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K R O N I K A  N A U K O W A

B oh d an  Ł u kaszew icz

SPRAWOZDANIE Z OBOZU NAUKOWEGO STUDENTÓW  
UNIW ERSYTETU IM. BO LESŁA W A  BIERUTA W E W ROCŁAWIU

S ta c ja  Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) 
w Olsztynie oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu im. Bolesław a B ie
ruta we W rocławiu zorganizowały w dniach 16—31 lipca 1974 roku obóz naukowy 
w Olsztynie. Celem obozu było zebranie od dawnych robotników cywilnych i jeńców  
wojennych, przymusowo zatrudnionych w  gospodarce Prus Wschodnich w latach 
II  w ojny św iatowej, re lac ji na tem at warunków ich egzystencji i pracy w  latach 
wojny, a także w  latach kształtowania się władzy ludowej na W arm ii i Mazurach.

Kierownictwo naukowe obozu sprawowali doc. dr hab. W ojciech Wrzesiński, 
dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Bolesław a Bieruta 
i dr Adam Basak z tegoż uniwersytetu. W szystkie wydatki związane z organizacją 
i utrzymaniem obozu sfinansował zleceniodawca —  Wydział K ultury i Sztuki Urzę
du Wojewódzkiego w Olsztynie.

Uczestnikami byli studenci —  członkowie Koła Naukowego Historyków Uniw er
sytetu W rocławskiego: Teresa Beschel, Ryszard Biały, B arbara Dziarkowska, Jad w i
ga Kołodziejczyk, Grażyna Naparło, Danuta Nowak, Ryszard Papiński, Krystyna 
Parecka, Łukasz Piątek, Małgorzata Sadowa, Stanisław  S a j, B arbara Saw icka, Ro
man Stelm ach oraz Anna Stokrocka.

W okresie przygotowawczym opracowano kwestionariusz pytań i ustalono listę 
przyszłych respondentów, a równolegle studentów zapoznano z problem atyką i me
todą badań.

P rzy jm u jąc jako  form ę zbierania re lac ji bezpośrednią rozmowę z respondentem, 
posłużono się kwestionariuszem wywiadu, który osobie prowadzącej wywiad zosta
wia w iele swobody w doborze pytań. Kw estionariusz składał się z dwu części. 
W pierwszej, dotyczącej la t wojny, uwzględniono dwie kategorie respondentów: by
łych robotników przymusowych oraz jeńców  wojennych (zarówno tych, którzy do 
końca w ojny pozostali na statusie jenieckim , ja k  i zmuszonych do przejścia na sta
tus robotnika cywilnego). Pytania dotyczyły podstawowych kw estii: form  rekru
tac ji, transportu, warunków bytowych i pracy, opieki lekarskiej, kontaktów  z inny
mi robotnikam i przymusowymi i jeńcam i wojennymi, stosunku społeczeństwa 
i władz, zmian nastrojów  wobec zbliżającego się frontu, warunków ew akuacji. Część 
druga kwestionariusza dotyczyła spraw pierwszego okresu po zakończeniu działań 
w ojennych: m otyw acji pozostania czy powrotu na W arm ię i Mazury, stosunku ko
mendantur wojennych do byłych robotników i jeńców  wojennych, wzajem nych 
stosunków adm inistracji — osiedleńców — repatriantów  — ludności m iejscow ej oraz 
byłych robotników i jeńców  w ojennych; udziału ich w organizowaniu polskiego ży
cia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na W arm ii i Mazurach. Przed rozpo
częciem właściwych badań terenowych — celem  wypróbowania przydatności kw e
stionariusza — przeprowadzono badania próbne, które służyły skorygowaniu nie
których pytań kwestionariusza.

Badaniam i objęto 85 osób ψ 6  kobiet i 69 mężczyzn) z 36 m iejscowości w oje
wództwa olsztyńskiego. W trakcie dwutygodniowej penetracji terenu uzyskano 66 
re lac ji od 67 respondentów (13 kobiet i 54 mężczyzn; jedna re lac ja  zawiera wywiad 
małżeństwa). Wywiady nagrano na 74 taśm ach magnetofonowych typu Compact 
C assette C-90 (ponad 100 godzin nagrań). Uzyskano także 13 dokumentów (m.in. 
A rb eitsk a rty ), 60 zdjęć oraz 34 nowe adresy byłych robotników przymusowych 
i jeńców  wojennych.

Całość uzyskanego m ateriału fonograficznego odczytano i przepisano. Nagrania,
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jeden egzemplarz każdej re lac ji (597 stron maszynopisu), przekazano wraz ze zrepro- 
dukowanym m ateriałem  ikonograficznym (97 reprodukcji) do depozytu Działu Zbio
rów Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Pełna ocena zebranego m ateriału byłaby w te j chwili przedwczesna. W ydaje się 
jednak bezsporne, iż w pierwszej części badań relacje, jakkolw iek nie wnoszą zupeł
nie nowych ustaleń faktograficznych, ukazują klim at dni niewoli oraz w eryfikują 
niektóre źródła typu aktowego. Dzięki temu w ydaje się możliwe skonfrontowanie 
aktów prawnych Trzeciej Rzeszy norm ujących życie i pracę robotników cywilnych 
i jeńców  wojennych ze stanem  faktycznym.

Szczególnie cenne — aczkolwiek nieliczne niestety — są re lac je  tych responden
tów, którzy zdecydowali się mówić o sw ej sytuacji po zakończeniu wojny. Pozostanie 
na tych ziemiach po wyzwoleniu było w  wielu przypadkach odpowiedzią na apel 
rządu i Polskiej Partii Robotniczej o zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych. Ci, 
którzy pozostali, już od pierwszych dni czynnie włączyli się do odbudowy kraju . 
Oddali oni — dzięki znajomości lokalnych stosunków, rozmieszczenia urządzeń ko
munalnych i przemysłowych oraz wykazywanej aktywności (byli to przeważnie lu
dzie młodzi) — znaczne usługi rodzącej się adm inistracji polskiej. N iejednokrotnie 
już na długo przed przybyciem oficjalnych władz polskich daw niejsi robotnicy przy
musowi brali udział w tworzeniu now ej adm inistracji m iejscow ej. Działalność te j 
grupy ludzi charakteryzow ała się aktywnością społeczną, zmysłem organizacyjnym, 
zapałem, entuzjazmem i gorącym patriotyzmem. Wielu z nich do dziś pełni odpo
wiedzialne fu nk cje  w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym naszego regio
nu. Byli oni — obok ludności autochtonicznej — pierwszymi pionierami na W armii 
i Mazurach.

Uzyskany m ateriał je st zbyt szczupły, aby go uznać za sondę w pełni reprezen
tatywną dla całej społeczności robotników przymusowych. W artość re lac ji obniża 
także czas, który upłynął. Trzydzieści lat mogło spowodować zatarcie, czy swego ro 
dzaju deform ację przeżyć. Jednakże ze względu na ubóstwo zachowanych klasycz
nych źródeł historycznych do problematyki przymusowego zatrudnienia — re lac je  
mogą się stać, przy właściwej krytycznej analizie, wartościowym m ateriałem  odda
jącym  przede wszystkim klim at okresu, jego koloryt i tło zachodzących procesów 
historycznych.


