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Rok 1945 w oczach niemieckich mieszkańców Gorzowa (Landsbergu) 
– wybór wspomnień

Zamieszczony poniżej wybór relacji niemieckich mieszkańców Gorzowa i okolic 
powstał z uwagi na to, iż nie są one znane szerszemu polskiemu odbiorcy. Większość 
z nich ukazała się 30 lat temu w trzytomowym zbiorze publikacji historycznych opra-
cowanych przez środowisko skupiające dawnych niemieckich mieszkańców Gorzowa i 
powiatu gorzowskiego. Zawierają one interesujący także polskiego czytelnika opis zda-
rzeń poprzedzających wkroczenie wojsk radzieckich do Gorzowa i miesiące następne, a 
także niezwykle istotną faktografię. 

Wspomnienia te, jak to wspomnienia: są mocno subiektywne. Ich autorami są ko-
biety lub starsi mężczyźni, stanowiący w roku 1945 ludność cywilną. Dla tych ludzi prze-
życia roku 1945 są doświadczeniem, które pozostało w pamięci na resztę życia jako naj-
większy dramat. Były spisywane w różnym czasie (stąd też różna jest ich wartość w od-
niesieniu do spraw szczegółowych), jednak zawsze towarzyszyły ich autorom silne emo-
cje będące efektem dramatycznych przeżyć. Nie mogą być i nie są jedynym źródłem na-
szej wiedzy o tamtym czasie, choć zawierają wiele ważnych informacji. Wspomnienia są 
pisane przez Niemców, stąd też zawarty jest w nich niemiecki punkt widzenia na dra-
matyczne zdarzenia pierwszych miesięcy 1945 roku. Polskiego czytelnika z pewnością 
uderzy fakt, iż wszystkie one są pozbawione szerszego kontekstu: zaczynają się na krótko 
przed 30 stycznia i koncentrują się na zdarzeniach w okolicach tego dnia. Autorzy sku-
piali się na opisie własnego dramatu i cierpienia. O ile można zrozumieć, iż nie ma tu 
szerszych odniesień do sytuacji politycznej w Niemczech hitlerowskich (w końcu ich au-
torzy starali się pisać na konkretny temat), o tyle trudno przyjąć brak jakiejkolwiek re-
fleksji, iż dramat roku 1945 był poprzedzony przez wojnę i towarzyszące jej tragedie i 
cierpienia milionów ludzi, którzy zaznali potęgi hitlerowskiego aparatu przemocy. W 
styczniu 1945 roku wiedza o zbrodniach wojennych formacji hitlerowskich była wśród 
ludności Gorzowa zapewne niewielka, ale przecież relacje były pisane już jakiś czas po 
wojnie. Stąd też np. u Ericha Hapkego przeczytamy o polskich robotnikach przymuso-
wych, którzy 1 lutego pozwolili sobie (...) na rabunek, a następnie wyjechali wyładowa-
nymi wozami Niemców w kierunku Gorzowa. Później dowiadujemy się, iż powrócili do 
wsi i urządzali tu orgie. Nie jest moim zamiarem w żadnym wypadku usprawiedliwianie 
gwałtów i rabunków (o ile miały miejsce), jednak w trakcie lektury tego tekstu aż ci-
śnie się na usta pytanie: skąd wzięli się w okolicach Gorzowa polscy robotnicy przed 30 
stycznia 1945? Przecież nie przyjechali tu z własnej woli. O tym jednak autor milczy. Po-
dobnych fragmentów można znaleźć więcej. 

Podczas lektury poniższych relacji nie można zapominać także, iż zostały opubliko-
wane w wydawnictwach Bundesarbeitsgemeinschaft skupiającego niemieckich miesz-
kańców Gorzowa i powiatu. BAG od początku lat 70. prowadził konsekwentną politykę 
nastawioną na pojednanie z Polakami. Towarzyszyły temu liczne, bezprecedensowe wy-
darzenia, takie jak np. zaproszenie do współpracy nad albumem o Gorzowie polskich 
autorów, a następnie opublikowanie go w wersji dwujęzycznej. Zasługą BAG, której nie 
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sposób przecenić, jest konsekwentne dążenie do pojednania pomiędzy dawnymi – nie-
mieckimi a obecnymi – polskimi mieszkańcami Gorzowa. Stąd też można przyjąć, iż wi-
doczny w relacjach niemiecki punkt widzenia jest odbiciem stanu świadomości ich au-
torów a nie celowym zabiegiem wydawcy.

W poniższych tekstach, przeznaczonych dla polskiego odbiorcy nazwy miejscowo-
ści i ulic podano w polskim brzmieniu, co ułatwi lekturę tekstu. 

***

KARL PORATH
Ostatni dzień w domu

Początkowo wojna w Gorzowie nas oszczędzała. Na samym początku polski samolot 
zrzucił bombę na budynek toalety i ludzie pobiegli tłumnie, by przyjrzeć się tej sensacji. 
Alarmy przeciwlotnicze ostrzegały wprawdzie przed rozproszonymi samolotami znad 
Berlina, ale nikt nie traktował ich poważnie. To m. in. było powodem nagłego wzrostu 
liczby mieszkańców z 50 tys. w 1930 r. do ponad 60 tys.1 

Nasza, jak nam się zdawało, stabilna sytuacja życiowa zachwiała się w ciągu nocy, 
kiedy pod koniec roku 1944 zaczął zbliżać się front. Do walki z wrogiem wysłano ostat-
nią rezerwę, Volkssturm, i zakłady elektryczne, w których pracowałem, także zostały zo-
bowiązane do wystawienia swoich ludzi. Również i ja należałem do tego zbiorowiska cy-
wilów z opaską na ramieniu opatrzoną napisem „Deutsche Wehrmacht”. Nasz dyrektor 
Oehrn został dowódcą Kompanii Volkssturmu w Zakładach Elektrycznych.

Pod jego dowództwem musieliśmy już od lata 1944 w soboty i niedziele wraz z in-
nymi zakładami wykonywać „ochotniczą” pracę, która polegała na okopywaniu się na 
wzgórzach w okolicach Gralewa i Santoka. Miała to być ostatnia linia obrony. Żołnierze 
naśmiewali się z cicha z tego dyletanckiego wsparcia, pomyślanego przez NSDAP jako 
pomoc obronna ludności cywilnej. Pozycje te nigdy nie zostały obsadzone.

Pomimo że nie słuchaliśmy wrogich stacji radiowych – popularyzowanie informacji 
przekazywanych przez przeciwnika groziło śmiercią – nie można już było ukryć bezpo-
średniego zagrożenia naszego miasta. Mimo to kierownictwo partii upiększało sytuację 
i próby ucieczki były – jako „defetyzm” – zagrożone karą śmierci. Naiwna wiara w zwy-
cięstwo prezentowana przez funkcjonariuszy partyjnych doprowadziła nawet do tego, że 
w dniu naszej ucieczki, 30 stycznia 1945 przed południem, skarżyli się, że niektóre skle-
py w mieście były zamknięte. Jeszcze zastanawiali się nad sankcjami, choć już ok. 17.00 
sami znikli, zanim mniej więcej o 23.00 w mieście pojawił się wróg.

W wieczór poprzedzający ucieczkę przekonywano przez radiofonię przewodową 
– było to urządzenie umożliwiające lokalną komunikację – że nie ma powodów do obaw 
czy potrzeby ewakuacji miasta. Wydaje się, że lokalne kierownictwo partyjne nie zostało 
poinformowane ani przez Ministerstwo Propagandy, ani przez wojsko, o rzeczywistej sy-
tuacji na froncie. Czy front w ogóle jeszcze istniał? Na wszystkich drogach panował w 
każdym razie nieopisany chaos: ze wschodu przybywały przepełnione uciekinierami po-
ciągi, kolumny wozów konnych przeciążały i całkowicie korkowały ulice, pośród cywili 
przemykały się uciekające oddziały wojskowe. Żołnierze z rozproszonych jednostek pro-
sili nas o nocne schronienie i dziwili się, że jeszcze ktoś tu jest. Każdy właściciel domu 

1  W końcu wojny ludność Gorzowa liczyła ok. 50-60 tys. osób (red.).
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był zobowiązany do oczyszczenia ze śniegu połowy ulicy przed swoim podwórzem, żeby 
wozy mogły się w ogóle przemieszczać.

Mimo zagrożenia, że zostaniemy uznani za zdrajców, zdecydowaliśmy się, mój szef 
Oehrn i ja, przebudować w tajemnicy oczekujący w garażu autobus napędzany gazem z 
powrotem na napęd dieslowy. Miałem jeszcze trochę ukrytego oleju napędowego, tak że 
autobus z przyczepą byłby w stanie przetransportować całą naszą kompanię wraz z ro-
dzinami. Francuski mechanik pomagał nam naprawić sprzęgło.

Szczególnie w ostatni wieczór w Gorzowie, ale już nawet w dniach poprzednich, 
wciąż docierały do mnie prośby dobrych i bardziej przelotnych znajomych o radę i po-
moc w transporcie. Dochodziła do tego troska pracowników naszego zakładu i ich ro-
dziny. Po krótkim śnie 30 stycznia 1945 r. o 2.30 odebrałem telefon od szefa, który po-
informował mnie, że należy natychmiast opuścić Gorzów. Autobusy liniowe zaczęły bez-
płatnie wozić chętnych na dworzec, a także transportować rannych i sanitariuszki z la-
zaretu.

Ten rozpoczynający się dzień był tak pełen napięcia i stresu, że nie potrafię sobie dziś 
przypomnieć dokładnie jego przebiegu i wszystkich szczegółów. Nasz mechanik Gerson 
z Czechowa nie pojawił się więcej, choć potajemna zamiana silnika jeszcze nie dobiegła 
końca. Trzeba było wzmocnić transport liniowy i zmusić zagranicznych robotników, by 
dalej pracowali. Pracownikom elektrowni kazano przyjść do pracy z rodzinami i ba-
gażem, by w każdej chwili byli gotowi wyruszyć. Jednak około 15 tys. mieszkańców Go-
rzowa – w tym także pracownicy naszych zakładów – nie chciało opuszczać swojego 
miasta. Niektórzy z nich byli komunistami; większość jednak po prostu nie wiedziała, 
dokąd się udać; niektórzy nie chcieli oddać na pastwę losu swojego dobytku. Wszyscy 
ci, którzy pozostali – podobnie jak obcokrajowcy – bardzo pomogli nam w przygotowa-
niach do ucieczki.

Ale nie obyło się bez paniki i bezrozumnych działań. Dwa przykłady z mojego naj-
bliższego otoczenia. Nasz prokurent Baller, uznany za „niezbędnego”, i jako taki również 
kierowca autobusu, w zdenerwowaniu wjechał do kanału naprawczego, gdy chciał ode-
brać swoją rodzinę z ul. Kazimierza Wielkiego. Nasz monter Schmidt rozebrał zakładowy 
samochód do przewożenia narzędzi, aby naprawić sprzęgło, co okazało się kompletnie 
nieudanym przedsięwzięciem, ponieważ oczywiście nie był w stanie złożyć z powrotem 
tego skomplikowanego mechanizmu. W ten sposób straciliśmy kolejny samochód, któ-
ry mogliśmy wykorzystać do ucieczki.

Rano znalazłem jeszcze chwilę, by zabić nasze cztery kury – pierwszy i jedyny raz, 
kiedy byłem zmuszony zarżnąć zwierzęta. Klaschinski przy użyciu naszego urządzenia 
do wzbogacania wody pitnej oprawił je z piór i dostał za to jedną. On też chciał zostać. 
Mojej żonie udało się jeszcze ugotować te kury i kiedy przed południem przyszedłem na 
chwilę do domu, znalazłem w nim potrzebujących, którzy jedli rosół. Spakowała wszyst-
ko, co konieczne, w tym przede wszystkim moje dyplomy i świadectwa zawodowe, i oko-
ło południa wraz z innymi kobietami i dziećmi została zabrana w drogę do Berlina. Jed-
nak ich autobus zepsuł się już po dziesięciu kilometrach, w Bogdańcu. Dowiedziałem 
się o tym przez kolejową centralę telefoniczną, normalne telefony już nie działały. Kon-
tynuowały podróż innym autobusem, który im dowiozłem.

Późnym popołudniem przyszedłem jeszcze do naszego mieszkania. Dom był pusty i 
pełen grobowej ciszy, wszystko było na miejscu, tak jakby mieszkańcy wyjechali na wa-
kacje. Nic nie wskazywało na tę okrutną zmianę losu, która stała się naszym udziałem. W 
pośpiechu, lecz z namysłem, spakowałem swój worek żeglarski, tak jak wtedy gdy pierw-
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szy raz wyruszałem ku nowemu życiu, a do torby wrzuciłem kurczaka, chleb, miód i sa-
modzielnie wyprodukowane, bardzo udane wino z winogron, które właśnie rozlaliśmy 
do butelek. Z workiem na plecach zamknąłem za sobą drzwi; nie czułem się tak, jakbym 
miał tu już nie wrócić. Klucze od mieszkania nosiłem przy sobie jeszcze przez wiele lat.

W hali coraz bardziej rozpaczliwie próbowali dokończyć przebudowy silnika. Wie-
lu stało i czekało, kiedy się to uda. Energicznie zwróciłem im uwagę, że zaraz odjeżdża 
ostatni pociąg, ale nikt mnie nie słuchał, więc tylko pełen niepokoju zacząłem porówny-
wać liczbę chętnych z liczbą miejsc w autobusie.

W końcu mogliśmy zapalać. Kiedy włączałem rozrusznik, Gietzke stał przy pompie 
wtryskowej, żeby zapewnić odpowietrzanie. Nagle nastąpił potężny huk, budynek się za-
chwiał, posypały się na nas odłamki szkła z okien w dachu. Wysadzono oddalony o oko-
ło kilometr most na Warcie.

Ale nasz diesel działał, wypuszczając kłęby niebieskiego dymu. Ludzie, którzy przed 
chwilą w panice opuścili halę, teraz bez zastanowienia pchali się do autobusu. Jednak los 
nam nie sprzyjał. Sprzęgło, które Francuz wprawdzie naprawiał, nie działało. Nie mo-
głem zmieniać biegów. Nie było już wśród nas kierowcy na tyle biegłego, by potrafił pro-
wadzić bez sprzęgła, ja sam nie czułem się na siłach. Staliśmy więc, pełni niepokoju, gdy 
tymczasem minęła godzina 19.00, zrobiło się ciemno i zapanowała dziwna atmosfera. 
Do Kostrzyna mieliśmy jakieś 40 kilometrów.

Zaciemnione, ciche miasto wprawiało mnie w przygnębienie, odczuwałem ogromną 
presję odpowiedzialności za ten transport, ponieważ mój generator gazu za nic nie chciał 
wytworzyć gazu zdatnego do silnika. Wprawdzie umiałem mniej więcej się nim posługi-
wać, ale nie byłem rzeczywiście doświadczonym kierowcą. Przypadło mi w udziale to za-
danie, bo żadnego z naszych doświadczonych kierowców już nie było.

Przepełniony autobus stał w pełnej przerażenia ciszy, słychać było tylko brzęczenie 
mojego rozrusznika. To było okropne! Bałem się, że w każdej chwili mogą pojawić się 
Rosjanie. W końcu – sądzę, że mogło to być po jakichś dwóch godzinach – silnik zapalił. 
Powoli przebrnęliśmy na pierwszym biegu przez dziesięciocentymetrową warstwę śnie-
gu po ul. Dworcowej i skręciliśmy w ul. Sikorskiego. Dzięki Bogu, tu też jeszcze nie było 
Rosjan!

Niechlubna była ta nasza dalsza podróż, teraz wreszcie na drugim biegu, w stro-
nę Kostrzyna. Było ok. 23.00, kiedy opuszczaliśmy nasze rodzinne miasto na zachód. W 
tym samym momencie wróg zajmował je od wschodu bez oporu.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach 
der Zeiten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, 
Bielefeld 1976, s. 164-167. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski. 

***

HEDWIG DEUTSCHLäNDER
Kiedy przyszli Rosjanie

Był 30 stycznia 1945. Wieczorem widzieliśmy esesmanów jadących całymi grupami 
w niewielkich samochodach osobowych w kierunku zachodnim, byli w posiadaniu du-
żej ilości futer. To, czego potrzebowali, brali sobie ze sklepów i jechali dalej. Pierwsi Ro-
sjanie podążali za nimi niemal krok w krok.
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Kiedy zaczynał się zmierzch, usłyszeliśmy samoloty i udaliśmy się do piwnicy. Nad 
sobą słyszeliśmy odgłosy kroków Rosjan, którzy nadchodzili, kryjąc się w cieniu bu-
dynków. Choć na ulicy nie było nikogo, słyszeliśmy strzały. Po około godzinie strasznej 
niepewności ktoś potrząsnął zamkniętą na klucz bramą. Stali przed nią ciężko uzbrojeni 
Rosjanie i pytali o niemieckich żołnierzy. Potem poszli dalej, robiąc miejsce coraz to no-
wym grupom.

Ponieważ nigdzie nie natrafili na opór, dwudziestu, może dwudziestu pięciu męż-
czyzn wpadło do naszego mieszkania i zażądało, bym ugotowała im coś do jedzenia. Kie-
dy uznali, że zajmuje mi to za dużo czasu, zjedli na zimno swoją kiełbasę. Mąż i ja zo-
staliśmy w kuchni, podczas gdy reszta, nie nagabywana, spędziła tę noc w piwnicy.

Następnego ranka spokój jednak się skończył. Rosjanie wpadali do mieszkania cały-
mi grupami, żądali „urri-urri”, biżuterii, pieniędzy i broni. Przeszukiwali wszystkie sza-
fy, wyjmowali ubrania i bieliznę, wyrzucali wszystko na podłogę. Mnóstwo rzeczy po-
deptali, rozerwali, pobrudzili. Kiedy coś im się spodobało, zabierali to ze sobą.

Wszyscy mieszkańcy mieli pozostać w domach, posterunki kontrolowały wejścia i 
obserwowały ulice. Z domów wolno było wychodzić wyłącznie po wodę do jednej z nie-
wielu działających jeszcze w mieście pomp. Porozumienie udawało się z trudem, za po-
mocą rąk, przy ciągłych kanonadach rosyjskich przekleństw. Kobiety i dziewczęta nosiły 
stare płaszcze i chusty na głowach – i to nie tylko ze względu na zimno, zaczęły się bo-
wiem gwałty. Rosjanie nie zostawiali w spokoju nawet zupełnie starych kobiet. Jako taką 
ochronę dawały jedynie ubrania Niemieckiego Czerwonego Krzyża.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 168. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

E. C. FROHLOFF
Płomienie, rabunki i morderstwa

Wszystkim landsberczykom, którzy przeżyli owe straszliwe tygodnie pod rosyjsko-pol-
skim panowaniem, pozostaną one głęboko w pamięci. Kto widział, jak bez żadnego uza-
sadnienia jedną po drugiej podpalano ulice, kto słyszał pełne strachu krzyki torturowanych 
kobiet, kto w końcu musiał pochować ojca lub matkę w ulicznym grobie, ten będzie o tym 
pamiętał do końca życia.

Jedną z tych osób jest Wilhelm Schulz, zajmujący się landsberczykami mieszkającymi 
w powiecie berlińskim. Jego historię spisał E. C. Frohloff.

30 stycznia 1945 r. przywitał nasze rodzinne miasto w śnieżnej bieli. Padało od wie-
lu dni i od wielu dni w trzaskającym mrozie ciągnęły z Piły przez Gorzów kolumny za-
biedzonych uciekinierów ze wschodnich i zachodnich Prus. Jak zwykle, również i w te 
dni chodziłem do pracy. Mimo pozornego spokoju na ulicach dawało się wyczuwać at-
mosferę napięcia.

Już od wielu dni krążyły pogłoski o niedługim nadejściu Armii Czerwonej. Każ-
dy opowiadał co innego, jednak tylko lokalne kierownictwo Partii nie chciało przyjąć 
do wiadomości, że Rosjanie stali u bram naszego miasta. Rzeczywistą powagę sytuacji 
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uświadomił mi obraz tego, co działo się na placu przed naszym dworcem. Jedne na dru-
gich leżały tu sanie, taczki, wózki dziecięce i sportowe, porzucone przez mieszkańców 
miasta, którzy uciekli w nocy. W tym momencie ostatni pociąg stał gotowy do odjazdu. 
My też mieliśmy okazję, by wyjechać nim na zachód, ale zrezygnowaliśmy, ponieważ 
czuliśmy się zobowiązani do dzielenia losu naszych przyjaciół, którzy pozostali w mie-
ście.

W drodze do domu spotkałem znajomych z Drezdenka i Strzelec Krajeńskich, któ-
rzy w zniszczonych mundurach, zmęczeni i wyczerpani uciekali przed Rosjanami jako 
członkowie Volkssturmu. Dowiedzieliśmy się od nich, że Rosjanie już zajęli Strzelce Kra-
jeńskie. Postaraliśmy się o cywilne ubrania i żywność dla nich. Poszli dalej, w kierunku 
Kostrzyna. Kilku z nich spotkałem po latach w Berlinie. Kiedy przyszedłem do domu, 
poinformowałem o sytuacji mieszkańców sąsiednich domów i poleciłem im, żeby prze-
nieśli wartościowe przedmioty i pościel do piwnic i sami tam pozostali, ponieważ wła-
śnie w pobliżu katedry spodziewano się ostrzału artyleryjskiego. Dziś wiemy, że nie padł 
ani jeden strzał. Obraz rozpaczy objawił się nam w ciągu dnia. Niemieccy żołnierze, 
ranni i przemęczeni, nieprzerwanym strumieniem wlekli się w kierunku zachodnim. 
Wielu z nich przyjęliśmy u siebie, zamieniliśmy w cywilów i zatrzymaliśmy. Zmierz-
chało już, gdy w sąsiednich wsiach na wschód od Gorzowa wystrzeliły w górę płomienie. 
Poszedłem do Warty i zatopiłem worek pełen mundurów. Około 18 domami w cen-
trum wstrząsnęła straszliwa detonacja: most Gerloffa przestał istnieć. W godzinę póź-
niej przez zamarzniętą Wartę przedostali się do miasta Rosjanie.

Tę niezapomnianą noc spędziłem wraz z ok. 90 osobami w piwnicy jednego z bu-
dynków. Słyszeliśmy stamtąd niekończące się kolumny Armii Czerwonej przetaczające 
się przez ul. Sikorskiego. W obawie, by nasza kryjówka nie została odkryta, zabroniliśmy 
chorym zawodzić, a małym dzieciom płakać. Choć wydaje się to niemożliwe, udało nam 
się dzięki zdyscyplinowaniu wszystkich.

Następnego ranka wyszedłem z sąsiadem na ulicę. Ze szczotką i szuflą udawaliśmy, 
że chcemy usuwać gruzy. Mijały nas kolejne dywizje. Okna wystaw były powybijane, 
na ulicach leżały różne przedmioty. Ze sklepu z papierosami wyszedł czerwonoarmista 
i rzucił nam na głowy paczkę tytoniu. On także, dla ułatwienia, wyszedł przez rozbite 
okno. Mieliśmy więc tytoń, ale straciliśmy zegarki. Do dziś słyszę ten krzyk Rosjan: „uri, 
uri” („zegarek, zegarek”). Z jednym z partoli zeszliśmy do naszej piwnicy, gdzie jedyne 
trudności przyniosły błyszczące guziki na kurtce pewnego kolejarza. Oczywiście wte-
dy także wszyscy stracili zegarki. Po niecałej godzinie musieliśmy opuścić naszą kwa-
terę. Maszerujące oddziały podpaliły centrum miasta i ogień przenosił się z budynku 
na budynek. W naszej piwnicy dym, który unosił się z sąsiedniego podwórka, groził 
uduszeniem. Następnego dnia ofiarą płomieni stał się również dom, w którego piwnicy 
spędziliśmy noc. Tylko raz udało nam się przenocować w opuszczonym domu na Weł-
nianym Rynku, po czym i tam ogień dopełnił swego dzieła zniszczenia. Nie zapomnę 
paniki, w jakiej uciekaliśmy w środku nocy na ulicę. Nocą nie wolno było opuszczać 
budynków, więc znaleźliśmy się między ogniem a rosyjskim zakazem. Wielu z nas po-
stanowiło wtedy odebrać sobie życie i otruło się.

Wraz z ośmioma mieszkańcami Gorzowa i moim siedmiomiesięcznym wnukiem 
wyszliśmy na ulicę, gdzie napotkaliśmy dwóch rosyjskich żołnierzy stojących na stra-
ży. Wydało się nam cudem, kiedy Rosjanie pogłaskali chłopca i zapytali, dokąd idzie-
my. „Do Parku Róż”, powiedziałem i nie mieliśmy już wyboru (był to luty 1945 r.). W to-
warzystwie Rosjan przeszliśmy przez upiornie oświetlone miasto. Choć bramy wszyst-
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kich domów były zabarykadowane, los był dla nas łaskawy. Na ul. Armii Polskiej ja-
kaś starsza kobieta zawołała do nas z okna, że brama jest otwarta i że nas przyjmie. Po-
dziękowaliśmy Rosjanom, którzy bezpiecznie przeprowadzili nas przez noc, i po omac-
ku przeszliśmy przez klatkę schodową do mieszkania. Wyczerpany padłem tu na pod-
łogę. Gorąca herbata postawiła mnie na nogi.

O śnie nie było co marzyć, bo już wkrótce pojawili się pierwsi czerwonoarmiści po-
lujący na kobiety. Brak mi słów, by wyrazić, co wtedy przeżywaliśmy. Ale miało być jesz-
cze gorzej. Jeszcze trzy razy znajdowaliśmy w liczbie 96 osób tymczasową kwaterę w naj-
różniejszych okolicach, aż w końcu udało nam się umieścić na stałe w domu przy ul. Dą-
browskiego. Tu przyszedł najgorszy czas. Wraz z innymi mieszkańcami naszego domu 
niezmordowanie gasiliśmy pożary, by nie dopuścić ognia do naszego budynku. Jednak 
musieliśmy także ratować kobiety, które nigdzie nie były bezpieczne przed rosyjskim 
żołdactwem. Często godzinami, w dzień i w nocy, leżały na dachach w wielkim mrozie. 
Chyba żadnej nie udało się wyjść z tego bez odmrożeń. A jednak były gotowe zgodzić się 
na to, by w ten sposób uniknąć rosyjskich gwałtów.

Smutne i godne pożałowania były liczne aresztowania mężczyzn. Smutne było to, 
że wielu z nich zostało zadenuncjowanych przez własnych rodaków! Nie było nic do je-
dzenia, więc pozostawało nam jedynie „organizowanie” mięsa padłych i zabitych koni. 
Dopiero później w porozumieniu z radzieckim komendantem wojennym Gorzów po-
dzielono na dzielnice, z których każda otrzymała tzw. męża zaufania (Ob- und Vertrau-
ensmann). Od tego momentu trzeba było pracować. My, z okręgu ulic Dąbrowskiego, 
Borowskiego, Wyszyńskiego, Drzymały i Piłsudskiego oraz z sąsiednich ulic, zaczęliśmy 
odgruzowywanie.

Pod kierownictwem pastora Wagnera, który zmarł w 1954 r. w Berlinie, utworzono 
szesnastoosobową grupę, która całymi tygodniami transportowała zmarłych na cmen-
tarz, gdzie byli chowani. Jeszcze wiele dni po wkroczeniu Rosjan znajdowaliśmy w Par-
ku Siemiradzkiego i na działkach ciała tych, którzy odebrali sobie życie. Ze stawku koło 
młyna przy ul. Borowskiego wyłowiliśmy niemieckich żołnierzy, a na szosie do Strzelec 
Krajeńskich wciąż jeszcze leżały ciała Niemców zabitych przez przejeżdżające rosyjskie 
ciężarówki. Z okolicznych pól uczyniliśmy ich ostatnie miejsce spoczynku. Nad tymi 
zaś, którzy odnaleźli wieczny spokój na cmentarzu – pełnym rosyjskich dział – ostatnią 
modlitwę odmawiał pastor Wagner. Dwie trumny, które już od wielu dni stały przed wi-
niarnią Grossa na Wełnianym Rynku, bo nikt nie odważył się do nich podejść, zostały 
zakopane jako pierwsze.

W każdej dzielnicy utworzono punkt handlowy i punkt zaopatrzeniowy. W dziesię-
ciu szukaliśmy po piwnicach i sklepach żywności i innych drobiazgów, które przeoczyli 
Rosjanie. Wielu mieszkańcom miasta udało się pomóc dzięki temu, co znaleźliśmy. O 
chlebie początkowo nie było co marzyć. Dopiero potem rozdawano po pół lub po jednej 
trzeciej bochenka, jednak trzeba było czekać na niego wiele godzin w kolejce. Rosjanie 
kontrolowali nieliczne działające piekarnie.

Przy ul. Borowskiego działała rzeźnia, gdzie produkowano kiełbasę dla rosyjskie-
go wojska. Postaraliśmy się, aby odpady i kości, które zbierały się w wielkich ilościach, 
otrzymywali nasi rodacy. Ludzie wydzierali sobie kości, aż nic nie zostawało. Co dwa, 
trzy dni udawało nam się rozdzielić ludności nieco końskiego mięsa. Jacyś młodzi chłop-
cy przynosili ten skarb – skąd go brali, pozostało dla mnie zagadką.

W marcu zaczęliśmy odczuwać niedobór ziemniaków. Za pozwoleniem komendan-
tury mogliśmy zbierać je po gospodarstwach. W święto Wniebowstąpienia zabraliśmy 
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wózki i pojechaliśmy na wieś, skąd udało nam się przywieźć po niemal dwa cetnary 
ziemniaków dla każdej rodziny. Wśród landsberczyków panowała prawdziwa solidar-
ność, pomagali starym i chorym. Nie wiadomo skąd wszystkie mieszczuchy miały nagle 
wózki. Okazało się nawet, że trzeba otworzyć warsztat naprawy takich wózków. W tam-
tym czasie nikt nie przeczuwał, że wkrótce ich brak oznaczać będzie katastrofę.

Ponieważ nie było szpitala, utworzyliśmy w naszej dzielnicy dom pomocy i punkt 
Czerwonego Krzyża. Jedyny lekarz w dzielnicy doktor Friedländer i jego rodzina mie-
li pełne ręce roboty. Pacjenci siedzieli lub stali na korytarzu, na schodach, aż po ulicę. 
Szczególnie liczne kobiety i dziewczęta są mu do dziś wdzięczne za pomoc, jakiej udzielił 
im w największej potrzebie. Przy ul. Borowskiego utworzono punkt położniczy pod kie-
rownictwem akuszerki Johanny Schulz. Wodzianka i mleko w proszku były składnikami 
pierwszej diety noworodków, z których większość nie utrzymała się zbyt długo przy ży-
ciu. Mam jeszcze w żywej pamięci to poczucie szczęścia, gdy gotowaliśmy syrop z obie-
rek z buraków cukrowych. Oblany nim suchy chleb smakował nagle jak ciasto!

Tymczasem zaczęli pojawiać się Polacy. Polski starosta, burmistrz nazywany prezy-
dentem, szefowie dzielnic i towarzyszący im kontrolerzy – to była administracja. Wciąż 
jeszcze w przypadkowych miejscach podpalano nocą budynki. Płomienie oświetlały 
upiornie leżące wokół ruiny, a my z ciężkim sercem patrzyliśmy, jak jeden po drugim 
kolejne budynki zmieniają się w gruzy. Jednak musieliśmy nadal walczyć o przetrwanie. 
Chcieliśmy żyć, więc zobowiązaliśmy każdego do założenia niewielkiego ogródka albo 
pola z warzywami lub ziemniakami. Wokół było mnóstwo bezpańskiej ziemi. Pomaga-
liśmy sobie wzajem w zdobywaniu nasion. Pieniądze nie były potrzebne, bo wiele po-
trzebnych rzeczy leżało po prostu w splądrowanych mieszkaniach.

Tak mijały miesiące. Mimo trudności uparcie staraliśmy się zrobić coś z niczego. Ca-
łymi miesiącami nie zdejmowaliśmy ubrań, bo trzeba było zawsze być w pogotowiu. Ro-
sjanie z pomocą niemieckich judaszów aresztowali wielu naszych przyjaciół, umieszczali 
ich w kazamatach NKWD, skąd nigdy nikt z nich nie wrócił. Dziś wiemy, że ginęli na Sy-
berii. Setki kobiet i mężczyzn zabierano rzekomo na kilka dni do pracy w polu; nigdy nie 
dowiedzieliśmy się, co stało się z wieloma z nich. Niezapomniana pozostanie kolumna 
niemieckich więźniów ciągnąca ul. Walczaka w kierunku zakładów IG Farben2. Wielu 
ludzi, którzy sami stali na krawędzi śmierci głodowej, rzucało im kawałki chleba. Tym-
czasem na placu Nieznanego Żołnierza powstał sowiecki cmentarz wojskowy. Odzna-
czał się czerwonym ogrodzeniem i kłującymi w oczy plakatami. Park Róż zamienił się w 
parking dla samochodów i koni. Każde wolne miejsce wykorzystywano do suszenia pra-
nia. Tak oto owo niegdyś piękne miasto ogrodów stało się miastem nędzy i rozpaczy.

Gdy pewnej czerwcowej niedzieli nasi rodacy zebrali się, by iść do pracy (w niedziele 
pracowaliśmy do południa), po raz pierwszy dowiedziałem się, że mieszkańcy miasta 
mają zostać wysiedleni i że los ten już spotkał witniczan. Chciałem mieć pewność, więc 
pojechałem wozem ciągniętym przez ukrytego do tej pory kuca w kierunku Witnicy. Nie 
dotarłem tam. Już w Bogdańcu Niemcy siedzieli na ulicy z całym swym skromnym do-
bytkiem. Dowiedziałem się, czego chciałem! Po powrocie do Gorzowa poinformowałem 
wszystkich przyjaciół i znajomych. Noc stała pod znakiem przygotowań do czekającego 
nas wypędzenia. W poniedziałek nikt już nie poszedł do pracy, a we wtorek nadszedł 
czas. Polscy żołnierze szli od domu do domu i wzywali nas, byśmy w ciągu pół godziny 

2  Obecny Stilon (red.).
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opuścili mieszkania. Brutalnie uderzali kolbami i bagnetami starców i chorych, którzy 
nie zdołali znaleźć się na ulicy na czas.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 168-174. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

KATHARINA TEXTOR
Brandkommando

Popołudniami, kiedy nadchodził zmrok, codziennie obserwowaliśmy na Zawarciu 
kolumnę samochodów, która wyjeżdżała z podwórza fabryki przy ul. Przemysłowej, 
gdzie przedtem była fabryka Pauckscha, i wracała po pół godzinie. Z taką regularno-
ścią, że mogliśmy na jej podstawie ustawiać nasz stary budzik. Kiedy tylko kolumna wy-
ruszała, w różnych częściach miasta pojawiały się zaraz płomienie, zwykle po drugiej 
stronie Warty. Rosjanie zaraz w pierwszych dniach zbudowali na zamarzniętej Warcie 
pontonowy most, tak więc „Brandkommando”, jak wkrótce nazwaliśmy te samochody, 
mogło wygodnie przekraczać rzekę. Najwyraźniej najpierw podpalano domy czołowych 
funkcjonariuszy partyjnych, w tym dom pomocy społecznej, w którym pod koniec mie-
ściła się siedziba powiatowego kierownictwa NSDAP. W naszym najbliższym sąsiedz-
twie spłonął dom przy Wawrzyniaka 69, o którym Rosjanie sądzili chyba, że mieszkał 
tam szef dzielnicowy tej partii Licht. W rzeczywistości mieszkał przy Wawrzyniaka 7, 
więc następnego dnia spłonął dom pod tym adresem.

Pożary z całą pewnością były zamierzone. I tak na przykład drogiście Wartenbergo-
wi powiedziano, kiedy sąsiedni budynek przy Sikorskiego 35 stał w płomieniach, że jego 
dom będzie oszczędzony. Jednak ogień rozprzestrzenił się i doszczętnie spalił dom dro-
gisty, podobnie jak wiele innych starych szkieletowych domów.

Największy pożar zaobserwowaliśmy na zachód od kościoła mariackiego3. W niebo 
biły całe snopy ognia, rozrzucając dokoła iskry. Później zorientowaliśmy się, że to spło-
nął browar Kohlstocka przy Rynku, w którym przechowywano zboże i siano dla koni. 
Ogień przeniósł się na dom właściciela wytwórni wyrobów skórzanych Kobersteina przy 
Sikorskiego 13, zabierając leżące po drodze obiekty. W ten sposób w ciągu jednej nocy 
spłonęła cała zachodnia część rynku. Podobny los spotkał w ciągu kolejnych nocy po-
czątkowej fazy okupacji całe centrum miasta.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 174. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

3  Czyli Katedry (red.).
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***

KäTHE SCHIMEK
Pielęgniarka w okupowanym mieście

Moja praca zaczęła się 21 stycznia 1945 roku od tego, że przyjęłam położnicę z dwój-
ką dzieci i trzy ciężarne kobiety z kliniki, którą opiekowały się wprawdzie bardzo dobre 
siostry, ale w której nie było lekarza. Ponieważ klinika znajdowała się w bezpośrednim 
pobliżu mojego domu, mogłam przede wszystkim zapewnić schronienie uciekinierkom 
w ciąży aż minęły pierwsze, najgorsze dni i mogły podjąć podróż z powrotem do Drez-
denka. Natomiast kobieta z dwójką dzieci została u mnie i mojej rodziny aż do naszego 
wysiedlenia. Doszli do tego sąsiedzi, majster budowlany z żoną, którzy bali się być sami 
i szukali u mnie schronienia. Od czasu do czasu zjawiali się znajomi i nieznajomi, szu-
kający dla siebie miejsca na kilka dni, niekiedy tygodni.

Dopóki ja, jako kobieta, nie mogłam sobie na to pozwolić, mój ojciec chodził do 
opuszczonych domów w poszukiwaniu ziemniaków. Właściciele pewnej firmy przewo-
zowej z Wyszyńskiego przekazywali codziennie, dopóki mogli, mleko dla ledwie uro-
dzonego niemowlaka, kiedy jego matka i jej czteroletnia siostra pojawiły się z nim u 
mnie. Po czternastu dniach wyschło to ostatnie źródło, ponieważ Rosjanie zabrali ostat-
nią krowę.

Mieszkałam przy ul. Wyszyńskiego, w pobliżu „Winnej Góry”4, gdzie w pierwszych 
dniach Rosjanie zapuszczali się bardzo rzadko. Większość z nich pozostawała w cen-
trum, gdzie było mnóstwo spirytusu; sklep alkoholowy miał podobno 35 tysięcy litrów 
na składzie, z przeznaczeniem dla wermachtu. Teraz alkohol wpadł w ręce zdobywców. 
Liczne podpalenia i okropne zbrodnie, które miały miejsce w centrum, mają zapewne 
związek z tym faktem. Kiedy centrum miasta legło w gruzach, Rosjanie przenieśli się do 
sąsiednich dzielnic i tam się zakwaterowali. Jeśli spodobało im się jakieś mieszkanie albo 
postanowili je obrabować, kazali mieszkańcom wynieść się w ciągu kilku minut, naraża-
jąc ich na trudy poszukiwania nowego miejsca zamieszkania. Wraz z moją przyszywaną 
rodziną dziesięć razy byłam wyrzucana na bruk, tak że w końcu cały nasz wspólny do-
bytek mieścił się na jednym ręcznym wózku. Ale nie tylko nas spotkał taki los. W całym 
mieście miała miejsce wielka wędrówka.

Pewnego dnia pojawili się rosyjscy oficerowie w poszukiwania kobiet do transportu 
koni do Rosji. Wybrano mnie i wpisano na listę. W tej biedzie zwróciłam się poprzez 
landsberskiego lekarza do polskiego lekarza powiatowego doktora Obuchowicza, któ-
ry natychmiast wypisał mi zaświadczenie, tak że zostałam zatrudniona przez polską ad-
ministrację jako pielęgniarka dla ludności niemieckiej. Kiedy pokazałam je tamtym ro-
syjskim oficerom, pozwolili mi zostać.

Najpierw współpracowałam z niemieckimi lekarzami: dostarczałam im lekarstwa 
zebrane ze zdemolowanych mieszkań. Początkowo był to jedyny sposób na zdobycie ja-
kichkolwiek medykamentów. Później, kiedy zaczęła się współpraca z rosyjskimi lekarza-
mi, niemieccy wypisywali mi zamówienia, które niemal w całości mogłam realizować w 
rosyjskiej aptece przyszpitalnej. Ani rosyjskie, ani polskie urzędy nigdy nie potraktowały 
mnie źle. Byłam jednak wobec nich w największej mierze powściągliwa i grzeczna.

�   Dziś część Parku Siemiradzkiego (red.).
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Oprócz dzielnic w mieście podjęłam się też opieki nad kilkoma wsiami. Właściwie 
dlatego, że miałam nadzieję uzyskać w ten sposób ziemniaki i zboże dla swojej rodziny. 
Zanosiłam więc lekarstwa ludziom na wsi i dostawałam w zamian jakieś przedmioty lub 
kartofle. Wyjątkowe szczęście miałam w Ulimiu – kiedy tam przybyłam, Rosjanie akurat 
zarzynali cielaki. Słyszałam, że w takiej sytuacji czasami oddawali Niemcom głowiznę. 
A więc do nich! Początkowo oficer nie chciał mi nic dać, ale kiedy pokazałam mu moją 
polsko-rosyjską legitymację pielęgniarki, osobiście wrzucił mi najlepszą głowiznę z ję-
zykiem do worka, dodał do tego płuco i duży kawałek udźca i tak mogłam szczęśliwie 
udać się do domu z całą tą zdobyczą na wózku.

Żeby móc się lepiej porozumiewać z rosyjskimi lekarzami, potrzebowałam tłuma-
cza. Przydzielono mi rumuńskiego żołnierza i w każdej chwili mogłam poprosić go o po-
moc. Nazywał się Cebotari. W polskich urzędach nie potrzebowałam tłumacza. Polacy 
najczęściej znali niemiecki, ale my, Niemcy, nie znaliśmy polskiego.

Żona niemieckiego lekarza z Gorzowa, która pochodziła z Pribałtiki i świetnie mó-
wiła po rosyjsku, zaoferowała mi swoje usługi jako tłumaczka.

Zaprowadziłam niemieckich pacjentów, którzy pojawiali się ze wszystkich stron, do 
rosyjskich lekarzy. Chyba musiało być głośno w mieście i okolicy (Strzelce, Barlinek), że 
byłam w stanie pomóc pacjentom, bo mnóstwo ludzi przychodziło do mnie z daleka, by 
znaleźć opiekę fachowego lekarza. Szłam zawsze do byłego niemieckiego szpitala, w któ-
rym teraz leżeli tylko Rosjanie. Rosyjscy specjaliści przyjmowali tam także moich pa-
cjentów i pomagali im, choć tylko ambulatoryjnie, na ile tylko mogli.

Oddziały w szpitalu wyglądały zupełnie inaczej niż za niemieckich czasów: wyjęto 
wszystkie drzwi z pokojów i zastąpiono je zwisającymi taśmami, które wyglądały jak za-
słony. W korytarzach stały spluwaczki. Ale panowała czystość.

Ze szczególnym szacunkiem wspominam rosyjską okulistkę, która bardzo się sta-
rała pomóc moim pacjentom. Kiedyś przyprowadziłam do niej bardzo młodą Niemkę. 
Pijany rosyjski oficer zapragnął ją posiąść, choć miała na ręku niemowlę i usiłowała mu 
uciec. Wyjął pistolet i strzelił w kierunku niemowlęcia, które matka na szczęście zdążyła 
wypuścić, tak że nic mu się nie stało, jednak sama została ranna w ramię. Wtedy oficer 
odstrzelił jej oko. Minęły tygodnie, zanim odważyła się wyjść z domu i mogłam ją zapro-
wadzić do tamtej lekarki. Kiedy opowiedziałam przez tłumacza o tym, co się wydarzyło, 
powiedziała: „Siostro, spróbuję zadośćuczynić za to, co zrobił mój radziecki towarzysz”. 
Lekarka kilkakrotnie operowała tę młodą kobietę. Do końca kuracji było jeszcze daleko, 
ale wtedy nas wypędzono i nie wiem, co stało się z ową pacjentką.

Polski lekarz powiatowy operował też kilku niemieckich pacjentów, ale z negatyw-
nym rezultatem.

Na drzwiach mojego mieszkania narysowany był duży czerwony krzyż z napisem po 
rosyjsku i po polsku: „Stacja opieki”. Polscy milicjanci zachowywali wielki szacunek dla 
tej „stacji”: kiedy robili nocne rewizje, pukali do moich drzwi stosunkowo cicho, chodzili 
po moich pokojach na palcach i zaglądali pod łóżka. Potem przepraszali i wychodzili.

Od pewnego Polaka usłyszałam, że w Chwalęcicach zebrano stado krów i że można 
tam było liczyć na mleko. Gospodarstwem zarządzali Polacy. Kiedy pojawiłam się tam 
w fartuchu i wyjaśniłam, że oprócz mojej małej córeczki opiekuję się jeszcze kilkorgiem 
dzieci, w tym niemowlęciem, obiecali mi codziennie kankę mleka. Od tego dnia co-
dziennie o czwartej wyruszałam do Chwalęcic po mleko. O tej porze Rosjanie spali i nie 
musiałam się obawiać ich zaczepek. Codziennie przynosiłam do domu kankę mleka i to 
pomimo że Polakom pod żadnym pozorem nie wolno było wydawać żywności Niem-
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com. Pewnego dnia omal nie skończyło się to tragicznie: Polacy byli wciąż nadzorowani 
przez Rosjan i bardzo bali się ich kontroli. Gdy któregoś razu odbierałam moją kankę 
mleka, pojawiła się niespodziewana kontrola Rosjan. Całymi godzinami ukrywałam się 
w piwnicy na ziemniaki i udało mi się pozostać niezauważoną. Mleko dostawałam aż do 
wypędzenia.

Oficjalnie nie dostawaliśmy żadnej żywności. Dopiero w ostatnich tygodniach przed 
wydaleniem rozdawano pokrojony w niewielkie kawałki, zupełnie mokry chleb. Ludzie 
godzinami stali po niego w kolejkach, ale porcje dostawali tylko pierwsi, dla pozostałych 
nie wystarczało. Trzeba było więc radzić sobie samemu. Wielu Niemcom się to nie uda-
wało, coraz powszechniejsze były choroby i poczucie beznadziejności. Nic więc dziwne-
go, że codziennie ulice przemierzały wozy pełne martwych ciał – straszny był to widok.

W Ulimiu opiekowałam się wieloosobową rodziną: dziadkami z córką i jej pięcior-
giem dzieci. Mieszkali na skraju wioski. Ich podwórze graniczyło bezpośrednio z la-
sem. Ludzie ci bardzo się cieszyli, gdy do nich przychodziłam, nie tylko dlatego, że przy-
nosiłam lekarstwa, ale także dlatego że bardzo potrzebowali kontaktu z innymi ludźmi. 
Młoda kobieta przypuszczała, że jej mąż ukrywa się gdzieś w lasach pod Gorzowem, bo 
przebywało tam wielu niemieckich żołnierzy. Z myślą o mężu codziennie gotowała wiel-
ki garnek kartofli i wraz z ojcem wynosiła go wieczorami do lasu. Następnego dnia przy-
nosiła pusty garnek. Kiedy na kilka dni przed naszym wydaleniem ponownie pojawiłam 
się w tym gospodarstwie, zobaczyłam zapłakaną babcię w towarzystwie pięciorga dzie-
ci: niemieckie „kobiety” dowiedziały się o tej akcji pomocy żołnierzom i przez swoje 
„znajomości” doniosły o niej Rosjanom. W ten sposób Rosjanie nie mieli trudności z 
pochwyceniem młodej kobiety i jej ojca podczas wyprawy do lasu. Oboje zabito w żwi-
rowni i tam zakopano.

Jednej z pierwszych nocy po wejściu Rosjan usłyszałam pukanie do drzwi. Kiedy 
przerażona otworzyłam, zobaczyłam dwóch młodych mężczyzn, którzy poprosili mnie 
o nocleg, ponieważ nie mogli spędzić nocy na osiemnastostopniowym mrozie, poza tym 
byli głodni i przemęczeni. Po zapadnięciu zmroku cywilom nie wolno było wychodzić 
na ulicę. Każdego natychmiast rozstrzeliwano. W pośpiechu przenieśliśmy posłania i 
wełniane koce do spichlerza w sąsiednim domu, a młodzi mężczyźni obiecali, że znik-
ną wczesnym rankiem, jeszcze przed świtem. Musieliśmy ich jednak obudzić rano, spa-
li zbyt głęboko, pewnie przespaliby cały dzień. Za ukrywanie niemieckich żołnierzy gro-
ziła kara śmierci.

Wściekłość Rosjan i Polaków na niemieckich żołnierzy była ogromna, przeżyłam to 
na następującym przykładzie: Kiedy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie odbył się po-
jedynek lotników, jeden z samolotów został zestrzelony. Widać było spadochroniarzy 
opadających ku ziemi. Jeden wylądował w pobliżu naszego domu, pozostałych zniosło 
nieco dalej. Wokół spadochroniarza krążył niewielki rosyjski samolot i strzelał do tego 
bezbronnego człowieka. Widzieliśmy z okna, że został trafiony w nogi. Kiedy wreszcie 
powoli opadł na ziemię, wybiegło do niego wielu Polaków z kosami, pałkami i bronią 
palną. Na szczęście pojawiły się też dwa rosyjskie jeepy, bo inaczej żołnierz zostałby zlin-
czowany. Dopiero teraz Rosjanie zorientowali się, że ranili Amerykanina.

W czasie okupacji przeżyliśmy nieskończenie wiele trudnych chwil, ale były też sy-
tuacje, do których chętnie sięgamy pamięcią, bo dowodziły, że istniało jeszcze człowie-
czeństwo i była to iskierka nadziei, której wciąż się chwytaliśmy.

Na trzy dni przed wydaleniem szłam w ulewnym deszczu po ul. Chrobrego. Nikt 
nie zdawał sobie sprawy, jakie nieszczęście miało spotkać Niemców mieszkających po tej 
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strony Odry i Nysy. W oknie dawnego domu Runzego, niedaleko Schuchmanna, stał ro-
syjski główny ordynator, którego znałam. Kiwnął do mnie ręką i zaprosił do mieszkania. 
Tam rozwinął na stole mapę, wskazał na Odrę, podniósł w górę trzy palce i powiedział: 
„Niemiecki raus!”. Nie zrozumiałam, przyprowadziłam tłumaczkę i dowiedziałam się, że 
za trzy dni Niemcy mają zostać wypędzeni z terenów na wschód od Odry.

Po południu spotkałam dwóch rosyjskich oficerów, którzy już wielokrotnie korzy-
stali z usług tłumaczki i jej krewnych, ci wyrazili gotowość przewiezienia nas na nie-
miecki pociąg w Kostrzynie. Chętnie zawieźliby nas nawet do Berlina, ale bez pozwole-
nia dowództwa nie mogli przekroczyć punktu kontrolnego. Oficerowie dotrzymali sło-
wa. Przyszli pod wieczór. W wielkim pośpiechu zapakowaliśmy nasz niewielki dobytek 
na ciężarówkę i wyruszyliśmy z morderczą prędkością, omijając wszystkich biednych lu-
dzi na szosie. Rosjanie rzeczywiście – tak jak obiecali – dowieźli nas aż do pociągu. Jed-
nak przedtem musieliśmy dać im trochę biżuterii i ubrań. Ale chętnie to zrobiliśmy, bo 
w ten sposób oszczędziliśmy sobie trudów pieszej wędrówki.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 175-179. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

HEDWIG DEUTSCHLäNDER
Pastor grabarzem

Był 21 lutego 1945, kiedy w jednej trumnie pochowaliśmy moje rodzeństwo. Za-
smucający ładunek przewieźliśmy ręcznym wózkiem bocznymi drogami na cmentarz. 
Pomagali pastor Wagner, pani Reso i panowie Gneust, Zwick i Schwierske.

Ta niewielka, pięcioosobowa grupa zajmowała się grzebaniem zmarłych po wkro-
czeniu Rosjan do Gorzowa. To oni zbierali martwych z całego miasta i grzebali na cmen-
tarzu. Pewnego dnia rosyjski komendant rozkazał im ekshumować wszystkie ciała, któ-
re tymczasem pochowano w ogrodach, na podwórzach i tym podobnych miejscach. Do 
tej ciężkiej pracy dostali do dyspozycji wóz i słabego konia.

Kiedy pastor Wagner został ewakuowany w czerwcu 1945 r., ten smutny urząd spra-
wowali nadal panowie Zwick i Schwierske, aż do swego wyjazdu 4 maja 1947 r. Sumien-
nie zapisywali nazwiska i miejsca pochówków, jednak podczas wypędzenia w 1947 r. nie 
wolno im było zabrać tych notatek. Podobnie jak te listy, zaginęły również księgi mel-
dunkowe szpitala.

W Zielone Świątki 1945 r. pastorowi Wagnerowi pozwolono jeszcze odprawić mszę 
w kościele Mariackim. Od lata 1945 r. Polacy odebrali Niemcom wszystkie gorzowskie 
kościoły. Chociaż kościół Zgody5 stał pusty, nie wolno było nam go użytkować. Mo-
gliśmy jedynie urządzać w niedziele krótkie nabożeństwa w świetlicy szpitala. Działo 
się tak do chwili wybuchu epidemii tyfusu, kiedy to zabroniono wszystkim wchodzić do 
szpitala. Tak oto wiernym pozostała jedynie kaplica cmentarna, której drzwi i okna były 
zdemolowane, a w środku nie było ławek. Przypominam sobie, że podczas jednego z ta-
kich nabożeństw było obecnych 75 osób.

�  Obecnie kościół p.w. Św. Stanisława Kostki (red.).
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Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 180. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

KATHARINA TEXTOR
Postrzał w brzuch

Każdy dzień niósł ze sobą okropności, strach i trudności. Najgorszy był jednak 6 lu-
tego 1945 r. Rankiem, kiedy wraz z przyjaciółką Dorą Giese poszłyśmy do piwnicy po 
węgiel, zjawili się dwaj uzbrojeni w jajowate granaty i rewolwery bębenkowe młodzi ro-
syjscy żołnierze, którzy z wyciągniętymi pistoletami popędzili nas do naszego mieszka-
nia. Były tam jeszcze moje przyjaciółki, Elisabeth Prömmel i Lenchen Dohrmann, dwu-
dziestojednoletnia Niemka znad Morza Czarnego.

Kiedy znaleźliśmy się na górze, Rosjanie krzyknęli coś, co zrozumiała tylko Len-
chen. Natychmiast podniosła ręce do góry. Wtedy jeden z Rosjan zupełnie bez powodu 
strzelił jej z niewielkiego pistoletu w brzuch. Potem wycelował w moją twarz. W tym sa-
mym momencie Lenchen upadła. Zapomniałam o własnym strachu i rzuciłam się jej na 
pomoc. Kiedy Rosjanie zobaczyli nieprzytomną dziewczynę – mogła być martwa – po-
spiesznie uciekli z mieszkania.

Lenchen wróciła do siebie i położyłyśmy ją na szezlongu w sypialni. Miała w brzu-
chu tylko niewielką dziurę, która niemal nie krwawiła i prawie nie bolała. Pocisk utkwił 
jej w pośladku. Kiedy rozważałyśmy, co robić, zjawił się inny Rosjanin, przyjrzał się nam 
i zamknął nas na klucz. Potem słyszałyśmy rumor w całym domu i liczyłyśmy się z tym, 
że mogą go podpalić i że spłoniemy żywcem. Siedziałyśmy we trójkę cicho na sofie peł-
ne obaw, że Lenchen się wykrwawi, bo nikt jej nie pomoże.

W trzy godziny później ktoś otworzył drzwi. Prawdopodobnie Rosjanie po prostu 
przeszukiwali ten duży budynek, by znaleźć broń i ukrytych niemieckich żołnierzy. Na-
tychmiast udałyśmy się po pomoc dla Lenchen.

W tamtych dniach pomoc lekarską można było uzyskać tylko w szpitalu, który znaj-
dował się po drugiej stronie Warty. Posadziłyśmy Lenchen na wózku dziecięcym i we 
trzy przewiozłyśmy ją po lodzie do schodów przy dźwigu nr 1, ponieważ cywilom nie 
wolno było używać zbudowanego przez Rosjan pontonowego mostu. Przy brzegu lód 
już topniał, więc ostatni odcinek, podobnie jak same schody, Lenchen musiała pokonać 
sama, potem mogłyśmy powieźć ją dalej. Ze strachu przed okrzykiem „Frau, komm!” 
(„Chodź, kobieto!”) unikałyśmy spojrzeń Rosjan.

W szpitalu spotkałyśmy jeszcze doktora Bartoleita z żoną i córką, podobnie jak sio-
strę przełożoną i około dziesięciu do dwunastu innych sióstr oraz szefa pielęgniarzy 
Wanderera z żoną. Przyświecając sobie latarką, doktor Bartoleit usunął bez znieczulenia 
niewielki, płytko osadzony pocisk i zamknął ranę. Na szczęście kula nie naruszyła żad-
nego organu wewnętrznego i Lenchen po około dwóch tygodniach była już zdrowa.

Ponieważ po operacji zapadł zmrok, a cywilom nie wolno było wychodzić wtedy na 
ulicę, musiałyśmy spędzić noc w szpitalu, choć niemieckim pacjentom nie wolno było 
tego robić. Dostałyśmy koce i zaprowadzono nas do pomieszczenia dawnej stacji chi-
rurgicznej dla kobiet na parterze. Noc to był jeden wielki hałas. Rosjanie urządzili so-
bie polowanie na lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki. Słyszałyśmy ich uciekających pod 
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nami, w piwnicy, z jednej kryjówki do następnej, a Rosjanie bez przerwy biegali po ca-
łym szpitalu. Śpiewali przy tym, grali na akordeonie, otwierali wszystkie drzwi i nisz-
czyli, co im wpadło w ręce. Wielokrotnie wchodzili też do naszego pokoju. Niektórzy na-
wet nas nie zauważali, gdy leżałyśmy w ciemnym pomieszczeniu pod szarymi kocami, 
inni oślepiali nas światłem latarki, jeden powiedział: „Stari!”. Staruszki, umierające. Tak 
wyglądałyśmy w naszych chustach zaciągniętych na twarz i brudnych fartuchach na-
rzuconych na płaszcze.

Następnego ranka siostra dała nam trochę kawy, więcej sami nie mieli. Doktor Bar-
toleit jeszcze tego samego dnia popełnił wraz z rodziną samobójstwo. Pielęgniarze i sio-
stry zostali później wywiezieni. Tylko siostrze Cläre Dobrindt udało się wrócić.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 180-181. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

OTTO KAPLICK
Rosjanie zajmują powiat

Odtworzenie losu naszego powiatu w ostatnich dniach i godzinach w pamiętnym 
roku 1945 wydaje się niemożliwe, tak w ogólnym zarysie, jak i w szczegółach. Straszliwy 
cios ze wschodu, który trafił nas nieprzygotowanych z niewyobrażalną siłą, przekształcił 
ten czas w okrutny, straszliwy kocioł pełen grabieży, mordów, pożarów, maltretowania 
i gwałtu. W żarze płonących wsi i miast, w niespotykanym gruzowisku, w morzu krwi 
i łez tonęła wielosetletnia, wysoko rozwinięta cywilizacja materialna i duchowa, tonęły 
dumne owoce pokojowego wysiłku pokoleń pracowitych ludzi. W ostatnich dniach lu-
tego 1945 r. panował silny mróz. Przez wysoki po kolana śnieg od tygodni płynął rosnący 
z dnia na dzień, nieprzerwany strumień wozów wypełnionych ludźmi, dobytkiem i żyw-
nością dla ludzi i zwierząt, wozów prowizorycznie zabezpieczonych przed zimnem sło-
mą, kocami i dywanami, przybywających z dalekich równin Wschodu, Niemców ucie-
kających przed czerwoną nawałą, najczęściej starców, kobiet i dzieci. Ponieważ nie wol-
no było tarasować głównych dróg, przybywali najczęściej od strony Wawrowa, Santoka 
i Skwierzyny. Głównym punktem zbornym był kompleks budynków szkół średnich na 
ulicach Teatralnej i Warszawskiej w Gorzowie, gdzie uciekinierzy mogli liczyć na tro-
chę żywności, kilka godzin snu, odrobinę odpoczynku i paszy dla przemęczonych koni, 
a przede wszystkich ciepłą izbę.

W mieście i wszystkich wsiach powiatu, przez które ciągnęły te niekończące się, 
godne pożałowania procesje, przyjmowano je ze współczuciem. We wszystkich wsiach, 
wszystkich zagrodach, już i tak przepełnionych ludźmi z ewakuowanych i bombardowa-
nych Berlina, Prus Wschodnich i Zagłębia Rury, co noc udawało się znaleźć miejsce dla 
ściganych, na wpół zamarzniętych, wystraszonych ludzi i ich wyczerpanych koni.

Mieszkańcy naszego powiatu z rosnącym niepokojem słuchali relacji uciekających. 
Z niespokojnych oczu kobiet i dziewcząt, z bezradnych spojrzeń starców można było 
wyczytać zgrozę, strach przed niewypowiedzianymi okrucieństwami, o których słyszeli 
lub które widzieli i przed którymi uciekli w ostatniej chwili, często w nędznym ubraniu i 
bez jakiegokolwiek dobytku. Również nasi chłopi przygotowywali wozy. Jeszcze nie wie-
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rzyli, że sami będą musieli uciekać. Informacje z radia, ogłoszenia i polecenia lokalnych 
komórek partyjnych brzmiały pocieszająco, uspokajająco, ba, można było znaleźć tam 
pewność zwycięstwa, a nawet groźby wobec wroga.

Kiedy pod koniec stycznia front zbliżył się na niebezpieczną odległość, ani urząd 
powiatowy, ani kierownictwo powiatu nie wydały polecenia ewakuacji, nie było także 
zaleceń przygotowania się do niej, a jeśli tak, to wydano je zbyt późno. Liczne i coraz 
bardziej natarczywe telefoniczne pytania ze strony gmin spotykały się zawsze z tą samą 
odpowiedzią: ewakuacja nie jest konieczna. Kiedy jednak rankiem 30 stycznia Gorzów 
został ewakuowany i zagrożenie dla całego powiatu było już oczywiste, niektórzy bur-
mistrzowie i wójtowie, świadomi odpowiedzialności za własne gminy, samodzielnie wy-
dawali rozkaz ewakuacji. 

Po lewej stronie Warty, nieopodal wsi Borek, żołnierze Volkssturmu stacjonowali 
w okopach, które wykopano tu, podobnie jak na całym froncie wschodnim, w sierpniu 
1944 r. Oddziały lokalnego Volkssturmu, które miały stanowić ostatnią linię obrony, za-
alarmowano w sobotę 27 stycznia około jedenastej przed południem. Partia i niektóre 
firmy zgłaszały niekiedy pojedynczych mężczyzn do zwolnienia z tego obowiązku, szcze-
gólnie jeśli produkowali towary niezbędne z punktu widzenia wojska. Volkssturm z za-
chodniej granicy okręgu został przetransportowany wieczorem, około ósmej, odkrytymi 
samochodami w przejmującym mrozie przez Witnicę do Gorzowa i Borka. Około pół-
nocy ludzie ci wreszcie znaleźli się w swoich kwaterach; kładziono ich oddziałami, po ok. 
20-25 na wioskę, na siennikach w dużych izbach chłopskich chat.

Niedzielę i poniedziałek spędzili bezczynnie w Borku. Mężczyźni z oddziału z Dą-
broszyna kupili i zarżnęli owcę, aby uzupełnić dość marne zaopatrzenie. Potem rozdano 
broń. Były to rumuńskie karabiny, do których nie pasowała amunicja. Na każdy oddział 
przypadało osiem karabinów i jeden karabin maszynowy. Z powodu zimna nie było 
mowy o jakichkolwiek pracach przygotowawczych na zewnątrz. Na dodatek dowództwo 
nie miało kontaktu wzrokowego z sąsiednimi batalionami, nie wiedziało też, co się dzie-
je z przodu. Powiatowy szef propagandy próbował zagrzać jeszcze żołnierzy do walki i 
zapowiedział, że przyjedzie następnego dnia. Ale ponieważ kierownictwo powiatu ucie-
kło w nocy z poniedziałku na wtorek, nie mógł dotrzymać obietnicy.

Wydarzenia z 30 stycznia rano wywołały poruszenie pośród żołnierzy Volksstur-
mu. Z batalionu stacjonującego po lewej, na północ od Santoka, przez zamarzniętą War-
tę przedostali się pojedynczy żołnierze i opowiedzieli o wydarzeniach, które miały tam 
miejsce, zameldowali także, że ich batalion został rozwiązany i wezwany do stawiennic-
twa w nowym punkcie zbornym, za Kostrzynem. Wiadomość ta wywołała natychmia-
stową reakcję większości mężczyzn, którzy chcieli się natychmiast przyłączyć do tego 
marszu. Sztab batalionu był bezsilny wobec tej sytuacji, a ponieważ nie było łączności z 
kierownictwem powiatu, postanowił wycofać się do Gorzowa pod osłoną ciemności. O 
godzinie 22 batalion dotarł na Zawarcie. Po kolejnej nieudanej próbie nawiązania kon-
taktu z dowództwem postanowiono ostrożnie przekroczyć most na kanale. I nagle stało 
się! Kiedy pierwsza kompania wkroczyła na most, spadł na nią strumień ognia amunicji 
smugowej z karabinu maszynowego. Pozostałe kompanie natychmiast ukryły się po obu 
stronach drogi, a lekarz batalionowy krzyknął do żołnierzy, że to pomyłka niemieckiego 
gniazda karabinu maszynowego. Pomyłka ta kosztowała życie 17 towarzyszy broni i jak 
się okazało kilka godzin później, wcale nie była pomyłką. Mężczyźni z zachodniej czę-
ści powiatu, ze Świerkocina, Dąbroszyna, Warnik, Pyrzan, którzy należeli do 4 kompanii, 
maszerowali na końcu batalionu i nie ponieśli żadnych strat. Zebrali się częściowo na 
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wschodnim krańcu Zawarcia i po południowym wale nad Wartą przeszli do swoich wio-
sek. W pobliżu Niwki niektórzy z nich przekroczyli Wartę po powierzchni lodu; most w 
Świerkocinie został wysadzony 31 stycznia ok. godz. 17 przez niemiecki oddział saperów 
stacjonujący obok tej miejscowości. W czwartek 1 lutego, żołnierze Volkssturmu dotarli 
do swoich wiosek, które następnego dnia zostały zajęte przez Armię Czerwoną!

Część żołnierzy Volkssturmu, szukając schronienia przed ogniem karabinów ma-
szynowych, znalazła się w fabryce kabli na Zawarciu. Śpiący tam obcokrajowiec wstał 
nocą w tajemnicy i zdradził kryjówkę. Wczesnym rankiem pojawiło się kilku rosyjskich 
żołnierzy i wzięło Niemców w niewolę. Znaleziono w sumie 38 mężczyzn, którzy zostali 
zamknięci w dwóch małych stajniach. Choć ledwie się tam mieścili – nie było mowy o 
tym, żeby się położyć – wciśnięto tam jeszcze kilku cywili, w tym kobietę z 15-letnim 
synem. We wczesnych godzinach popołudniowych mężczyzn wyprowadzono; w przy-
pływie dobrego humoru nowy komendant Gorzowa puścił ich wolno. Jednak zwolnieni, 
przynajmniej ci ze wsi między Białczem a Warnikami, cieszyli się wolnością ledwie dzie-
sięć minut; zostali osadzeni ponownie, w gorzowskim ratuszu. Tam zaczęły się prze-
słuchania. Każdy musiał dwukrotnie pojawić się przed sowieckim majorem i tłumaczką. 
Drugie przesłuchanie było o tyle korzystne, że tłumaczka – inna niż przy pierwszym 
– wykazywała zrozumienie dla sytuacji osadzonych i o ile tylko mogła, starała się im po-
móc. Miejsce aresztu zmieniono trzykrotnie w ciągu czterech dni, ponieważ Gorzów 
płonął i ogień przenosił się z wolna ze wschodu na zachód. W sobotę wywołano Kar-
la Zagenhagena I i Hugona Böhnke z Dąbroszyna; zostali przetransportowani do Ro-
sji i zmarli w niewoli. Tego samego dnia jeńcy, podzieleni według miejsca pochodzenia, 
otrzymali rozkaz odmaszerowania. Mieszkańcy Dąbroszyna, którzy wkrótce połączyli 
się z idącymi za nimi mężczyznami z Warnik, ustalili wspólnie, że spróbują dojść do 
domu w trzech etapach, z noclegami w Łupowie i Kleczewku. Na granicy między Ka-
mieniem Małym a Krześniczką zostali zatrzymani i przydzieleni do opieki nad bydłem. 
W kilka dni później mieli, jak zwykle, przegonić stado do Witnicy, jednak po drodze za-
trzymano ich i przydzielono do sowieckiego oddziału gospodarczego, w którym mu-
sieli pracować. Powoli rozdzielali się, gdy przydzielano ich do budowy lotnisk, ogro-
dzeń, opieki nad bydłem i w końcu do szlachtowania tych tysięcy sztuk, które zapadały 
na różne choroby z powodu złych warunków transportu. Części tych Niemców udało się 
18 lipca przedostać wraz z Rosjanami za Odrę, kiedy sowieci opuszczali Nową Marchię 
i pozostawiali tę ziemię Polakom. Pozostałych spotkał ten sam los co miliony Niemców, 
którzy zostali wywiezieni do Rosji i słuch o nich zaginął.

Wróg nadszedł z południowego wschodu
Wróg był blisko, znacznie bliżej niż większość z nas zdawała sobie sprawę. Potop 

przyszedł ze wschodu, więc siłą rzeczy wschodnie miejscowości naszego powiatu jako 
pierwsze zapoznały się z Armią Czerwoną. W niedzielę 28 stycznia wszyscy mieszkań-
cy wsi zatrudnieni byli przy kopaniu i rozbudowie rowów i zapór przeciwczołgowych 
na terenie całego powiatu. We wsiach na południowo-wschodniej granicy powiatu, od 
Murzynowa po Lipki Wielkie i Jastrzębnik, 29 stycznia w południe ogłoszono alarm, 
miejscowości te miały zostać natychmiast ewakuowane. Tymczasową kwaterę przewi-
dziano w Janczewie, należało zabrać żywność i paszę dla krów na 14 dni. W wioskach 
pozostało tylko niewielu mężczyzn, mieli nadal opiekować się bydłem. I tak oto oko-
ło 15.00 wyruszyły pierwsze kolumny uciekinierów z naszego powiatu; przez Polichno, 
Santok i Gralewo zaniepokojony i godny pożałowania kondukt jechał w kierunku Jan-
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czewa, gdzie przygotowano dla nich kwatery w domach i stajniach, w majątku i szkole. 
Z wyjątkiem niewielu starszych osób ewakuowała się właściwie cała ludność. Niektóre 
kobiety z dziećmi oddzieliły się od grupy w Santoku, podeszły na dworzec i dostały się 
jeszcze na pociąg, który zabrał je na zachód. Pozostali dotarli do Janczewa dopiero póź-
nym wieczorem, po pełnej mozołu, uciążliwej wędrówce po złych, pokrytych śniegiem i 
lodem drogach. W Janczewie zakwaterowano mieszkańców czterech wsi. Kierownictwo 
majątku w Murzynowie udostępniło traktor, który wciąż dowoził ludzi i zabierał ich do 
ich kwater. O drugiej w nocy kierowca pojawił się bez pasażerów i oświadczył, że w Mu-
rzynowie są już Rosjanie i że musiał zawrócić tuż przed wsią. Tak oto w ręce wroga wpa-
dli liczni mieszkańcy Murzynowa, którzy zaufali zapewnieniom kierownictwa powiatu, 
że kto nie ma dziś możliwości lub chęci, zostanie ewakuowany jutro, czasu jest dość! 
Wyprzęgli więc konie i uspokojeni poszli spać. Ci, którzy zostali w Murzynowie, po-
twierdzili później, że w godzinach wieczornych 29 stycznia pojawili się pierwsi rosyjscy 
żołnierze i pobieżnie przeszukali domy.

Od strony Strzelec Krajeńskich drogą krajową nr 1 nadjechały rosyjskie czołgi. W re-
jonie Zdroisk – Różanki – Wojcieszyce doszło w godzinach nocnych do zaciętych walk; 
wsie stanęły w płomieniach, gorzelnia w Różankach wybuchła. Tylko niewielu miesz-
kańcom udało się uciec. W Janczewie i Gralewie uciekinierzy trwożnie przysłuchiwali 
się odgłosom walki. Straszliwy huk usłyszeli z kierunku Santoka, gdzie 30 stycznia o 
siódmej rano wysadzono most nad Notecią. W ciągu przedpołudnia widzieli raczej po-
jedynczych Rosjan nadchodzących przez szerokie, pokryte śniegiem pola od strony San-
toka. Od czasu do czasu słyszeli odgłos wystrzałów karabinowych; niemieckich żołnie-
rzy niemal już nie było, jeśli już, to ranni.

Około południa 30 stycznia Rosjanie weszli do Janczewa. Początkowo nie krzywdzili 
mieszkańców, dopiero po południu zaczęło się plądrowanie i gwałty. Wieczorem trzeba 
było opróżnić szkołę, w której zakwaterowani byli głównie mieszkańcy Dobrojewa; Ro-
sjanie założyli tam lazaret.

W środę około południa wszyscy uciekinierzy musieli wracać do swych rodzinnych 
wiosek. Po drodze spotykali niekończące się kolumny rosyjskich żołnierzy, którzy za-
bierali wszystkie dobrze utrzymane konie. Dlatego niektórzy wybierali drogę okrężną, 
przez Policheńskie Góry, po lodzie na Noteci. Zdarzało się przy tym, że musieli porzucać 
na środku rzeki cały swój dobytek, żywność, ubrania i kołdry. Gdy nadszedł wieczór, 
przenocowali w opuszczonych domach w Nowym Polichnie. Rankiem 1 lutego wkro-
czyli z bijącymi sercami do swych rodzinnych wsi, w których do tej pory niemal w ogó-
le nie pojawili się Rosjanie. Najpierw napojono niemal padłe z pragnienia bydło; paszy 
było jeszcze pod dostatkiem.

Początkowo było stosunkowo spokojnie; potem pojawiły się kolumny rosyjskich 
wojsk zaopatrzeniowych. W głębokich lasach skwierzyńskich ukrywali się jeszcze roz-
bici niemieccy żołnierze. Przychodzili nawet za dnia do położonych przy lesie wsi, aby 
dowiedzieć się czegoś od mieszkańców i wyprosić żywność. Gdy nadchodziła noc, zdo-
bywali się na odwagę, pojawiali się we wszystkich wioskach, stukali w okna. Pomagano 
im, na ile było można, niektórzy zabierali ich nawet wozami na skraj lasu i dawali żyw-
ność w większych ilościach.

Wszystkim wsiom w następnych dniach przydzielono rosyjskiego komendanta; nie-
mieccy wójtowie, o ile jeszcze byli obecni, mieli dalej wypełniać swe funkcje, w innych 
miejscowościach Rosjanie sami wyznaczali nowych burmistrzów  i wójtów. Ich zada-
niem było dostarczanie siły roboczej. 13 lutego przy kościele w Polichnie mieli się zebrać 
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wszyscy mieszkańcy rejonu ujścia Noteci w wieku od 15 do 60 lat, kobiety i mężczyźni; 
z obowiązku tego zwolniono tylko osoby niezbędne do opieki nad bydłem. Zostali przy-
dzieleni do kopania rowów, budowali stanowiska polowe u ujścia Noteci. Sprowadzono 
tu potężne kolumny ludzi ze wszystkich miejscowości powiatu, także z samego Gorzowa. 
Za prowiant i zapłatę służyło półtora kilo chleba na osobę dziennie. Około dwa tygodnie 
później wszyscy mężczyźni dostali rozkaz, by przybyć do Polichna z łopatami i szuflami 
oraz prowiantem na dziesięć dni. Dla wielu z nich było to pożegnanie na zawsze; zostali 
wywiezieni na wschód. Prace nad kopaniem rowów spadły na kobiety; zakończono je 15 
marca. Tego samego dnia trzeba było oddać pozostałe krowy, choć niektórym została już 
tylko jedna. Wszystkie świnie już wcześniej zostały ubite przez Rosjan. Mimo wszystkich 
trudności chłopi, którzy jeszcze byli na miejscu, zaczęli wiosenne prace polowe, jednak 
zdarzało się, że mężczyzn porywano z pola i nigdy nie wracali.

Rosjanie, którzy nadeszli od strony Różanek przez gęste lasy wokół Gorzowa, omi-
nęli to miasto, tak że wsie w północnej części powiatu znalazły się w ich rękach szybciej 
niż jego stolica.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 182-187. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

MAX PäSCHEL
Uprowadzony

Przedsiębiorca budowlany Max Päschel z Różanek przeżył wkroczenie Armii Czerwo-
nej w swojej rodzinnej miejscowości. W marcu 1945 roku został aresztowany i przez obóz 
w Świebodzinie dostarczony do obozu w dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Te pełne cierpienia 
wydarzenia ów podówczas pięćdziesięciodwulatek opisuje poniżej.

Wszyscy w Różankach byliśmy świadkami szybkiego wycofywania się naszego woj-
ska, ale uspokajano nas, więc nikt się nie denerwował. Przybyły niemieckie czołgi do 
ochrony wioski – choć pewnie raczej Gorzowa. Kiedy żołnierze zorientowali się, że wieś 
nie jest ewakuowana, przestali odpowiadać na wszelkie pytania. Policjanci długimi ko-
lumnami brnęli przez wysoki śnieg leżący na drodze krajowej nr 1 w kierunku Gorzowa. 
Potem przybyły jednostki konne i we wsi zrobił się ruch. Dominującym tematem była 
ucieczka, ale kierownictwo wsi pozostało niewzruszone i do niej nie dopuściło. W go-
dzinach wieczornych dotarli uciekinierzy z Lipek Wielkich, którzy przedarli się przez 
Janczewo. Wszystko to miało miejsce 29 stycznia.

Kiedy moja żona i ja usłyszeliśmy o uciekinierach z Lipek, założyliśmy podwójną 
warstwę naszych najlepszych ubrań. Chcieliśmy uciec rowerami w kierunku Gorzowa. 
Uniemożliwił nam to jednak nie tylko wysoki śnieg, również cofający się żołnierze we-
rmachtu całkowicie zatarasowali drogę.

Krótko przed północą usłyszeliśmy terkot wrogich czołgów na drodze przed naszym 
domem. Choć z lewej i prawej dało się słyszeć strzały, przepchnęliśmy się z naszymi ro-
werami przez tłum żołnierzy, by dostać się do domu mojego brata. Ledwie zbiegliśmy do 
piwnicy, gdy zaczął się ciężki ostrzał wschodniej części wsi. Walki trwały około 15 minut. 

Rok 1945 w oczach niemieckich mieszkańców Gorzowa (Landsbergu) ...
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Potem zjawili się Rosjanie, zajmowali wszystkie gospodarstwa i zabierali konie. Przez 
trzy dni nie wolno było wychodzić na ulice. Około 48 budynków, głównie mieszkalnych 
i gospodarczych, ale także pałac i gorzelnia, zostało spalonych, wśród nich nasz dom.

Ponieważ mieliśmy na sobie całkiem dobre ubranie, uznano nas później za kapitali-
stów, transportowano od jednego do drugiego komendanta pod wojskową strażą i prze-
słuchiwano. Gdyby nie wstawił się za nami pewien polski robotnik, pewnie by nas za-
strzelili. Zamiast tego stało się to jego udziałem, na naszych oczach.

Czwartego dnia po zajęciu wsi ci, którzy przeżyli – w większości starsi ludzie, nie-
którzy bez obuwia – musieli pracować bez jedzenia do później nocy przy budowie no-
wego lotniska, które Rosjanie założyli ok. trzech i pół kilometra od naszej wsi. Mło-
dociani i niemal wszystkie ewakuowane kobiety na czas okupacji pozostały we wsi. Spa-
dło tam na nie wiele nieszczęść.

Następnego dnia zaprowadzono nas do pracy wzdłuż szosy. Po prawej stronie, w ro-
wie, na długości około dwóch kilometrów, leżały setki martwych niemieckich żołnierzy. 
Dwie kolumny pracowników z Gorzowa uprzątnęły ich z drogi. Podobno następnej nocy 
żołnierze zostali pochowani w pobliskiej żwirowni. Następnie na rozkaz komendantury 
musiałem wraz z ok. 25-30 kobietami pochować wszystkie walające się po okolicy mar-
twe zwierzęta. Żołnierzy prawie zawsze chowano w masowych grobach, cywili – bez 
trumien, w czterech długich grobach, jeden obok drugiego. Nie umiem podać liczby 
martwych, było ich bardzo wielu. Podczas codziennych kontroli Rosjanie bardzo czę-
sto ustawiali mnie z boku z zamiarem rozstrzelania. Nie pokazywałem im jednak „nie-
śmiertelnika”, który nosiłem ze sobą, więc zawsze uchodziłem z życiem.

W gorzelni było jeszcze 26 000 litrów spirytusu, na który, podobnie jak na kobiety, 
Rosjanie się wręcz rzucili. Rodzina czterdziestodwuletniego rolnika F. Kabbicka nie mo-
gła wytrzymać tych mąk – znalazłem ich, razem 12 osób, wiszących w ich częściowo spa-
lonej oborze. Jego szwagier zastrzelił siebie i swą sześcioosobową rodzinę, kiedy miał od-
dać Rosjanom swoją córkę. Najpierw jeszcze podpalił swoje niemałe gospodarstwo.

Następnego dnia, 19 marca, zostałem wraz ze wszystkim mężczyznami wywieziony 
do oddalonej o trzy kilometry sąsiedniej wsi, gdzie nocą godzinami nas przesłuchiwano. 
Potem zabrali nas do Gorzowa, a stamtąd wraz z ok. 25 kolejnymi osobami – do obozu 
internowania w Świebodzinie. Kiedy rosyjski lekarz sztabowy odmówił przyjęcia mnie 
tam z powodu stanu zdrowia, błagałem go o to, bo wiedziałem, że niezdolni do pracy dla 
Rosjan mieli niewielkie szanse przetrwania. Zgłosiłem się na ochotnika do pracy w fa-
bryce maszyn, która zatrudniała ok. 3000 osób, i w ten sposób uniknąłem śmierci.

Jakiś czas później utworzono transport ok. 90 osób i wywieziono na wschód. Dzień 
i noc spędziliśmy na torach na Łazarzu, potem nas wyładowano i zatrzymano pod silną 
strażą w obozie koncentracyjnym, który znajdował się dawnych magazynach wystawien-
niczych. Stłoczono tu w sumie 18 000 ludzi, w tym około 5 000 kobiet i dzieci w wieku 
13 do 16 lat. Większość była w moim wieku. Leżeliśmy bez przykryć na podłodze w ba-
rakach, za poduszkę służyły mi dwa lewe buty. Raz dziennie pozwalano nam wyjść pod 
silną strażą na świeże powietrze. Były tylko wodzianka, róże na twarzy i wysoka śmier-
telność. Dzięki żelaznej woli przetrwałem wszystkie te trudy, aż zostałem zwolniony w 
październiku 1945 r.

Ci więźniowie obozu, którzy byli nieprzydatni Rosjanom, musieli opuścić Poznań 
piechotą w grupach po 50 osób w kilometrowych odstępach. Wraz ze szklarzem War-
tenbergiem przeszliśmy 45 kilometrów do Pniew, gdzie zatrzymał nas patrol milicji i 
umieścił w piwnicy, w której siedziało już ok. stu osób. Potem konnym wozem drabinia-
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stym zawieziono nas do majątku Schwerkow, gdzie zakwaterowano w oborze na bruku. 
Najstarszy z nas miał 72 lata. Pilnowali nas dwaj bezwzględni młodzi milicjanci, którzy 
ignorowali zarówno nasz wiek i słabe zdrowie, jak i fakt, że mieliśmy niewystarczające 
ubrania. W chłodne listopadowe dni musiałem wraz z czternastolatkami i polskimi pra-
cownikami od rana do wieczora zbierać buraki. Młodzi Polacy, którzy w czasie wojny 
ucierpieli pod władzą gauleitera w Szczecinie, mścili się teraz na Niemcach podczas prac 
polowych.

13 grudnia zostaliśmy wreszcie zwolnieni. Przewieziono nas wozem drabiniastym w 
chłodzie i śniegu 14 kilometrów, do Pniew. Tam znów zamknięto nas w piwnicy, gdzie 
dwa dni czekaliśmy na jedzenie. Kiedy nas wreszcie wyprowadzili, milicjanci pokazali 
nam nasze przepustki, ale kazali przed ich wydaniem zaśpiewać hymn niemiecki. Jako 
przedstawiciel grupy zdecydowanie odmówiłem. W tym czasie jeden z milicjantów 
przypiął sobie „Mutterkreuz”6. Żeby uniknąć politycznych nieporozumień, zapropono-
wałem, że zaśpiewamy pieśń bożonarodzeniową „Oh du fröhliche“. Zażądali jeszcze jed-
nej piosenki, przypomniałem sobie „Wenn ich den Wanderer frage”. Dostałem za to całą 
żywność, którą jeszcze dla nas mieli. Oczywiście podzieliliśmy się nią.

Teraz trzeba było jak najszybciej dostać się na dworzec. Była tylko jedna możliwość 
dostania się do Gorzowa – musieliśmy wrócić do Poznania, a potem pociągiem do Krzy-
ża. W pociągu pospiesznym wolno nam było tylko korzystać z przedniej i tylnej plat-
formy. Kiedy przyjechałem do Gorzowa, odradzano mi wyprawę do Różanek. Mimo to 
udałem się tam, zimno i jedenaście kilometrów pokrytej lodem drogi nie mogły mnie 
zatrzymać.

W Różankach spotkałem jeszcze kilku znajomych. Wreszcie mogłem zmienić ubra-
nie i bieliznę, które nosiłem przez jedenaście miesięcy. Potem musiałem się zameldować 
u polskiego posterunkowego w dawnym mieszkaniu policyjnym. Ten poradził mi, że-
bym jako były kapitalista jak najszybciej zniknął. W końcu jednak zezwolił na cztero-
tygodniowy pobyt zgodnie z moją przepustką. Następnie odwiedziłem nowych miesz-
kańców naszego domu. W moim domu rodzinnym napotkałem dwoje Polaków, którzy 
w czasie wojny pracowali w Rüdersheim i dobrze mówili po niemiecku. Dali mi ubranie, 
które, jak się później zorientowałem, należało przedtem do moich krewnych.

Następnego dnia kazano mi nosić worki ze zbożem, ważyły 75 kg, podczas gdy ja 
sam zaledwie 50,5 kg. Pracowałem tak do 7 stycznia 1946 roku. Potem poszedłem do 
Gorzowa na dworzec. Tu miałem niezwykłe szczęście – trzej rosyjscy oficerowie zabrali 
mnie do Berlina, chroniąc mnie podczas kontroli, tak że nie straciłem nic z mojego nie-
wielkiego dobytku. Kiedy dwie mieszkanki Berlina dały mi pieniądze na metro, odnala-
złem po dziesięciomiesięcznym rozstaniu moją żonę.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 216-219. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

6  Krzyż podobny z wyglądu do Krzyża Żelaznego, który z okazji Dnia Matki przyznawano w hitlerowskich 
Niemczech matkom, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci (przyp. tłumacza).
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ALFRED BALCKE
Raport posiadacza ziemskiego z Różanek

Lengries, w marcu 1945 r.

Kochany Bracie!

W porównaniu ze mną los obszedł się z Tobą bardzo łaskawie. Nie dostaliśmy roz-
kazu ewakuacji z Różanek i 30 stycznia około czwartej rano napadły na nas rosyjskie 
czołgi i piechota. Walka, głównie w majątku i we wsi, trwała godzinę. Wszystko się pa-
liło. Na dom spadło około 20 pocisków czołgowych, ratowaliśmy życie, zostawiając ubra-
nia, żywność itp. Kiedy zaprzęgaliśmy konie, na jasno oświetlonym podwórzu ginęli lu-
dzie, tuż obok mnie padł stary Szwajcar Müller. Również Schröder i jego rodzina nie 
żyją. Bayer był w Volkssturmie, jego żona chyba się spaliła w domu. Gorzelnia wyleciała 
w powietrze, również z owczarni strzelały w górę płomienie. Z majątku nie został kamień 
na kamieniu, wieś też już nie istnieje. Udało mi się uciec jednym wozem z owczarzami, 
panną Bertą i panną Hanni oraz kowalem; nie byłem ranny. Rosyjska piechota strzelała 
z szosy, stodoły na polach też płonęły. Ponieważ droga na Wojcieszyce była zajęta przez 
rosyjskie czołgi, zdecydowałem się jechać do leśniczówki. Nie można było przedostać się 
drogami do Odry, bo Rosjanie byli także przed nami, nawet w Myśliborzu. Przebyłem 
Odrę po lodzie między Kostrzynem a Schwedt, ominąłem Berlin i dotarłem do Büch-
tinga w Kleinwanzleben, na zachód od Magdeburga. Zatrzymałem się tam na dwa dni, a 
potem pojechałem pociągiem do Lengries. Wtedy można się tu jeszcze było dostać przez 
Landshut. Dziś już nie. Często musiałem nocować także w naszym wozie, cierpiałem 
okropne zimno. Dwa dni jechałem pociągiem bez szyb. Po trzech tygodniach w koń-
cu dotarłem tu zupełnie złamany. Co się będzie działo dalej? Nie wiem. Trwają tu przy-
gotowania do walki. Mam nadzieję, że nie wydalą nas stąd potem jako Niemców z pół-
nocy. Do babci nie mogłem się dostać, bo byli tam już Rosjanie. Co się z nią stało? Mam 
nadzieję, że Bóg pozwolił jej wrócić w zdrowiu do Różanek po pożarze.

Pozdrowienia dla Ilsy.

Wasz załamany Alfred

PS. Nie było szans na uratowanie czegokolwiek z Różanek. Graniczy z cudem, że 
udało mi się przedostać naszym wozem. Nadinspektora Schrödera, który wyjechał in-
nym wozem z płonącego podwórza, spotkał tragiczny los. Obaj powoziliśmy galopem 
przez pola w kierunku leśniczówki. Wozy były doskonale widoczne na tle płonących bu-
dynków, więc Rosjanie cały czas nas ostrzeliwali. Trafili konie nadinspektora, nim zdo-
łał schronić się w leśniczówce. Sytuacja była beznadziejna, więc inspektor wyciągnął pi-
stolet, zastrzelił żonę i trójkę dzieci, a następnie samego siebie.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 220. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.
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WERNER SCHLEUSENER
Wielka ucieczka

Klein-Wanzleben, 23 II – 5 III 1945

Drogi Gercie!

Po Twoim wymarszu na front zaczęły nas zalewać fale uciekinierów znad Warty. W 
Małyszynie codziennie nocowały setki koni i ludzi, byliśmy świadkami niewypowiedzia-
nego nieszczęścia, któremu próbowaliśmy zaradzić najlepiej, jak umieliśmy.

Pakowaliśmy się; również na zewnątrz było coraz więcej gotowych do drogi wozów. 
Mimo to wszyscy mieliśmy nadzieję, że sytuacja się poprawi. Codziennie padał śnieg, 
a grupy uciekinierów były coraz większe i coraz bardziej godne pożałowania. W nie-
dzielę 28 stycznia pojawili się pierwsi z Wałcza, jednocześnie Strzelce Krajeńskie otrzy-
mały rozkaz ewakuacji. My natomiast usłyszeliśmy hasło: „Marchia elektorska nie przy-
gotowuje ucieczki, lecz obronę!” W poniedziałek 29 stycznia wermacht zarekwirował 
wszystkie rowery w Gorzowie. Kilka dni wcześniej zjawili się niespodziewanie moi te-
ściowie z Wrocławia, więc musiałem jechać do miasta, zająć się zaopatrzeniem dla nich. 
W poniedziałek w nocy, zanim położyliśmy się spać, przyjechał mój brat, który był w 
podróży służbowej. Nadjechał jednak z dowództwa armii, z zachodu, więc nie miał po-
jęcia, co się dzieje, i chciał jechać samochodem do Wałcza, chociaż Rosjanie byli już w 
Dobiegniewie.

Potem wszyscy już zaczęli tracić nerwy, bo rozmowy toczyły się tylko na jeden te-
mat: zostać czy uciekać. Ilse cały czas i bez wahania była zdecydowana zostać, ja chcia-
łem uciekać, inni co godzinę mieli inne zdanie. Dlatego z Ilse rozumieliśmy się najlepiej, 
bo ona przynajmniej wiedziała, czego chce, a poza tym pracowała dzielnie i utrzymywała 
dom w porządku.

Nocą z poniedziałku na wtorek 30 stycznia pozostałem ostatecznie wbrew woli w 
Małyszynie, bo byłem po prostu zbyt zmęczony, żeby jechać do domu. Rano o wpół do 
szóstej obudziły mnie hałasy w domu i zobaczyłem na niebie wielką poświatę ognia. To 
mogły być tylko Różanki. Około siódmej przyszli z Gorzowa członkowie Volkssturmu 
z Chróścika z wiadomością, że Gorzów jest ewakuowany. Udało mi się wtedy nawią-
zać łączność z urzędem powiatowym. Dyrektor biura Sommer odpowiedział na moje 
pytanie, że rozkazu ewakuacji nie ma, ale kobiety i dzieci mogą jechać. Kiedy stwier-
dziłem, że kilku mężczyzn także musi jechać, odparł, że mogę ich przydzielić, jeśli chcę, 
ale na własną odpowiedzialność. Chciałem porozmawiać z Wagnerem o ewakuacji, ale 
ten oświadczył mi nagle, że nie wyjeżdża, i że ludzie też chcą zostać; zażądałem na to, 
aby przynajmniej załadowano dla nas wozy, abyśmy w razie konieczności mogli uciec. 
Tymczasem w domu panował chaos, pożar Różanek wywołał panikę. Powiedziałem Ur-
sel i Ilse, że na wszelki wypadek mają się szykować do drogi. Lonni leżała w łóżku, cięż-
ko chora.

Kiedy wyszedłem z domu, zobaczyłem, że Wagnerowa jednak ładuje wóz, nie było 
zatem między nimi zgody. Uznałem wtedy, że muszę przejąć dowództwo i odpowie-
dzialność, choć nigdy tego nie planowałem; wręcz przeciwnie, poprzednio w spokoju 
i zgodzie uznaliśmy, że ucieczkę poprowadzi Wagner, a ja zostanę w Gorzowie lub Ma-
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łyszynie, a potem ewentualnie dołączę. Wszystko to spowodowało moje wielkie zde-
nerwowanie i doprowadziło do błędów, których do dziś nie potrafię sobie wybaczyć.

Tymczasem na podwórzu panował chaos. W poniedziałek wieczorem zabrano nam 
francuskich jeńców, więc nie było nikogo do zaprzęgania koni. Jur, Meissner i inni byli 
w Volkssturmie. Wreszcie Wagner wyznaczył siedmiu rosyjskich jeńców do powożenia, 
którzy potem dobrze się sprawili. Cały czas próbowałem dowiedzieć się, jaka jest sy-
tuacja.

Niemiecki dowódca kompanii, który z kilkoma ludźmi miał jeszcze „zabezpieczyć” 
okolice Gorzowa, powiedział nam, że rosyjskie czołgi są już za Barlinkiem i docierają do 
Myśliborza, więc nasz plan przekroczenia Odry w Schwedt był bardzo ryzykowny. Po-
zostawały więc już tylko mosty w Kostrzynie. Tymczasem była już dziesiąta, musieliśmy 
działać, jeśli nie chcieliśmy utracić ostatniej drogi ucieczki. Marszrutę wyznaczyłem w 
kierunku na Wieprzyce i kazałem pierwszym wozom podjechać do granicy wsi, żeby 
każdy widział, że sprawa jest poważna. Poinformowałem też wszystkich, że za pół go-
dziny ruszamy.

Drogi Gercie, nie wyobrażasz sobie, co przeżyłem przez te dwie godziny. Ursel i 
Lonni z dziewięciorgiem dzieci, ruch, ludzie, Rosjanie u wrót Gorzowa – i nikogo, z kim 
można by rozsądnie porozmawiać. Poprzedniego dnia wermacht zarekwirował ogumio-
ne wozy, mogli w każdej chwili po nie przyjść – to byłby koniec. Niektóre traktory były w 
drodze, inne nie nadawały się do użytku. Po prostu panował całkowity chaos, a po wła-
dzach ani śladu, pewnie sami mieli dość problemów z własną ucieczką.

Około 10.30 na ulicy stało osiem ogumionych wozów. Ilse upierała się, że zostanie, 
szczególnie że Sybille zapadła na grypę i miała gorączkę. Binneböse i inni, mimo na-
mów, również zostali w Małyszynie, podobnie jak ogrodnik (polski jeniec), który jed-
nak pomagał i w ostatniej chwili wyłożył wóz dla dzieci słomianymi matami. Brenner 
załadował swoją rodzinę, ale sam chciał zostać; jednak następnego dnia dołączył do nas 
na rowerze.

Dla mnie największy problem polegał na tym, czy mogę powierzyć kolumnę Wa-
gnerowi, bo Lonni nie mogła pomóc, tylko sama potrzebowała pomocy. Od samego po-
czątku było dla mnie oczywiste, że trzeba uciekać: nie wolno nam było dopuścić, by ko-
biety i naszych dziewięcioro dzieci dostały się w ręce Rosjan. Nie zmieniała tego także 
choroba Lonni i przypuszczam, że postąpiłbyś tak samo. Jednak ja musiałem jeszcze za-
dbać o rodziców Ursel w Gorzowie. Wysoki śnieg uniemożliwiał jazdę motocyklem czy 
rowerem. Zadawałem sobie pytania: co będzie się działo na szosie do Kostrzyna, kie-
dy rozpocznie się ewakuacja Gorzowa? Czy naszej kolumnie uda się przyłączyć, utrzy-
mać razem, czy ją stamtąd wypchną, czy w ogóle będę miał możliwość ich znaleźć, kie-
dy pójdę za nimi? Czekać też nie można było. W kolumnie było tylko czterech mężczyzn 
– Niemców: Wagner, kowal, mleczarz i owczarz, których ledwie znałem, poza tym 60 ko-
biet i dzieci.

Dość wycieńczony fizycznie, ale przede wszystkim zdecydowanie przeciążony psy-
chicznie, stanąłem przed najtrudniejszą decyzją mojego życia. Gdybyś Ty tu był, kocha-
ny Gercie, wszystko byłoby łatwiejsze. Wygląda na to, że w decydującym momencie po-
pełniłem błąd i pozostałem przy kolumnie, choć powinienem był pojechać do Gorzowa 
po teściów. Wprawdzie wciąż jeszcze uważam, że wycieńczeni ucieczką z Wrocławia nie 
byliby w stanie przetrwać tej podróży. Wtedy wielki wpływ miał na mnie fakt, że poza 
Ilsą była tam też ponad połowa Twojej rodziny. W ogóle krążyło mnóstwo plotek, że ci 
Rosjanie wcale nie byli tacy źli, jak się o nich mówiło. Przy tym śniegu i mrozie sam mia-
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łem wątpliwości, czy wyruszać z żoną i dziećmi w taką drogę. Uspokajało mnie jedynie 
to, że wozy były dobrze chronione przed zimnem, konie świeżo podkute, a ciężar niezbyt 
wielki. Dzień po dniu przekonywaliśmy się o wyższości ogumionych wozów.

O ile dziś bardzo żałuję, że nie poszedłem po teściów, o tyle w momencie odjazdu 
byłem przekonany, że nie mogę postąpić inaczej. Byłem wtedy zresztą zupełnie pewien, 
że cała ta wyprawa jest tylko chwilowa, nie spodziewałem się, że na zawsze opuszczamy 
nasze rodzinne strony. Niestety nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy kolumna dałaby 
radę uciec, gdyby nie było mnie przy niej.

O 10.30 osiem wozów pod moim przewodnictwem wyruszyło w kierunku Wie-
przyc; szosa kostrzyńska była wprawdzie przepełniona pojazdami wszelkiego rodzaju 
jadącymi z kierunku Gorzowa, ale udało nam się do nich przyłączyć. Po godzinie zła-
paliśmy pierwszą gumę, co spowodowało dłuższy postój, bo nie mieliśmy lewarka, choć 
sam widziałem jeden na którymś wozie. Ktoś musiał go wyrzucić w ostatniej chwili. Po-
dobnie rzecz się miała z innymi rzeczami: już spakowane walizki i skrzynki zostały, bo 
zapomnieliśmy je załadować.

Przebitą oponę udało się wymienić bez lewara. Około 16 byliśmy w Witnicy, gdzie 
chcieliśmy się zatrzymać na co najmniej dwie godziny na popas, żeby po południu do-
trzeć do Kostrzyna. W Witnicy wiele domów było już opuszczonych, w tym ten mojego 
brata, Waltera – najwyraźniej opuszczony w pośpiesznej ucieczce, wszędzie ten sam wi-
dok. 

Zaskoczeni zobaczyliśmy, że do Witnicy dojechał kolejny wóz z Małyszyna. Kilka 
rodzin zmieniło decyzję i ruszyło w pół godziny po nas. Nigdzie nie spotkaliśmy dru-
giej tak licznej spójnej kolumny – dziewięć wozów i 27 koni. Czasem trudno było zna-
leźć kwatery dla tak wielu ludzi i koni. Mróz nieco zelżał, śnieg z wierzchu zaczął się to-
pić, przez co było jeszcze bardziej ślisko. Ślizgaliśmy się we wszystkich kierunkach. Do 
naszych wozów doczepiali się ludzie na saniach i wózkach; dosiadali się piesi, nawet żoł-
nierze, razem z pewnością ponad sto osób. W Kostrzynie wszyscy się od nas odłączyli. 
Zostały tylko dwie nauczycielki ze szkoły rolniczej w Gorzowie, które spotkaliśmy w 
Bogdańcu, jak szły, prowadząc rowery, i zaprosiliśmy, by jechały z nami.

Na mostach w Kostrzynie było raczej pusto, wielu ludzi zatrzymało się na wzgórzu 
w Dąbroszynie. Mosty były przygotowane do wysadzenia. Około piątej rano przejecha-
liśmy przez ostatni i pojechaliśmy przez Kietz do Manschnow. Pobocza były zapełnione 
uciekającymi, bo przejechawszy przez most, wszyscy chcieli najpierw odsapnąć. O za-
kwaterowaniu oczywiście nie można było nawet marzyć, tak więc zamiast coraz lepiej, 
było coraz gorzej. W Gorgast odpoczęliśmy na poboczu, żeby coś zjeść i napoić konie. W 
gospodzie NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Narodowosocjalistyczna Opie-
ka Społeczna) przygotowywała kawę, więc uciekający, przynajmniej dzieci, dostali coś 
ciepłego do picia. Potem z Wagnerem i Brockmanem poszliśmy poszukać miejsca, w 
którym moglibyśmy coś ugotować. Wagner znalazł chłopa, który udostępnił nam swo-
ją kuchnię letnią i kocioł. Trudniej było o opał. W końcu odkryłem francuską kuch-
nię; francuski jeniec wojenny, zatrudniony jako kucharz, dał mi kankę z kawą, a przede 
wszystkim duży kosz węgla. W dwie godziny później mieliśmy kaszę ze skwarkami, 
pierwszy porządny posiłek od 24 godzin. Szczególnie pomocni okazali się znowu woź-
nice, rosyjscy jeńcy.

Podczas tego postoju rozdzieliliśmy zadania. Zgodnie z propozycją Wagnera Ma-
rquarda uczyniliśmy odpowiedzialnym za aprowizację, niezmordowanie opiekował się 
końmi. Kowal Pipke sam miał zaprzęg i dbał o podkowy. Brockman został kwatermi-
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strzem, do czego okazał wspaniały talent. Codziennie wyjeżdżał wcześniej rowerem, a 
potem czekał na nas w południe i wieczorami w jakiejś wsi, gdzie wszystko było już przy-
gotowane. To znacznie trudniejsze zadanie, niż mogłoby się wydawać.

Choroba Lonni martwiła nas coraz bardziej; dzieci z Małyszyna były zdrowe, ale 
Christel i mały Werner mieli gorączkę. Ursel było przez to szczególnie ciężko.

Około południa pomaszerowaliśmy dalej. Trzymałem się starego planu, wedle któ-
rego mieliśmy jechać do Meklemburgii, choć teraz już po tej stronie Odry. Droga była 
wciąż zakorkowana i poruszaliśmy się bardzo powoli. Samochody wermachtu – wszyst-
kie bez wyjątku jechały na zachód – zajmowały połowę drogi. Około 16.30 zatrzymali-
śmy się na dłuższy postój. Kolumna dwunastu berlińskich dwupiętrowych autobusów 
nadjechała z naprzeciwka i chciała się przedostać do Kostrzyna. Właściwie nie całkiem 
serio spytałem przejeżdżającego obok kierowcę, czy nie zabrałby mojej żony i chorych 
dzieci. Byłem przekonany, że tych dwoje wkrótce ulegnie trudom podróży, zwłaszcza że 
oboje miały wysoką gorączkę. Ku memu zdziwieniu kierowca natychmiast się zgodził. 
Jednak musiał najpierw jechać do Kostrzyna, by odebrać rannych, a potem z powrotem 
do Berlina. W tym samym momencie korek się rozładował, pierwsze autobusy ruszyły, 
trzeba było decydować się natychmiast. Wielkie autobusy budziły ogromne zaufanie, 
szczególnie na tle otaczającego je chaosu. Spytałem więc Ursel, czy jest gotowa podjąć to 
ryzyko, a panią Kniepel, jedną ze wspomnianych nauczycielek, która pochodziła z Berli-
na, czy byłaby gotowa przyjąć moją rodzinę u siebie, a potem wysłać pociągiem do Mag-
deburga. Obie zgodziły się bez namysłu, nastroje były i tak fatalne, a Ursel dostrzegła 
nadzieję, by jednak uratować dzieci. Wszystko poszło znacznie szybciej, niż da się opo-
wiedzieć. W mgnieniu oka dzieci i część pakunków znalazły się w autobusie, a po chwili 
jechaliśmy w różnych kierunkach, nie zdążywszy się nawet pożegnać, nawet zastanowić. 
Ursel po drodze często żałowała tej decyzji, bo jej podróż wcale nie przebiegła różowo, 
ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło.

Autobusy nie dotarły do rannych, już w Kostrzynie brakowało im benzyny, w końcu 
stanęły na dobre, ale Ursel udało się przesiąść na inny, po brzegi wypełniony kobietami i 
dziećmi, pchany przez żołnierzy, któremu po drodze raz po raz udawało się zdobyć kilka 
litrów benzyny, tak że po dwunastu godzinach faktycznie dotarli do Berlina. Mały Wer-
ner miał tymczasem podwójne zapalenie ucha środkowego, a rozgorączkowana Chri-
stel anginę, cała trójka była zupełnie wyczerpana po tej podróży bez jedzenia i picia. 
Pani Kniepel przyjęła dzieci do siebie. Ściągnięto nawet lekarza, tak że w ciągu 24 go-
dzin można było wysłać je w podróż do Klein-Wanzleben. Tam męki na razie dobiegły 
końca.

Tymczasem nasza kolumna posuwała się przed siebie; nie miałem pojęcia, czy po-
stąpiłem słusznie, czy oto nie straciłem na zawsze reszty mojej rodziny. Kolejną noc spę-
dziliśmy w majątku we Friedrichsaue koło Zechlin. Następnego ranka skręciliśmy za Se-
elow znów w główną ulicę, którą jednak zablokowała policja drogowa i wojsko, aby zro-
bić miejsce dla wermachtu. Wszyscy uciekinierzy mieli skręcić na północ, a my chcie-
liśmy na południe. Tak więc Wagner, Marquadt i ja udaliśmy się na zwiad, żeby dotrzeć 
do drogi na Müncheberg, omijając posterunki. Skręciliśmy przez boisko piłkarskie, ka-
załem sprowadzić kolumnę i tym razem sam przejąłem rolę posterunku drogowego przy 
wjeździe z powrotem na drogę, zatrzymałem – przy bardzo słabej widoczności – ruch w 
kierunku Münchebergu, a potem rzeczywiście udało mi się wprowadzić naszych dzie-
więć wozów w zwartej grupie na szosę.
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W piątek 2 lutego pomaszerowaliśmy na północ od Münchebergu, aby ominąć Ber-
lin przez Eberswalde. Ulice nie były tak przepełnione, jak w poprzednie dni, ale mimo 
odwilży na zalesionych wzgórzach na zachód od Buckow wciąż jeszcze było bardzo śli-
sko.

W niedzielę 3 lutego,doszliśmy bez problemów aż za Eberswalde. W południe wy-
jechałem naprzód rowerem, żeby w szpitalu zapytać, czy przyjmą Lonni. Ku memu za-
skoczeniu, od razu oświadczyli, że tak. Zaczekałem na przyjazd kolumny, przyprowadzi-
liśmy Lonni i załatwiliśmy formalności. Następną noc spędziliśmy w Golzow. Mieliśmy 
tam świetne kwatery, dostaliśmy smaczną zupę mleczną, a konie – obrok. Warunki były 
tak dobre, że postanowiliśmy zrobić sobie dzień przerwy, żeby dać trochę odpocząć lu-
dziom i zwierzętom.

W nocy z soboty na niedzielę 4 lutego mieliśmy w Golzow po raz pierwszy od wy-
jazdu z Małyszyna prawdziwe łóżko i porządne śniadanie przy nakrytym stole. Przed po-
łudniem podjąłem ostatecznie decyzję, że kolumna pojedzie dalej pod przewodnictwem 
Wagnera w kierunku Magdeburga, a ja udam się przez Berlin do Klein-Wanzleben, żeby 
zapowiedzieć nasze przybycie w tak wielkiej liczbie. Wagner miał tymczasem poprowa-
dzić wszystkich przez Ruppin, Rathenow, Genthin, Burg, aż wrócę do grupy. Mogło to 
nastąpić najwcześniej w Rathenow, może dopiero w Genthin. Umówiliśmy się, że Wa-
gner będzie zostawiał na policji lub u burmistrzów tych miejscowości informację, kiedy 
przez nią przejeżdżali i w którym kierunku udali się dalej, żebym mógł ich znaleźć.

Z Eberswalde pociągi do Berlina już nie jeździły, więc znów musiałem posłużyć się 
rowerem. Od Bernau jeździła już kolejka, tak że nieoczekiwanie już około 16.00 byłem 
we Friedenau. Od pani Kniepel dowiedziałem się, że moja żona z dziećmi wyjechała w 
czwartek rano do Magdeburga.

We wtorek 6 lutego rano pojechałem rowerem do Klein-Wanzleben, to zaledwie 22 
kilometry; tam w końcu spotkałem Ursel, dzieci były wciąż jeszcze osłabione, ale na naj-
lepszej drodze do zdrowia.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 221-227. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

SYBILLE KOPP
Koniec wizyty rodzinnej

Nie jestem gorzowianką, do marca 1944 roku mieszkałam z mamą w Berlinie. Kie-
dy bombardowania stały się nie do wytrzymania, a jedna z bomb zerwała dach naszego 
domu, postanowiłyśmy przeprowadzić się do krewnych na wieś, do Małyszyna w po-
wiecie Gorzów. W ten sposób wyjechaliśmy z całym dobytkiem 150 kilometrów na spo-
tkanie Rosjanom.

Kiedy w połowie stycznia 1945 r. przez Gorzów zaczęły ciągnąć niekończące się ko-
lumny ze wschodu, również mój wujek zaczął przygotowywać się do ucieczki i utworzył 
kolumnę, w której miał wywieźć rodzinę w kierunku zachodnim. Wreszcie przyszedł 
dzień wyjazdu. Wszyscy chcieli jechać z wyjątkiem mojej mamy i mnie, które zamierza-
łyśmy zostać w Małyszynie. Nie wierzyłyśmy, że kolumna ma jakiekolwiek szanse. Dro-
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gi były beznadziejnie zakorkowane, była bardzo mroźna zima. Było więc nam wszystko 
jedno, czy zamarzniemy po drodze, czy znajdziemy się w rękach nieprzyjaciela.

Dom zajęli niemieccy żołnierze i ranni z gorzowskich szpitali, więc miałyśmy mnó-
stwo pracy, opatrywałyśmy rany i przygotowywałyśmy posiłki. Nie miałyśmy nawet cza-
su, żeby pomyśleć o sobie. Na krótko przed wejściem Rosjan zamknięto gorzowskie szpi-
tale, więc wielu żołnierzy, w większości ranni w nogi, przywlekło się do Małyszyna, skąd 
nie mieli sił iść dalej. Nie byli w stanie ruszyć się nawet wtedy, gdy niebezpieczeństwo 
było w bezpośredniej bliskości. Później Rosjanie zebrali ich wszystkich na podwórzu i 
zabili strzałami w plecy. Większość tych żołnierzy miała po dziewiętnaście – dwadzieścia 
lat.

Z jednego z meldunków wermachtu dowiedzieliśmy się, że Rosjanie przebili się w 
rejonie Poznania, jednak już następnego ranka, 30 stycznia 1945 obserwowaliśmy ich, 
jak nadciągali z trzech stron przez pola. Niemieckie samoloty odpowiedziały atakami w 
locie koszącym, serie wystrzałów spadały na nasz ogród, a Rosjanie mieli na oko 400 za-
bitych i rannych, których przynieśli do majątku. Meble i walizki wyleciały przez okno 
do ogrodu. Wcisnęli nam w ręce bandaże i musiałyśmy opatrzyć ciężko rannych Rosjan. 
Ale tylko do czasu, kiedy dotarły rosyjskie sanitariuszki. Wtedy postawili nas pod ścia-
ną i komisarze zaczęli nas przesłuchiwać. Cały czas grozili nam pistoletami. Czasami na-
wet do nas strzelali i graniczy z cudem, że ani razu nie trafili. Najwyraźniej byli zdania, że 
miałyśmy jakiś związek z tym atakiem lotniczym. Myślę, że tylko korzystne zeznanie na-
szego polskiego ogrodnika uratowało nas przed egzekucją. Od tego momentu trzymali 
nas w piwnicy, tam przeżyłyśmy piekło na ziemi. Do dziś zastanawiam się, jak człowiek 
może przetrwać coś takiego. Nie przypominam sobie, abyśmy w ciągu następnych trzech 
tygodni spały choćby przez minutę. Siedziałyśmy w kucki na podłodze tuż obok grupy 
rosyjskich żołnierzy, z których nie wszyscy byli trzeźwi. Dzień i noc paliło się światło, 
wciąż ktoś wchodził, ktoś inny wychodził. Codziennie na parę godzin kucharz zabierał 
nas do kuchni do obierania ziemniaków, dostawałyśmy za to talerz zupy. Przetwory cioci 
Lenni były rozbite, zawartość leżała na podłodze. Kilka razy musiałyśmy sprzątać na pię-
trze: warstwa brudu, słomy i ziemi sięgała 50 centymetrów, wszystko wymieszane z wy-
miocinami i amputowanymi ludzkimi kończynami, skąpane we krwi. Wyrzucałyśmy to 
przez okno widłami, musiałyśmy też czyścić przepełnione toalety.

Pierwsze oddziały wkrótce ruszyły dalej. To, co przyszło potem, było przerażające. 
Przestępcy, zbrodniarze zwolnieni z obozów na Syberii, Mongołowie. Mama i ja zastana-
wiałyśmy się, jak się wydostać z majątku. Udało nam się po trzech tygodniach wcześnie 
rano, pod osłoną ciemności. Próbowałyśmy znaleźć schronienie gdzieś we wsi, ale nikt 
nie chciał nas przyjąć. Po długich poszukiwaniach wylądowałyśmy na strychu domu ro-
dziny Binneböse. Miałyśmy nadzieję, że tak będzie lepiej, ale była to wielka pomyłka. Nie 
było chwili spokoju i byłyśmy całkowicie wyczerpane, pragnęłyśmy tylko, żeby nas za-
strzelili, żeby w ten sposób uniknąć tego piekła.

Pewnego dnia dwaj Rosjanie zaciągnęli mnie i dziewczynę z kuchni do bryczki, i 
tak zaczęła się straszliwa jazda na wschód. Mama sądziła, że nigdy mnie już nie zobaczy. 
Dzika podróż trwała godzinami, nie wiem, jak nazywała się wieś, do której trafiliśmy. Po 
kilku dniach udało mi się – owiniętej w koc – uciec. Instynktownie znalazłam kierunek 
zachodni, biegłam przez pola, nieomal wpadłam na Kozaków, którzy ominęli mnie w 
pośpiechu, ale po całym dniu marszu wylądowałam w końcu w domu Binnebösów, u 
mamy.
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Po czterech tygodniach pobytu Rosjanie kazali wszystkim Niemcom opuścić wioskę, 
bo zamierzali zbudować tam lotnisko. Mama i ja pojechałyśmy do Gorzowa. Tam nie 
wiedziałyśmy, co począć, więc zapukałyśmy do drzwi cioci Emmy na Łokietka 20. Kie-
dy nas zobaczyła, najpierw zatrzasnęła nam drzwi przed nosem, ale potem chyba zmie-
niła zdanie i bardzo niechętnie wpuściła nas do środka. Nie dała nam ani nic do jedzenia, 
ani nawet materaca, choć miała jedno i drugie. Żeby mieć cokolwiek do jedzenia, pra-
cowałyśmy przez kolejne trzy miesiące w rosyjskiej fabryce włókienniczej, dzięki czemu 
przynajmniej zniknęłyśmy z ulicy. Tam dostawałyśmy trzy razy dziennie talerz zupy, a 
poza tym musiałyśmy pracować na akord: w zależności od przydziału szyć 25 par spodni 
dziennie lub określoną liczbę kurtek. Cały czas stał za nami żołnierz z bronią gotową do 
strzału. Pewnego wieczoru, gdy chciałyśmy iść do domu, zatrzymała nas Niemka, która 
była zaprzyjaźniona z pewnym Rosjaninem, i powiedziała, żebyśmy następnego dnia nie 
przychodziły do pracy, bo cała fabryka zostanie przeniesiona do Odessy. Postąpiłyśmy 
tak, jak nam poradziła. Wszystko potoczyło się zgodnie z jej zapowiedzią.

Podczas tych czterech miesięcy w Małyszynie, a potem w Gorzowie nie miałyśmy 
żadnych wiadomości od naszych krewnych czy znajomych. Nie wiedziałyśmy nawet, czy 
wojna już się skończyła. Z budynku naprzeciwko naszej fabryki wynoszono martwe cia-
ła, które potem rzucano bezładnie na wóz drabiniasty. Obok znajdował się dom, w któ-
rym przygotowano rosyjski lazaret dla kobiet, aby miały gdzie rodzić dzieci. Widziały-
śmy je, jak wychodziły w piżamach z dziećmi w ramionach, żeby postać na ulicy, zanim 
znów szły na wojnę. Z faktu, że pewnego dnia Rosjanki odtańczyły prawdziwy taniec ra-
dości, a poza tym nieprzyjaciel bardzo świętował, wyciągnęłyśmy wniosek, że pewnie 
wojna się skończyła.

Przyświecał nam już tylko jeden cel – dostać się do Berlina. Oczywiście nie miały-
śmy pojęcia, czy jest jakiś most na Odrze i jak można się wydostać z Gorzowa. Poszłyśmy 
do polskiej administracji wojskowej i poprosiłyśmy o przepustki. Było 25 maja 1945 r.

Wyruszyłyśmy ubrane tylko w narciarskie stroje i swetry, na nogach ciężkie nar-
ciarskie buty. To miałyśmy na sobie, kiedy w styczniu pojawili się Rosjanie. Tych ubrań 
nie zdejmowałyśmy przez cztery miesiące. Zupełnie brudne i zawszone udałyśmy się w 
drogę piechotą z Gorzowa do Berlina. Cztery dni i cztery noce odżywiałyśmy się tylko 
surowymi kartoflami, które znajdowałyśmy po drodze.

W Kostrzynie, który był osiem razy zdobywany i odbijany, nie został kamień na ka-
mieniu. Nie było ulic, tylko gruzy i kilka fasad. Przez Odrę prowadził prowizoryczny 
drewniany most. 29 maja 1945 r. dotarłyśmy do Berlina. W naszym mieszkaniu miesz-
kali obcy ludzie, więc przeniosłyśmy się do starych przyjaciół, do Eichkamp. Siedzieli 
akurat przy kawie i patrzyli na nas jak na duchy. Nie potrafili zrozumieć, że nie mamy 
zupełnie nic.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 228-230. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.
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***

HEDWIG DEUTSCHLäNDER
Kto nie pracuje, ten nie je

W kilka tygodni po wkroczeniu Rosjan dawny komunista i radny miejski Paul 
Schulz został burmistrzem Gorzowa i urzędował na Sikorskiego 9. Kiedy przyszliśmy do 
niego, by zgodnie z przepisami się zarejestrować, poskarżyliśmy się na plądrowanie, ale 
nie mógł nic na to poradzić. Mojego ojca i męża, których znał z wcześniejszych lat, wy-
znaczył na brygadzistów. Jednak wkrótce również komunista Paul Schulz musiał się wy-
brać w podróż na Syberię, z której nigdy nie wrócił.

W marcu 1945 do miasta codziennie przyjeżdżali Polacy ze wschodu i południa Ro-
sji7: Polacy z Kongresówki i zabużanie, ale także tacy, którzy za Hitlera mieszkali w Po-
znańskiem i mówili dobrze po niemiecku. Około 30 tys. z nich osiedliło się w Gorzowie. 
Najczęściej pojawiali się w chustkach na głowie i z niewielkimi tobołkami, niektórzy na 
niewielkich wózkach. We wsiach początkowo zajmowali skromniejsze gospodarstwa i 
brali pod uprawę niewielkie powierzchnie tuż przy domach. Zewsząd zabierali, co im się 
podobało lub wydało przydatne. Po niedługim czasie zaczęli handlować tymi przedmio-
tami na rynku w Gorzowie, który stał się codziennością na Neustädter Platz8. Na Chro-
brego i w innych ruchliwych punktach miasta powstawały kioski. W niewielkich skle-
pikach Polacy handlowali pozostałymi zapasami.

28 marca 1945 r. władzę w Gorzowie przejęła polska administracja. Dla Niemców 
oznaczało to większy spokój i porządek. Miasto zostało podzielone na cztery dzielnice, 
z których każda została zobowiązana do wystawienia kolumny roboczej. Pracować mu-
sieli mężczyźni i kobiety w wieku do 50 lat. Kto nie pracował, nie dostawał ani przydziału 
chleba, ani innej żywności. Dlatego kto mógł, meldował się do pracy.

Na ul. Armii Polskiej powstał urząd, w którym rejestrowano pracujących Niemców 
i ich rodziny. Według tych list wydawano kartki na chleb, a czasem i inne produkty spo-
żywcze: twaróg, ser i marmoladę, które pochodziły z jakichś nie do końca opróżnionych 
magazynów, a poza tym kości z resztką mięsa i podroby z bydła wykorzystywanego przez 
Rosjan. Polacy nie chcieli nawet spojrzeć na tę żywność, dla Niemców była w sam raz.

W ratuszu był urząd pracy, który przydzielał Niemcom i Polakom stanowiska. Na 
posesji wapniarni Picka przy ul. Teatralnej znajdował się punkt zborny. Tu zbierały się co 
rano kolumny ludzi do pracy, tu były zwalniane do domów. Tu też wydawano niezbędne 
narzędzia. Pracowaliśmy bez wynagrodzenia niemal przez rok. Od 1 kwietnia 1946 wy-
dano zgodę na wypłacanie należności za pracę, podobno na rozkaz Rosjan. Co dziesięć 
dni w Taborach – jak nazywano tę firmę – była wypłata.

Od tej chwili mogliśmy przynajmniej od czasu do czasu kupić na rynku warzywa, 
ziemniaki, jajka czy masło, o ile wystarczało złotówek. Trzykilogramowy bochenek kosz-
tował wtedy na kartki 3,50 zł, w wolnym handlu – 35 zł. Każdy pracownik miał prawo do 
pięciu chlebów miesięcznie. Ponieważ Polacy woleli biały chleb, darowali nam czasami 
swoje ciemne pieczywo. Dla nas chleb był bardzo ważny, bo w czasie krótkich przerw 
obiadowych rzadko pozwalano nam pójść do domu, więc byliśmy zdani na pieczywo.

�  Tak w oryginale (przyp. tłum.).
�  Dziś nie istnieje. (red.).
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Dzień pracy trwał zimą osiem, wiosną i jesienią dziewięć, a latem dziesięć godzin. 
Najpierw sprawdzano obecność, potem rozdzielano pracę. Podczas ważnych świąt mu-
sieliśmy od piątej do ósmej rano regularnie zamiatać ulice, potem mieliśmy wolne. Ko-
lumny robocze były niejednokrotnie przeznaczane do prac demontażowych, które czę-
sto były zupełnie bezsensowne: maszyny, starannie zapakowane w drewniane skrzynie, 
stały całymi miesiącami na ulicy, zanim zostały przetransportowane na wschód. Oczy-
wiście tymczasem wiele z nich zdążyło się zniszczyć. Do innych zadań naszej kolumny 
należało zamiatanie ulic, usuwanie brudu i gruzu z podwórzy i posesji, transport drew-
na z lasów, czyszczenie i przeładowywanie kamieni, przerzucanie węgla oraz prace rol-
nicze.

Tabory wypowiedziały pracę mojemu ojcu z powodu zaawansowanego wieku. W 
związku z tym znalazł sobie inną: najpierw za 50, potem za 60 złotych regularnie opróż-
niał śmietniki u polskich rodzin. Po pracy pomagałam mu w tym, o ile nie dorabiałam 
właśnie jako sprzątaczka lub nie udzielałam Polakom lekcji angielskiego. Te dodatkowe 
źródła zarobkowania przynosiły nam nie tylko dodatkowych parę groszy, ale często tak-
że resztki żywności.

Źródło: Landsberg an der Warthe 1257–1945–1976. Stadt und Land im Umbrach der Zei-
ten. 3 unveräanderte Auflage 1995, Hrsg. Hans Beske i Ernst Handke sen., Tom 2, Biele-
feld 1976, s. 231-232. Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.

***

ERICH HAPKE
Z Gorzowa przez Moskwę do Frankfurtu

W poniedziałek 28 I 1945 miałem jako inspektor miejski (Stadtinspektor) służbę 
w zarządzie miasta do godz. 19. Moja droga do domu wiodła ulicami Sikorskiego, Bra-
niborska9, Chrobrego, Borowskiego, Roosevelta do Matejki.. Panował wprawdzie oży-
wiony ruch na ulicach, co było typowe dla tamtego okresu, ale nie widziałem żadnych 
oznak przygotowań do ucieczki. O godz. 22 został ogłoszony przez megafony komunikat 
mniej więcej podobnej treści: Landsberg nie jest zagrożony, a mieszkańcy są wzywani do 
zachowania spokoju. Nadający ten komunikat, Ortsgruppenleiter Natzky (poznałem go 
po głosie) ogłosił również, że wbrew pogłoskom wszyscy członkowie kierownictwa ob-
wodu są jeszcze w Landsbergu. Na dowód tego głos zabrał także dr med. Schreuder, któ-
ry potwierdził, że przebywa nadal w mieście. Nie było więc żadnych ostrzeżeń.

Około godz. 23 zostałem obudzony odgłosami wystrzałów artyleryjskich. Kanonada 
trwała do godz. 24, a dochodziła od strony wsi Różanki. Można było zobaczyć dużą łunę. 
Następnego dnia dowiedziałem się od Ortsgruppenleitera (z NSDAP) z Różanek, że wte-
dy właśnie dotarły tam pierwsze rosyjskie czołgi i część wsi spłonęła. Około godz. 2.00 w 
nocy ulica Matejki. zapełniła się ludźmi. Zaalarmowany został Volkssturm, całe rodziny 
szykowały się do ucieczki. O godz. 4.00 dostałem rozkaz stawienia się wraz z moją kom-
panią Volkssturmu w Szkole im. Pestalozziego na ul. Myśliborskiej. Gdy dotarłem tam 
o godz. 5.00, było już tam około 40 mężczyzn. Szkoła była zapełniona uciekinierami, a 
na podwórku szkolnym stały zaprzęgi. Nie jest mi wiadome, skąd ludzie ci przybyli. Do-

�  Nieistniejąca ulica na Starym Mieście (red.).
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wódca kompanii, dyrektor gazowni Leibbrandt był nieobecny. Sierżant kompanii Brow-
niak zniknął około godz. 7.00. Nie widziałem dowódcy batalionu Siedtkego. Dowództwo 
kompanii objął Müller, dyrektor zakładu spożywczego z Wieprzyc. Liczebność naszej 
grupy spadła z czasem do 18 osób – wielu oddalało się pod różnymi pozorami. Broni nie 
mieliśmy. Ponieważ nie otrzymywaliśmy żadnych rozkazów, Müller nawiązał łączność 
z kierownictwem okręgu, które przeniosło się w międzyczasie do gazowni. Kierownik 
okręgu Zerbe wydał rozkaz odmaszerowania do gazowni. Gdy tam przybyliśmy, powie-
dział do nas: Koledzy! Landsberg będzie broniony. Jeśli zostaniemy zmuszeni do wycofania 
się, uczynimy to po zamarzniętej Warcie i pójdziemy w kierunku Krzeszyc. Zostaliśmy roz-
lokowani w budynku. Znajdowało się tu już około 70–100 policjantów w mundurach, 
którzy zostawili swoje pojazdy na ul. Kostrzyńskiej. Można było wnioskować, że przy-
byli z daleka. Przed południem spotkałem na terenie gazowni poprzedniego kierownika 
okręgu Koltermanna i dra Schreudera. Zostaliśmy wysłani do Wohlfahrtshaus po pan-
zerfausty. Po drodze mogłem stwierdzić, że miasto przypomina wywrócony ul. Ulica 
Dworcowa była wypełniona ludźmi aż do Kostrzyńskiej. Przy Hospitalplatz10 w stronę 
Myśliborskiej stały pojazdy wojskowe z kobietami i dziećmi. Inne samochody wermach-
tu, kolumny ludzi i jednostek Volkssturmu zdążały ulicą Kostrzyńską w kierunku Wie-
przyc. W związku z zalegającym na ulicach śniegiem było to utrudnione. Około godz. 
14 wracaliśmy z zezwoleniami kierownictwa obwodu do Wieprzyc, aby dołączyć do ba-
talionu.

Wieprzyce przypominały obóz wojskowy. Sama wieś była opuszczona. Wszędzie 
pełno było ludzi i sprzętu. Jednostki Volkssturmu nie można było odnaleźć. Nikt też nie 
był w stanie udzielić informacji o miejscu jej postoju. Nasza grupa rozeszła się. Ja uda-
łem się do Racławia, gdzie przebywała u swojej siostry moja żona. Z Racławia wyjecha-
ło zaledwie parę osób. Zostaliśmy tam do 18 II 1945. Administracja dóbr w Racławiu 
dała robotnikom wolną rękę w sprawie wyjazdu. Było to jednak niemożliwe: w Łupowie 
nie można było wjechać zaprzęgiem na ulicę Heerstr. Dowiedziałem się od nauczyciela 
Brunkego, zarządcy dóbr i od rolników, że nikt nie ostrzegał mieszkańców Racławia ani 
nie nawoływał do ewakuacji. Zostałem tam więc i doświadczyłem bezpośredniej obec-
ności frontu. 

31 stycznia około 10.30 przez wieś przeszli pierwsi Rosjanie. Tłumaczami byli pol-
scy robotnicy rolni. Wszystkie gospodarstwa zostały dokładnie przeszukane. Zabierano 
zegarki i buty. Rozstrzelano jako „kapitalistę” właściciela dóbr. Rodzina Bruhlów powie-
siła się. Rodzina Rohde licząca 11 osób zastrzeliła się. Po południu rozstrzelano niemiec-
kich żołnierzy, którzy mimo naszych ostrzeżeń weszli do wsi. Zostali oni pogrzebani na 
cmentarzu w Racławiu. Do walk nie doszło. Do 18 lutego nic nie zostało we wsi znisz-
czone. W budynku należącym do dóbr znajdował się rosyjski sztab, a przy wyjeździe ze 
wsi w kierunku Lubno radiostacja. 31 stycznia wieczorem weszły do wsi większe od-
działy piechoty i zajęły kwatery. 1 lutego około godz. 6.00 ruszyły dalej. Tej nocy doszło 
do pierwszych gwałtów na kobietach. Byłem przy tym, ponieważ wszystko to odbyło 
się w obecności 16 Niemców. Właścicielka dóbr o nazwisku Polenoky (?), kobieta oko-
ło 60-letnia musiała nago tańczyć przed Rosjanami. Była przy tym bita. Oddziały, cięż-
ka artyleria, „katiusze” (Stalinorgeln) i pojazdy ciągnęły od strony Łupowa – dworzec w 
kierunku Wysokiej. Na 10 pojazdów przynajmniej 9 nosiło amerykańskie oznakowanie. 
Mogłem zaobserwować, że drogą Gorzów – Baczyna – Wysoka przemieszczało się bar-

10  Okolice pomnika Mickiewicza (red.).
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dzo wiele rosyjskich samochodów. W Baczynie paliło się prawie każdego dnia. Wieś mu-
siała być pewnie całkowicie zniszczona. Polscy robotnicy rolni byli początkowo także 
przestraszeni (w momencie wkraczania Rosjan). 1 lutego pozwolili sobie jednak na ra-
bunek, a następnie wyjechali wyładowanymi wozami Niemców w kierunku Gorzowa. 
Tam zostało im wszystko odebrane. Mężczyźni ci wrócili do wsi 3 lutego już jako żoł-
nierze. Pod ochroną Rosjan wyprawiali całą noc orgie, a 4 lutego rano wyruszyli dalej. Je-
den z Polaków, który pracował u gospodarza nazwiskiem Stielicke, został dowódcą gru-
py. To on powiedział mi o tym, co wydarzyło się w Gorzowie. Polacy nie dopuszczali się 
tutaj gwałtów na kobietach.

Szóstego dnia dotarły tyły i GPU. Od tego momentu gwałty na kobietach stały się 
czymś codziennym. 18 lutego wszyscy mieszkańcy Racławia zostali zgromadzeni przed 
kościołem. Wybrano 30 młodych mężczyzn do  Arbeitskommando i odprowadzono ich 
w kierunku na Lubno, a resztę wysłano do Gorzowa.

W trakcie marszu do Gorzowa mogłem zaobserwować, jak Rosjanie demontowali 
linie wysokiego napięcia. W Łupowie i Wieprzycach było kilka spalonych gospodarstw. 
Nowe domki między Wieprzycami a Landsbergiem zaczynały palić się od środka. Praw-
dopodobnie były świeżo podpalone, ponieważ szyby pękały w momencie, gdy je mi-
jałem.

W Gorzowie przy ul. Rzeźnickiej GPU zablokowało ulicę i wyciągało z kolumny 
wszystkich mężczyzn. Kobiety mogły iść dalej i szukać kwatery w mieście. Grupa 20 
mężczyzn została odprowadzona pod strażą jednego uzbrojonego Polaka w cywilu do 
wytwórni akumulatorów – na ul. 30 Stycznia. W budynku tym zostałem po raz pierwszy 
poddany politycznemu przesłuchaniu, będąc przy tym bity przez przesłuchującego ofi-
cera. Umieszczono nas potem w piwnicy domu ślusarza nazwiskiem Rank na ul. Pocz-
towej. Tam na powierzchni 15 m kw. spędziliśmy noc, a było nas około 30 osób. Na-
stępnego dnia zabrano nas do mieszkania instruktora jazdy Maywalda na rogu Krzy-
woustego i Chrobrego. Przy wejściu zawieszona była tablica, na której widniał napis w ję-
zyku niemieckim informujący o obowiązku zameldowania się mężczyzn do 50 roku ży-
cia do pracy w Rosji. Listę tych osób otwierali mężczyźni żonaci. Powiedziałem, że mam 
już ponad 50 lat, ale nie zostało to wzięte pod uwagę. Zostaliśmy odprowadzeni do ko-
szar przy ul. Chopina i ulokowani w budynku 1 kompanii. Tu mogliśmy po raz pierw-
szy położyć się. Rozpoczęły się przesłuchania. Po 3 dniach zabrano mnie i 7 innych męż-
czyzn na ulicę Jagiellończyka. Przebywaliśmy w małym pomieszczeniu 12-15 m kw. wraz 
z 15 ludźmi. Powtórzyły się przesłuchania. Dla załatwienia potrzeb naturalnych wypusz-
czano nas 2 razy dziennie. Karmiono nas jedynie zupą z kartofli. 1 marca zostałem wraz 
z towarzyszami przetransportowany do Świebodzina. Nad Wartą północne przęsło znaj-
dowało się w wodzie. Most był przy pierwszym filarze zburzony.

W Świebodzinie wszystko zostało mi odebrane, nawet szelki i paski od plecaka. Oko-
ło 150-200 mężczyzn musiało pomieścić się w jednym baraku. Było to możliwe tylko 
wtedy, gdy 4-6 osób siedziało na łóżku polowym (na i pod), a reszta stała pomiędzy. Dla 
załatwienia potrzeb naturalnych wypuszczano nas po dwóch. Pożywieniem były ziem-
niaki bez soli przygotowane w znalezionych puszkach. Pilnowali nas Polacy pod nad-
zorem Rosjan. Mieliśmy pierwsze straty. Ludzie dosłownie zaduszali się nawzajem.

Świebodzin był dla nas piekłem na ziemi. 10 marca zostaliśmy w końcu przetrans-
portowani do Rosji. W wagonie, przystosowanym do przewozu 30 osób, musiało pomie-
ścić się 60 mężczyzn. Prawie wszyscy byli chorzy na tyfus. Były problemy z załatwianiem 
potrzeb naturalnych. Mieliśmy wkrótce pierwszych zmarłych w wagonie.

Rok 1945 w oczach niemieckich mieszkańców Gorzowa (Landsbergu) ...
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Naszą dzienną racją wyżywienia było jedynie nieco chleba. Do Moskwy dano nam 
tylko raz ciepły posiłek. Przesiadałem się dwa razy, ponieważ w moim wagonie połowa 
osób była nieżywa. W Brześciu Litewskim ciała wyrzucono z pociągu. Do Moskwy 3 ko-
lejne wagony zapełniły się zwłokami.

1 kwietnia transport został podzielony. Pojechaliśmy do miasta Uta, obwód Gorki. 
Przybyliśmy w okolice Uty, około 1200 kobiet i mężczyzn, do jeszcze niegotowego obozu 
nr 419. Zostaliśmy ulokowani w dużym bunkrze ziemnym, gdzie spaliśmy na pryczach 
bez słomy. Dla kobiet przeznaczono amerykański namiot wojskowy. W obozie tym znaj-
dowało się również około 1000 Rosjan, którzy odbywali tu swoje kary. Później dołączyli 
jeszcze Serbowie, Węgrzy i kolejni Rosjanie (współpracujący w czasie wojny z Niem-
cami). Wyżywienie było niewystarczające, dziennie 500 gram chleba, rano i wieczorem 
3/4 litra kaszy. Od czasu do czasu dostawaliśmy trochę cukru i tabaki. Pracowaliśmy w 
lesie (wycinka drzew) i budowaliśmy drogi. Śmiertelność była bardzo duża. Gdy w po-
łowie sierpnia trafiłem z powodu choroby do tzw. miejsca wypoczynku (obóz jeniecki 
z czasów I wojny światowej), z 1200 mężczyzn i kobiet pozostało jeszcze przy życiu 483 
osoby. Z 85 landsberczyków i mieszkańców okolic miasta zmarły do tego czasu już 64 
osoby. Sporządziliśmy listy kolegów z kraju i okolic, aby wykorzystać je później w kraju. 
Niestety zostały one nam zabrane w drodze powrotnej do Niemiec. Jestem w stanie wy-
mienić jedynie z pamięci niektóre nazwiska zmarłych. Wydawało się, że Rosjanie nie re-
jestrowali wcale zmarłych. W czasie odczytywania list obecności wymieniane były na-
zwiska dawno zmarłych ludzi, nawet tych z transportu do obozu. Z tzw. miejsca wy-
poczynku zostałem zabrany wraz z innymi kolegami do szpitala jenieckiego do Uty. W 
szpitalu tym znajdowało się około 5 tys. niemieckich jeńców. Wyżywienie było wyraźnie 
lepsze. Wszystko było bardziej uregulowane: otrzymywaliśmy to, co było nam przypi-
sane. W ciągu 4 miesięcy schudłem z 93 do 47 kilogramów. Po kilku badaniach i po-
litycznych przesłuchaniach znaleźliśmy się w Ucie w transporcie do kraju. Liczba osób 
w wagonach była teraz normalna. Do Moskwy otrzymywaliśmy jeszcze przez 2 dni racje 
szpitalne. Od Moskwy do Frankfurtu nad Odrą, gdzie dotarliśmy 12 września 1945, zno-
wu głodowaliśmy. Niektórzy koledzy tak osłabli, że nie mogli zejść z peronu. We Frank-
furcie 13 IX 1945 w obozie przy trasie na Fürstenwalde zostaliśmy zwolnieni. Zakończył 
się dramat. Rozpoczęło się nowe, na wolności w ojczyźnie. Moja żona została 26 czerw-
ca 1945 wypędzona z Gorzowa.

Źródło: Heimatblatt 2005 nr 30, s. 36-40. Tłumaczenie Adam Głowacki.

***

WILLI FISCHER
Mój ostatni dzień w Gorzowie, 30 stycznia 1945

Około 1.30 rano obudziła nas pani Wolf, która powiedziała o wydanym rozkazie 
ewakuacji Gorzowa. Nie chciałem najpierw wierzyć, ponieważ jeszcze wieczorem wzy-
wano przez megafony do zachowania spokoju i podkreślano, że o ewakuacji nie może 
być mowy. Zaniepokojony wzmagającymi się odgłosami wystrzałów, udałem się do biu-
ra lokalnego oddziału NSDAP i dowiedziałem się od urzędującego tam funkcjonariusza 
nazwiskiem Kuhn, że rozkaz taki rzeczywiście został wydany.
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W domu szybko napisałem testament i poleciłem mojej żonie, córce oraz służącej 
szykować się do wyjazdu. Wcześniej było już ustalone, że gdy zajdzie konieczność, to 
moim samochodem ciężarowym pojedzie także nasza sąsiadka pani Friedrich z troj-
giem dzieci, moi teściowie, pani Ortmann z dzieckiem i każdy dla kogo znajdzie się jesz-
cze miejsce. Auto miało być prowadzone przez panią Friedrich lub mojego teścia. Zgo-
dę na wyjazd od stosownych władz otrzymałem około 5.00. Po przyjściu do domu do-
wiedziałem się, że na godz. 10.00 ogłoszono alarm dla Volkssturmu. Po przekazaniu roz-
kazu dalej przyprowadziłem samochód z działki przy ul. Grobla 9. 

Wszystko zostało spakowane. Okazało się jednak, że nie można było uruchomić sa-
mochodu. Firma Runze podstawiła zaprzęg konny do holowania. Po godzinie bezsku-
tecznych wysiłków uruchomienia samochodu znaleźliśmy się znowu na podwórzu przy 
Grobli 9. Wszyscy musieli wysiąść, najpotrzebniejszy bagaż został przeniesiony na sanie. 
Chcieliśmy dojechać do dworca. Rodzina Friedrich zrezygnowała. Mojego teścia zawia-
domiliśmy telefonicznie o awarii samochodu oraz o tym, że mają się udać na dworzec.

W drodze spotkaliśmy na ul. Łużyckiej panią Klebe z córką (nasi sąsiedzi), które 
obiecały zaopiekować się moją rodziną. Musiały jednak najpierw pójść na ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 103, gdzie były umówione z kolejarzami. Byłem bardzo zadowolony 
z tego rozwiązania, odprowadziłem wszystkich, a następnie poszedłem do domu, aby 
przygotować się do alarmu Volkssturmu. W drodze na dworzec mijali nas ludzie, którzy 
wołali, że to jest bezcelowe, ponieważ i tak się stąd nie wyjedzie, ale nie zważałem na to. 
Droga na ul. Groblę prowadziła obok Fahrbereitschaft, czyli biura władz decydujących 
o prawie wyjazdu. Stwierdziłem, że o godz. 9.00 nikogo już tam nie było. Widziałem tyl-
ko, jak kierownik kazał sobie podstawić samochód. Po przyjściu zadzwoniłem ponownie 
do teścia i nalegałem, aby zdecydował się wyjechać pociągiem. Zadzwoniła żona z in-
formacją, że kolejarze będą się wzbraniać przed zabraniem jej i dziecka. Chciała wracać 
do domu a bagaż zostawić. Prosiłem ją usilnie, aby spróbowała w jakiś sposób na własną 
rękę wsiąść do pociągu. Udało się jej to i już o godz. 10.30 wyjechała w ogrzewanym po-
ciągu z miejscem siedzącym. Pociąg, który miał początkowo jechać tylko do Kostrzyna, 
zawiózł ją do Berlina, gdzie był podstawiony pociąg do Kilonii z częścią składu prze-
znaczoną dla matek z dziećmi. Dotarli tam nocą o godz. 3.00. Następnego dnia pojechali 
do Szlezwiku do ciotki Luisy.

Udałem się na plac alarmowy, gdzie zastałem około 30 do 40 kolegów. Dostaliśmy 
rozkaz dotarcia do budynku szkoły średniej. W drodze wołano do nas, że Volkssturm zo-
stał już rozwiązany. Maszerowaliśmy jednak dalej. Na miejsce dotarły stopniowo wszyst-
kie 5 kompanii. Pojawiły się nowe plotki, jakoby mamy wyruszyć do Kostrzyna. Więk-
szość kolegów nie chciała o tym słyszeć, ponieważ w mieście zostały jeszcze ich rodziny. 
Wobec grożących niepokojów żądano powszechnie wydania broni. Około godz. 12.00 
otrzymaliśmy w końcu rozkaz od kierownictwa obwodu (siedziba przeniesiona w mię-
dzyczasie do budynku gazowni), który mówił, że zostaliśmy przydzieleni do dyspozycji 
policji. Dowódca batalionu Appel zarządził, że pierwsza kompania ma odmaszerować 
do policji, a reszta rozlokować się w budynku szkoły. Umówiłem się z kolegą Schlende-
rem, że pojadę do domu sprawdzić, czy moja rodzina już wyjechała, a potem wrócę i go 
zluzuję. Rodziny nie zastałem, więc mogłem przyjąć, że udało się jej wyjechać. Mój teść 
był jednak u siebie. Poszedłem na dworzec i stwierdziłem, że jest pusty. Dowiedziałem 
się, że naczelnik obwodu Koltermann nadal jest w mieście. Poszedłem jeszcze na ul. Ko-
synierów Gdyńskich 103 i ponieważ również tam nie było mojej rodziny, byłem już pe-
wien, że w Gorzowie jej nie ma.
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Po drodze odwiedziłem rodzinę Schmaeling, która jeszcze nie zamknęła swojego 
sklepu i wróciłem do budynku szkoły. Na placu parad spotkałem paru członków Volks-
sturmu, którzy powiedzieli mi, że ponowna zbiórka jest dopiero o g. 19.00 na placu alar-
mowym. Pomimo to poszedłem do szkoły i zastałem dowódcę batalionu Appela, do-
wódcę czwartej kompanii Barkmanna i kilku innych ludzi.

Nowy rozkaz został mi powtórzony. W domu próbowałem naprawić samochód. 
Wcześniej przyniosłem z dworca zostawiony przez żonę bagaż. W tym czasie rozma-
wiałem też z panią Friedrich, która nie żałowała, że została, ponieważ i tak musiała cze-
kać na swojego męża. O godz. 14.00, 17.00 i 18.00 rozmawiałem ze swoim teściem, który 
nie zdecydował się jeszcze na wyjazd. O godz. 17.00 rozmawiałem ze swoim szwagrem 
Erichem Hofmannem, który przekazał mi nowiny z zarządu miasta i powiedział, że je-
śli utrzyma się nadal spokój, to 31 stycznia zostaną otwarte sklepy. Poza tym Volkssturm 
prawie się rozwiązał, ponieważ z batalionu zostało około 50 ludzi. O godz. 18.00 nie mo-
głem u Hofmannów nikogo zastać. W drodze do domu wstąpiłem do biura NSDAP. 
Spotkałem tam jedynie pannę Pade z Natzionalische Volkswolhfart (Narodowo-Socja-
listycznej Opieki Społecznej). Z płaczem powiedziała mi, że nie ma już nikogo, rów-
nież kierownika. Nie zgodziła się zamknąć biura i oświadczyła, że wytrwa na swoim po-
sterunku do końca. Wspólnie wysłuchaliśmy jeszcze komunikatów wojskowych, a po-
tem poszedłem. Spotkałem kolegę Nithera, który przyjechał ze wsi Borek i chciał udać 
się do kierownictwa obwodu.

Pomiędzy 18.30 a 18.45 zostały wysadzone mosty. Odgłosy wystrzałów wzmogły się 
i po wydanym rozkazie mieszkańcy udali się do schronów. Ja schroniłem się w piwnicy 
przy ulicy Grobla 9 razem z rodziną Friedrich. Tam zacząłem odczuwać gwałtowny ból 
w nerkach, ale dzięki tabletkom pani Schulz szybko minęło. Piwnica zapełniała się ludź-
mi. Pani Friedrich poprosiła mnie, abym otworzył też moją piwnicę na Grobli 8. Po-
szedłem na plac alarmowy, ale nie było nikogo z Volkssturmu. Kolega Kurzweg (z Gro-
bli 5), którego spotkałem o godz. 20.00 też nikogo nie widział. Moja współlokatorka pani 
Ortmann nakłoniła mnie, żebym poszedł do piwnicy rodziny Kasper, ponieważ byli tam 
sami. Pani Kasper i pani Ortmann zapytały mnie po pewnym czasie, co ja właściwie ro-
bię jeszcze w Gorzowie i czy wiem, co mnie czeka, gdy wejdą tu Rosjanie i znajdą. Nie 
wiem, jak to się stało, ale poczułem nagle że muszę stąd uciekać. Poszedłem do mojego 
domu, wziąłem dwie walizki. Chciałem spróbować przedostać się na drugą stronę War-
ty. W tym momencie pojawili się na moim podwórku dowódca batalionu Appel oraz 
dowódca kompanii Hergesell i spytali, co zamierzam robić. Odpowiedziałem, że wobec 
braku dalszych rozkazów i nieobecności reszty kolegów chcę wyjechać. Dowiedziałem 
się, że w kierownictwie obwodu doszło do zamieszania: naczelnik obwodu Siedke i dr 
Schreuder mieliby o 14.30 opuścić miasto i dlatego nie ma dalszych rozkazów. Posta-
nowiliśmy wyruszyć w kierunku Berlina. Przeszliśmy przez zamarzniętą Wartę do bu-
dynku policji, gdzie Appel zostawił samochód. Odmeldował nas tam i dowiedział się, że 
policja także wycofała swoje jednostki. O godz. 21.10 nasza trójka i jeszcze jeden kolega 
nazwiskiem Schleusener opuściliśmy miasto. Rosjanie już o 20.45 dotarli do szpitala, ale 
po wymianie ognia wycofali się ul. Podmiejską. 

Drogę do Kostrzyna przebyliśmy w 3 godz. Tam samochód zepsuł się i próbowali-
śmy dalej jechać pociągiem. Trzem z nas udało się to o godz. 7.00. Ja zostałem. Udałem 
się na dworzec, skąd odjechałem pociągiem do Berlina o godz. 1.00. W Berlinie prze-
nocowałem u mojej szwagierki. Następnego dnia zameldowałem się w organizacji ce-
chowej i w związku producentów mleka. Potem pojechałem przez Kilonię do Szlezwiku, 
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gdzie dotarłem 2 lutego po południu. Tam zameldowałem się w izbie przemysłu i handlu 
oraz w Volkssturmie. W tej sprawie musiałem pojechać do Flensburga. Jednak w związ-
ku z moim wiekiem i stanem zdrowia okazałem się nieprzydatny dla wermachtu. Spo-
ro kłopotów miałem w Szlezwiku z Volkssturmem, gdzie nie chciano mi wierzyć, że zo-
stałem zwolniony. Chciano mnie nawet przesłuchać na policji. Udało mi się w końcu 
uzyskać adres Appena, dowódcy batalionu. Mój kolega Richter spotkał go przypadkiem 
w rejonie kolejki elektrycznej w Berlinie i przekazał mu list. W ten sposób otrzymałem 
zaświadczenie o zwolnieniu.

Tyle moich przeżyć. Muszę jeszcze dodać, że później usłyszałem relację, według któ-
rej naczelnik obwodu Koltermanń nie opuścił wówczas Gorzowa o godz. 14.30. Mię-
dzy nim a szefem sztabu Hildebrandtem doszło do różnicy zdań, co skutkowało ustą-
pieniem Koltermanna. Zastąpił go Siedke. Reszta Volkssturmu, około 100 ludzi pod do-
wództwem Boernera z nczelnikiem Siedkem i drem Schreuderem odmaszerowała około 
godz. 19.00 przez Świerkocin w kierunku Frankfurtu. Doszli tylko do Ośna Lubuskiego, 
potem musieli iść na przełaj do Lubusza, przeprawili się przez Odrę i zostali rozwiązani. 
Niektórzy koledzy, między innymi Siedke i Niether, wzięli udział w walkach pod Ko-
strzynem. Siedke został ciężko ranny.

Uwagi Petera Fischera: Z późniejszych opowiadań wiadomo mi, że relacja ta została 
podyktowana przez ojca mojej matce zaraz po jego przybyciu do Szlezwiku. Miała być 
ona dowodem w sytuacji, gdyby zarzucano ojcu samowolne opuszczenie Volkssturmu. 
Ze względu na złą jakość papieru została sporządzona kopia.

Źródło: Heimatblatt 2005 nr 30, s. 34-36. Tłumaczenie Adam Głowacki.

***

HILDEGARD BüRMEISTER
Tak przeżyłam wejście Rosjan do Gorzowa w 1945

Od połowy stycznia byłam obecna każdego wieczora od 18.00 do 22.00 w Gim-
nazjum Hermanna Goeringa11. Chłopcy z Hitlerjugend i dziewczęta z Bund Deutschen 
Mädel opiekowali się uciekinierami, którzy zatrzymywali się tu na jedną noc. Ludzie spa-
li na słomie w klasach, powozy stały na podwórku szkolnym, a konie w sali gimnastycz-
nej. Chłopcy zajmowali się końmi i bagażami. Dziewczęta dbały o zaopatrzenie i wy-
maganą przepisami rejestrację uciekinierów. Lekarz i pielęgniarki z Czerwonego Krzy-
ża opiekowali się chorymi.

W niedzielę po 14 dniach miałam wolne. W ciągu dnia pracowałam zawodowo, a 
wieczorem miałam służbę. Mogłam pozwolić sobie wtedy na pójście do kina na film 
„Kobieta moich marzeń” z Mariką Roeck. Prywatnie czekaliśmy wówczas na przybycie 
naszych krewnych z poznańskiego (w oryginale: Warthegau). Powiadomili nas, że są w 
Dobiegniewie, a kolumna uciekinierów ma przejść przez Gorzów. Chcieli nas ze sobą za-
brać. Po 50 latach dowiedzieliśmy się, że w drodze umarła ciotka, a kolumna została roz-
bita przez Rosjan. W poniedziałek 29 stycznia był w szkole około godz. 20.00 naczelnik 
obwodu. Jeden z chłopców szepnął mi: „Oni na pewno uciekają, załadowane samochody 
stoją przed drzwiami”. Jak kończyliśmy służbę o 22.00, szefowa organizacji kobiecej dała 

11  Obecnie Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej (red.).
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nam chleb i kiełbasę: „Jedzenie na drogę – dużo szczęścia. Jutro rano miasto będzie ewa-
kuowane”. Z tą wiadomością wróciłam do domu i chciałam natychmiast iść z rodziną na 
dworzec z nadzieją, że uda się wydostać. Ale mój dziadek i sąsiad powiedzieli, że przez 
megafony podano, że Gorzów nie będzie ewakuowany, „ponieważ Rosjanie zostali ode-
pchnięci”.

30 stycznia rano wyglądało to jednak inaczej. Ulice były pełne ludzi, panowało wiel-
kie zamieszanie. Z saniami załadowanymi bagażami próbowaliśmy dostać się na dwo-
rzec. Mieszkaliśmy na ul. Łokietka, a dotarliśmy tylko do ul. Kosynierów Gdyńskich. Za-
wróciliśmy i najpotrzebniejsze rzeczy znieśliśmy do piwnicy. Moja mama poszła do zna-
jomego rzeźnika Kurza na ul. Chrobrego, który za darmo rozdzielał mięso i kiełbasę. W 
ten sposób mieliśmy tego dnia na obiad kotlet schabowy. Około godz. 13.00 wyłączono 
gaz. Po południu naradzaliśmy się co robić, ale żaden pomysł nie przychodził nam do 
głowy. Wieczorem o 22.00 nadawano w radiu tradycyjne przemówienie Hitlera w dniu 
30 stycznia. W momencie, gdy zabrzmiała podniosła pieśń, rozległ się huk detonacji. Po-
dmuch powietrza przewrócił mnie. W panice zbiegliśmy do piwnicy. Przyszło paru żoł-
nierzy i powiedziało, że właśnie wysadzono mosty. Wyłączono światło, ale mieliśmy lam-
pę naftową. Do północy zostaliśmy w piwnicy. Ponieważ było spokojnie, wróciliśmy do 
mieszkania. Położyliśmy się spać w ubraniach. 

Następnego dnia zobaczyliśmy przez okno pierwszego Rosjanina. Mieszkaliśmy na 
ul. Łokietka 15, a naprzeciw, przed domem dra Friedlaendera, stał na warcie Rosjanin. 
Obserwowaliśmy go przez lornetkę. W tym momencie wszedł jeden z mieszkańców na-
szego domu, który wrócił z psem ze spaceru. Zdenerwowany opowiedział nam, jak Ro-
sjanin groził mu karabinem, zabrał zegarek i zerwał odznakę partyjną. Miał szczęście, że 
nie został rozstrzelany. Przypominam sobie, że w ciągu dnia było bardzo spokojnie. Uli-
ce były puste, od czasu do czasu przemykało wzdłuż domów paru niemieckich żołnierzy. 
W pierwszych dniach nie byliśmy niepokojeni. Rosjanie byli w drodze i mieli tylko jeden 
cel – Berlin. Ale front na Odrze utrzymał się długo i na Seelowskich Wzgórzach doszło 
do ciężkich walk. 20 kwietnia 1945 udało się Rosjanom przebić do Berlina.

Przed paru laty przejechałam samochodem trasę od Frankfurtu do Kostrzyna 
wzdłuż przełomu Odry. Odwiedziłam wtedy miejsce pamięci Rosjan w Seelow. Prezen-
towana jest tam ciekawa dokumentacja na temat walk. 

Miesiące do momentu wypędzenia 26 czerwca 1945 były straszne. Nasz marsz w 
niepewne utrwaliłam w dzienniku. Jego kopia jest dostępna w Instytucie Wiedzy o 
Wschodnich Niemczech we Freiburgu w Schwarzwaldzie.

Źródło: Heimatblatt 2005 nr 30, s. 39-40. Tłumaczenie Adam Głowacki.


