres
wojny i pierwsze lata powojenne, przedstawi³ szczególowo Zygmunt WoŸniczka8. Z ustaleñ
katowickiego historyka wynika, ¿e komendant obozu by³ np. odpowiedzialny za œmieræ
swojego starszego brata Izaaka, z którym s³u¿y³ w bandzie rabuj¹cej wsie w okolicach Lublina.
By³ wiêc nie tylko oprawc¹ Niemców i pospolitym morderc¹ ¿o³nierzy AK w wiêzieniu na
Zamku w Lublinie, ale i zwyk³ym sadyst¹, zdolnym do wszystkiego. Wbrew temu, co ustali³a Helga Hirsch, bandê Morelów nie rozbi³a „antysemicka organizacja podziemna NSZ”,
lecz oddzia³ AL Grzegorza Korczyñskiego9.
Dodatkowych wyjaœnieñ wymaga równie¿ sprawa obozu w Zimnych Wodach i losów jego
komendanta. Zagadnienie kluczowe w tej kwestii to stwierdzenie Autorki, ¿e w tym obozie
w okolicach œwi¹t wielkanocnych 1945 r. polska obs³uga rozstrzeliwa³a z broni maszynowej
Niemców. Innymi s³owy, dokonywa³a klasycznych egzekucji. Zdaniem Autorki: „Rankiem
wybierano chorych, zamykano na dzieñ bez jedzenia w barakach, a po pó³nocy pêdzono do
lasu na skraj okopów. Tam musieli rozbieraæ siê do naga. Z obu koñców sta³y karabiny
maszynowe, pada³a komenda, potem strza³y i d³ugi rz¹d ludzi wali³ siê do rowu” (s. 93).
Sprawa, zreszt¹ niecodzienna, by nie powiedzieæ nieprawdopodobna w najnowszych dziejach Polski, wydaje siê rzeczywiœcie trudna do zweryfikowania, potwierdzenia lub odrzucenia.
Zauwa¿yli to równie¿ urzêdnicy Urzêdu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy, którzy podjêli decyzjê
pomijania zgonów w prowadzonej przez siebie dokumentacji. „Po g³êbszym zastanowieniu siê
USC nabra³ przekonania, ¿e zapisanie do rejestrów tak wielkiej iloœci osób, którzy w stosunkowo krótkich odstêpach czasu poginêli w tutejszym Obozie Pracy z nadmienionej przyczyny
6

Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, Ksiêga G³ówna Obozu Pracy w Potulicach.
T. Wolsza, Obozy na ziemiach polskich w latach 1945–1956 (ze szczególnym uwzglêdnieniem obozów pracy
przymusowej), w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, pod red. T. Szaroty, Warszawa 2001, s. 92.
8
Z. WoŸniczka, Obóz pracy w Œwiêtoch³owicach–Zgodzie i jego komendant, „Dzieje Najnowsze” 1999,
nr 4. Por. równie¿ Obóz pracy w Œwiêtoch³owicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy. Wybór,
wstêp, opracowanie A. Dziurok, Warszawa 2002.
9
Ibidem, s. 29.
7
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zgonów itp. mog³oby rzuciæ ujemne œwiat³o na przebieg stosunków, jakie panowa³y w obozach
polskich po wyzwoleniu siê spod jarzma okupacyjnego”10. Ju¿ raz próbowa³em ten problem
rozwik³aæ11. Na podstawie zebranej dokumentacji, do której wczeœniej nie mia³a dostêpu
Autorka, uda³o siê ustaliæ, ¿e tu¿ przed œwiêtami wielkanocnymi w 1945 r. w zachowanej
ksiêdze zgonów z obozu w Zimnych Wodach daje siê zauwa¿yæ du¿¹, znacznie wiêksz¹ ni¿
w okresie wczeœniejszym, liczbê zgonów (przez piêæ dni po oko³o 20 przypadków dziennie).
Przypuszczenie wykluczaj¹ce naturalne zejœcia wzmacnia brak informacji o jakichkolwiek
w tym okresie epidemiach w Zimnych Wodach. Nie jest wszak¿e wykluczone, ¿e przyczynami
zgonów by³y trudne warunki bytowe, braki w wy¿ywieniu, niska temperatura i choroby, co
w sumie z³o¿y³o siê na wiêksz¹, ni¿ przeciêtna miesiêczna, œmiertelnoœæ w obozie. Sprawa, jak
s¹dzê, nadal wymaga dodatkowych poszukiwañ archiwalnych.
Z dziejami obozu w Zimnych Wodach, na co równie¿ zwróci³a uwagê Helga Hirsch,
zwi¹zana by³a sprawa kpt. Alojzego Bruskiego, w czasie wojny oficera AK. Autorka zauwa¿y³a, ¿e pierwszy komendant obozu w Zimnych Wodach, którym by³ Bruski, próbowa³
zaprowadziæ tam porz¹dki i dyscyplinê. Wszelako jego dzia³alnoœæ w tym zakresie nie przynios³a po¿¹danych rezultatów. Nie potrafi³ równie¿ zapobiec nocnym nalotom na obóz,
których dokonywali ¿o³nierze Armii Czerwonej, dopuszczaj¹c siê przy okazji ró¿nych zbrodni
wobec Niemców. Jak dalej, ju¿ nieprecyzyjnie jednak, podaje Helga Hirsch, kpt. Bruski albo
zrezygnowa³ z kierownictwa obozu i jako oficer AK wróci³ do lasu, albo — wedle drugiej
hipotezy — pos³ucha³ prze³o¿onych z AK i wróci³ do wojska, aby sformowaæ na nowo militarne
si³y podziemia (s. 75). Nastêpnie aresztowany, zosta³ skazany na 10 lat wiêzienia. Po jakimœ
czasie wiêzienie zmieniono mu na karê œmierci.
Tragiczne losy kpt. Bruskiego wyjaœni³ niedawno bydgoski historyk Zdzis³aw Biegañski12.
Wedle jego ustaleñ, Bruski, zmobilizowany do s³u¿by w Wojsku Polskim, podj¹³ siê zorganizowania obozu dla Niemców, w którym wœród kadry skupi³ wielu swoich by³ych podkomendnych z AK. S³u¿bê porzuci³ i razem z ¿o³nierzami AK stworzy³ konspiracyjny oddzia³,
w sytuacji gdy nie by³ ju¿ w stanie zapanowaæ nad wydarzeniami w obozie. Chodzi³o tu przede
wszystkim o du¿¹ œmiertelnoœæ wœród Niemców, gwa³ty i kradzie¿e. Wród³a milcz¹ na temat
tego, co wywo³ywa³o du¿¹ liczbê zgonów. Wa¿ne dla ca³ego problemu jest jednak to, i¿
w póŸniejszym oskar¿eniu przeciwko Bruskiemu pojawi³ siê zarzut niedope³nienia przez niego
obowi¹zków komendanta obozu. Wydarzenia zwi¹zane z losami kpt. Bruskiego, jak s¹dzê,
mog¹ mieæ równie¿ zwi¹zek z dyskusyjn¹ spraw¹ nocnych egzekucji w obozie na prze³omie
marca i kwietnia 1945 r. Ostatecznie kpt. Bruskiemu s¹d (przy zgodzie Boles³awa Bieruta)
zamieni³ karê i w koñcu zosta³ on stracony w wiêzieniu we Wronkach. Nie jest wykluczone, ¿e
tym sposobem pozbyto siê naocznego œwiadka zbrodni w Zimnych Wodach.
W moim, i nie tylko, przekonaniu dyskusyjny wydaje siê równie¿ g³ówny tytu³ pracy:
Zemsta ofiar. W œwietle przedstawionych przez Autorkê faktów bardziej precyzyjne np.
wydawa³yby siê: „Pamiêæ ofiar” lub „Czy zemsta ofiar?”. Ten ostatni zreszt¹ zaproponowa³a Joanna Wiórkiewicz w „Kulturze”13.
Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, pod red. D. Boækowskiego, t. IV, Warszawa 2001,
s. 104.
11
T. Wolsza, Obozy na ziemiach polskich w latach 1945–1956..., s. 93–94.
12
Z. Biegañski, W smudze kainowego cienia. Skazani na œmieræ przez s¹dy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1954, Bydgoszcz 2000, s. 79–82.
13
J. Wiórkiewicz, Czy zemsta ofiar?, „Kultura” 1998, nr 6.
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Praca Helgi Hirsch, mimo przedstawionych powy¿ej kilku uwag krytycznych, odegra³a swoj¹
rolê. Po pierwsze, wywo³a³a dyskusjê. W wypadku omawianego tu tematu by³o to nader
istotne. Tysi¹ce Polaków nieoczekiwanie dowiedzia³o siê, i¿ po wojnie na ziemiach polskich
nadal istnia³y, obok obozów NKWD i obozów MBP, obozy dla Niemców, i to niekoniecznie
przeznaczone dla jeñców wojennych. Do œwiadomoœci spo³eczeñstwa polskiego dotar³ równie¿
fakt, i¿ w obozach tych, z ró¿nych powodów, straci³o ¿ycie kilkanaœcie tysiêcy ludzi, przede
wszystkim bezbronnych kobiet, dzieci i starców. Po drugie, recenzowana ksi¹¿ka podzia³a³a
inspiruj¹co na œrodowisko krajowych badaczy. Na rezultaty zreszt¹ nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Za reprezentacyjn¹ pracê nale¿y tu uznaæ rozprawê Jerzego Kochanowskiego, poœwiêcon¹ niemieckim jeñcom w polskich obozach.

Tadeusz Wolsza
Warszawa

Jerzy Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeñcy wojenni w Polsce 1945–
–1950, Warszawa 2001, Wydawnictwo Neriton, ss. 503
Autor recenzowanej pracy, dr Jerzy Kochanowski, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Niemieckiego Instytutu Historycznego, by³ bardziej
dotychczas znany jako badacz lat I wojny œwiatowej i dwudziestolecia miêdzywojennego1.
Stosunkowo niedawno zmieni³ zainteresowania i w 2000 r. wyda³ razem z Ingo Eser wybór
dokumentów Niemcy w Polsce 1945–19502, natomiast rok póŸnej omawian¹ tu rozprawê, która
stanowi jego debiut ksi¹¿kowy, jeœli chodzi o problematykê relacji polsko–niemieckich po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej.
Jerzy Kochanowski podj¹³ siê opracowania dra¿liwego dla Polaków i jednoczeœnie nader
wa¿nego tematu, zw³aszcza z punktu widzenia badañ historycznych, który wszak¿e, wbrew
pozorom i zapewnieniom Autora, nie stanowi³ zagadnienia pomijanego przez krajowych
badaczy. Do tej problematyki odwo³ywali siê wczeœniej, aczkolwiek na marginesie swoich
rozwa¿añ, Piotr Madajczyk, Jacek Ruszczewski i Edmund Nowak oraz oczywiœcie historycy
niemieccy, o tych ostatnich zreszt¹ Jerzy Kochanowski rzetelnie i szeroko informuje.
Na bazê Ÿród³ow¹ rozprawy sk³adaj¹ siê przede wszystkim dokumenty z Departamentu
Wiêziennictwa i Obozów Pracy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, zdeponowane
w Archiwum Akt Nowych, materia³y z archiwów wojewódzkich (m.in. Katowice, Kraków,
£ódŸ) oraz placówek niemieckich (np. Fryburg Bryzgowijski, Berlin) i z Wiednia. Badacz
dotar³ równie¿ do bogatej kolekcji korespondencji jenieckiej.
Rozprawê rozpoczynaj¹ dwa rozdzia³y traktuj¹ce o problematyce jeñców w ogóle oraz
drogach wiod¹cych Niemców do niewoli w latach 1944–1946. Nastêpnie Autor podj¹³ siê
trudnej próby ustalenia przybli¿onych danych dotycz¹cych liczby jeñców niemieckich osadzonych w polskich obozach. Z iœcie benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ i pe³n¹ znajomoœci¹ Ÿróde³
doszed³ do wa¿nych ustaleñ. Wedle jego nowatorskich obliczeñ, oczywiœcie nie do koñca
precyzyjnych, w badanym przez historyka okresie, w obozach na ziemiach polskich przetrzyJ. Kochanowski, Zapomniany prezydent... ¯ycie i dzia³alnoœæ Ignacego Boernera 1875–1933, Warszawa
1993.
2
Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, t. 2, Polska centralna, województwo œl¹skie, wybór
i opracowanie dokumentów I. Eser i J. Kochanowski, Warszawa 2000.
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