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Wstęp
 

Sytuacja sowieckich jeńców wojennych 
w Polsce w latach 1919–1921

Kwestie jeńców wojennych, osób internowanych, repatriantów i robot-
ników przymusowych, wywiezionych z terenów okupowanych przez państwa 
trójprzymierza, były jednymi z najważniejszych we wzajemnych sto-
sunkach polsko-sowieckich. Problem ten dotyczył dużych, liczących 
łącznie wiele milionów osób grup, które przemieszczały się z zachodu 
na wschód i w przeciwnym kierunku. Zjawisko to wystąpiło natychmiast 
po zakończeniu I wojny światowej w momencie odradzania się po ponad 
stuletniej niewoli niepodległego państwa polskiego. Należy wspomnieć, 
że pierwsze powroty Polaków ze wschodu rozpoczęły się wcześniej, 
zaraz po podpisaniu przez Niemcy i Austro-Węgry pokoju z Rosją bol-
szewicką w Brześciu Litewskim (9 lutego 1918 r.). Jednakże zjawisko 
to nie nabrało masowego charakteru i przemieszczenia te były celowo 
powstrzymywane przez niemieckie władze okupacyjne. Masowe powroty 
nastąpiły więc dopiero po zakończeniu w listopadzie 1918 r. I wojny 
światowej. Najszybciej zjawisko to wystąpiło na zachodnich granicach 
odradzającego się państwa polskiego.

W wyniku klęski państw centralnych, rozpadu Austro-Węgier i rewo-
lucji w Niemczech, ze wschodnich regionów tych państw rozpoczął się 
powrót do swoich ojczyzn (Rosji, Ukrainy, Polski, państw bałtyckich) 
jeńców wojennych, osób internowanych i przymusowo wywiezionych na 
roboty - obywateli byłego imperium rosyjskiego. Pierwsze grupy rosyj-
skich jeńców wojennych i przymusowych robotników na terenach Kró-
lestwa Polskiego, wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, pojawiły 
się już w połowie listopada 1918 r., czyli w okresie formowania się 
centralnego polskiego ośrodka władzy w Warszawie. Do swoich domów 
Rosjanie podążali wykorzystując główne szlaki komunikacyjne, prze-
biegające przez terytorium Polski z zachodu na wschód.

Pierwszym etapem dla tych osób, przed dalszą drogą na wschód, była 
Warszawa, główny węzeł kolejowy, gdzie gromadzono ich w poniemieckich 
barakach na Powązkach (częściowo zniszczonych przez ludność Warszawy 
po 11 listopada 1918 r.). Między innymi pierwszy transport z rosyj-
skimi jeńcami odszedł z Kalisza do Warszawy natychmiast po ewakuacji 
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Niemców 14 listopada. Transportami tymi podróżowali do domów Rosjanie 
przebywający uprzednio w obozie jeńców w Szczypiornie. Ogółem tylko 
w okresie 14–16 listopada wysłano z Kalisza 14 tys. zbuntowanych 
jeńców.

Podobny proces wystąpił w obozie jeńców w Strzałkowie (zlokali-
zowanym na granicy zaborów rosyjskiego i niemieckiego), w obozach 
jenieckich znajdujących się na Pomorzu (w Tucholi, Czersku, Gdańsku, 
Pile) i Prusach Wschodnich (w Lidzbarku Warmińskim, Orzyszu). Proces 
ewakuacji jeńców i robotników rosyjskich z Niemiec na wschód odbywał 
się w sposób żywiołowy i bez przeszkód ze strony władz niemiec-
kich (taką postawę można było zaobserwować w listopadzie i grudniu 
1918 r.). W ten sposób władze niemieckie starały się pozbyć nie-
potrzebnych już wtedy na swoim terytorium osób, szczególnie wobec 
trudności aprowizacyjnych, oraz jak przypuszczały czynniki polskie, 
chciały w ten sposób zdestabilizować sytuację na terenach odradza-
jącej się Polski.

Ten żywiołowy proces przemieszczania się Rosjan z zachodu na wschód 
został powstrzymany w końcu stycznia 1919 r. Na wyraźne żądanie władz 
Polski państwa Ententy zakazały z dniem 22 stycznia 1919 r. kiero-
wania transportów z rosyjskimi jeńcami i robotnikami na wschód przez 
polskie terytorium. Strona polska w krótkim okresie, w ciągu kilku 
tygodni, uszczelniła także swoją zachodnią i północną granicę, two-
rząc oddziały straży granicznej. Dla zobrazowania zjawisk migra-
cyjnych, występujących w pierwszych tygodniach po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, należy podać, że w dniach od 15 listopada 
1918 r. do 20 stycznia 1919 r. do Polski przybyło z zachodu łącznie 
ponad 510 tys. osób, z tego: 210 tys. Polaków, 281 tys. Rosjan 
i 20 tys. jeńców innych narodowości. Łącznie w państwach centralnych 
w latach I wojny światowej znajdowało się ok. 2 mln rosyjskich jeńców 
wojennych i kilkaset tysięcy przymusowych robotników. 

W listopadzie 1918 r. władze odradzającego się państwa polskiego 
szybko dostrzegły problemy związane z masowymi migracjami, które 
wystąpiły po zakończeniu działań wojennych. Dlatego też, aby zapa-
nować nad tym zjawiskiem, już 11 listopada 1918 r. rozpoczął pracę 
Państwowy Urząd ds. Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników (PU 
ds.PJUiR), ofi cjalny dekret o jego powołaniu przez Radę Ministrów 
RP nosi datę 30 grudnia 1918 r. Instytucja ta powstała na gruncie 
agend Rady Głównej Opiekuńczej, powołanej jeszcze przez Radę Regen-
cyjną1. 

1 Utworzona w 1917 r. przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna była formalnie naj-
wyższą tymczasową władzą w Królestwie Polskim. 7 października 1918 r. proklamowała 
niepodległość Polski, a 11 listopada przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. 



11/248

Jeńcami i robotnikami rosyjskimi, którzy pozostawali jeszcze 
w głębi Niemiec i nie zdążyli się ewakuować na wschód do 22 stycznia 
1919 r., musiały zająć się władze Niemiec i Rosji Sowieckiej. Pań-
stwa te musiały znaleźć inną niż Polska drogę ich ewakuacji z Nie-
miec. Ostatecznie została ona przeprowadzona drogą morską ze Szcze-
cina do Rygi lub Piotrogrodu i trwała aż do 1921 r. Polska osta-
tecznie nie wyraziła zgody na transport jeńców rosyjskich z Niemiec 
późną jesienią 1920 r.

Należy zauważyć, że władze sowieckie w Moskwie także bardzo szybko 
dostrzegły i zainteresowały się problemem rosyjskich jeńców i robot-
ników ewakuujących się do swoich domostw przez tereny Polski. Już 
na początku grudnia 1918 r. do PU ds. PJUR zgłosiła się delegacja 
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża przysłana z Moskwy, na czele której 
stał Efi m Weisbrod. Zadaniem jej członków było nie tylko niesienie 
pomocy humanitarnej, ale także podjęcie rozmów politycznych w War-
szawie z władzami polskimi. Polskie MSZ, stosując się do ogólnych 
założeń polityki polskiej, zakładających nie nawiązywanie żadnych 
kontaktów z władzami bolszewickimi, nie udzieliło akredytacji tej 
misji i w zawiązku z tym nie rozpoczęła ona działalności. 

Nie zrażona tym niepowodzeniem strona sowiecka wysłała kolejną 
misję humanitarną, na czele z Bronisławem Wesołowskim i Leonem 
Alterem, która 22 grudnia 1918 r. przybyła do Warszawy. Również 
i ona nie otrzymała pozwolenia na działalność, a jej  członkowie 
zostali internowani i po 11 dniach mieli być wydaleni z Polski. Pod-
czas transportu na wschód 2 stycznia 1919 r. polscy konwojenci, 
w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, zastrzelili czterech 
członków misji w okolicach stacji kolejowej Łapy nieopodal Białe-
gostoku. Fakt ten potępiły władze polskie, a sprawcy zostali pocią-
gnięci do odpowiedzialności karnej. 

Dopiero trzecia misja Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, przybyła 
w końcu grudnia 1918 r. z Moskwy do Warszawy, na czele z Pawłem Hesse, 
otrzymała zgodę na działalność. Misja ta uzyskała rekomendację ze 
strony działającego w Warszawie Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczyn-
nego oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W ten sposób Polacy 
starali się upewnić, że jej członkowie nie będą prowadzić działal-
ności politycznej. Misja zajęła się udzielaniem  pomocy przemiesz-
czającym się z zachodu na wschód przez Polskę obywatelom byłego impe-
rium rosyjskiego. W jej kompetencjach nie leżało natomiast udzielanie 
pomocy bolszewickim jeńcom wojennym, którzy zaczęli napływać do pol-
skich obozów jenieckich natychmiast po rozpoczęciu walk polsko-so-
wieckich, czyli od połowy lutego 1919 r.

W pierwszych miesiącach wojny polsko-sowieckiej walki nie były 
zbyt intensywne, dlatego też liczba jeńców wojennych po obu stronach 
nie była duża. Dla porównania należy podać, że w listopadzie 1919 r. 
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(czyli w okresie, gdy walki na wschodzie zostały wstrzymane i toczyły 
się rokowania polsko-sowieckie w Mikaszewiczach k. Łunińca) na 
terenie Polski znajdowało się 7096 jeńców bolszewickich (tabela 1). 
Przebywali oni w obozach w: Strzałkowie, Wadowicach, Łańcucie, Piku-
licach, Dąbiu i Brześciu Litewskim. Ich liczba nie była zatem wysoka 
i dlatego też problem ten nie był przedmiotem uwagi podczas rozmów 
w Mikaszewiczach. 

 
Tabela 1. Liczba jeńców bolszewickich w Polsce w listopadzie 1919 r.

 

Obozy jeńców bolszewickich
Liczba jeńców

Listopad 1919 r.

Obóz Jeńców nr 1 w Strzałkowie 2784

Obóz Jeńców nr 2 w Wadowicach 1860

Obóz Jeńców nr 3 w Łańcucie –

Obóz Jeńców nr 4 w Pikulicach 2036

Obóz Jeńców nr 5 w Brześciu Litewskim* 1002

Obóz Internowanych nr I w Dąbiu 1274

Obóz Internowanych nr II w Dęblinie* –

Obóz Internowanych nr III w Modlinie –

Razem 7096

20 Oddziałów robotniczych jeńców pracujących 
przeważnie przy budowie kolei 

–

Razem 7096
 

* – obozy znajdujące się w likwidacji
- – zjawisko nie występuje
Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział IV Naczelnego Dowództwa 

Wojsk  Polskich (Sekcja Jeńców), t. 35a, Wyjaśnienia Minister-
stwa Spraw Wojskowych w sprawie jeńców i internowanych udzielone 
Komisji Sejmowej z 6 listopada 1919; Oddział I Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, t. 276, Referat w sprawie obozów dla jeńców i Stacji 
Rozdzielczych z 1919, k. 2–9.

 
W prowadzonych rokowaniach zajęto się tylko kwestią zwolnienia 

przez władze sowieckie polskich zakładników oraz wzajemną wymianą 
cywilnych internowanych. Strona polska w miarę swoich możliwości sta-
rała się zapewnić bolszewickim jeńcom wojennym, podobnie jak i jeńcom 
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ukraińskim z formacji podległych Ukraińskiej Republice Ludowej (URL) 
i Zachodnioukrańskiej Republiki Ludowej (ZURL), poprawne warunki 
bytowe w obozach. Nie we wszystkich sytuacjach było to możliwe. 
I tak np. w okresie jesienno-zimowym 1919/1920 w niektórych obozach 
stwierdzono trudną sytuację sanitarną i aprowizacyjną jeńców. Było 
to w znacznej mierze spowodowane zaniedbaniami ze strony centralnych 
władz wojskowych oraz komend poszczególnych obozów. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że zostało to dostrzeżone zarówno przez polską prasę, jak 
i Sejm RP, którego delegacja objechała poszczególne obozy jenieckie, 
a jej raport został przedstawiony podczas plenarnych obrad. W wyniku 
interwencji posłów na Sejm RP, już wiosną 1920 r. nastąpiła wyraźna 
poprawa sytuacji przebywających w obozach jeńców. Z początkiem mie-
sięcy wiosennych 1920 r. wielu jeńców przebywających w obozach zwol-
niono do domów (byli to Ukraińcy z Galicji Wschodniej), a jeńców bol-
szewickich skierowano do pracy w rolnictwie i instytucjach państwo-
wych. W ten sposób ich warunki życia (aprowizacyjne i sanitarne) 
znacznie się poprawiły. 

W tym miejscu należy podkreślić, że władze polskie nie starały się 
utajniać informacji o warunkach życia jeńców przebywających w pol-
skich obozach. Obozy były otwarte dla misji charytatywnych zagranicz-
nych przybywających w tym czasie do Polski (amerykańskich, brytyj-
skich, ukraińskich). Ich raporty, nieraz bardzo krytyczne, zachowały 
się w polskich i rosyjskich archiwach. Członkowie tych misji byli 
wpuszczani do obozów, pomimo że Polska (podobnie jak Rosja – zarówno 
carska, jak i bolszewicka) nie podpisała konwencji haskiej i genew-
skiej o jeńcach wojennych. Polskie władze wojskowe w wielu zachowa-
nych dokumentach zaznaczały, że Polska chociaż nie podpisała wspo-
mnianych konwencji, to stosuje je w praktyce wobec jeńców bolszewic-
kich. 

Dla władz polskich poważne problemy z jeńcami bolszewickimi roz-
poczęły się dopiero po zwycięskiej bitwie warszawskiej w sierpniu 
1920 r. W jej wyniku do polskiej niewoli dostało się od 40 do 50 tys. 
czerwonoarmistów, a kolejne walki znacznie powiększyły jeszcze tę 
liczbę (tabela 2). Ocenia się, że po zakończeniu walk polsko-bolsze-
wickich (tj. po 18 października 1920 r.) na terenie Polski znajdowało 
się ok. 90 tys. jeńców sowieckich, czyli tych, których można było 
uważać za jeńców wojennych (tabela 3). Dalszych ok. 25 tys. jeńców 
sowieckich zgłosiło się na ochotnika do tworzących się w Polsce anty-
bolszewickich oddziałów wojskowych (gen. Stanisława Bułak-Bałacho-
wicza, gen. Borysa Peremykina, oddziałów kozackich esaułów Alek-
sandra Jakowlewa i Wadima Salnikowa oraz oddziałów ukraińskich Symona 
Petlury).
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Tabela 2. Liczba jeńców sowieckich wziętych do niewoli podczas bitwy 
warszawskiej do 10 września 1920 r. 

Armia Data Liczba jeńców

1 armia Do 8 września 1920 r. 8914

2 armia* – –

3 armia Do 10 września 1920 r. 3756

4 armia Do 10 września 1920 r. 13 179

5 armia Do 10 września 1920 r. 13 669

6 armia Do 10 września 1920 r. 1643

Razem Do 10 września 1920 r. 41 161
 

* –  armia ta wszystkich jeńców odesłała do 4. armii (jej Punktów Wysył-
kowych i Stacji Kontrolnych)

Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział IV Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich (Sekcja Jeńców), t. 17, Wykaz jeńców bolszewickich 
przyjętych do Punktów Wysyłkowych i Stacji Koncentracyjnych dla 
jeńców od 14 sierpnia–10 września 1920; Raport z inspekcji urzą-
dzeń dla jeńców 2. armii z 5 października 1920. 

 

Tabela 3. Liczba jeńców bolszewickich w Polsce w listopadzie–grudniu 
1920 r.

 

Obozy jeńców i internowanych
Liczba jeńców

10 XI 20–22 XII

Obóz Jeńców nr 1 w Strzałkowie 16 402 14 624

Obóz Jeńców nr 2 w Wadowicach 439 1705

Obóz Jeńców nr 3 w Łańcucie – –

Obóz Jeńców nr 4 w Pikulinach 822 734

Obóz Jeńców nr 5 w Szczypiornie 1712 1096

Obóz Jeńców nr 7 w Tucholi 4000 6960

Obóz Internowanych nr I w Dąbiu 2905 3369

Obóz Internowanych nr 13 w Łukowie – –
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Obozy jeńców i internowanych
Liczba jeńców

10 XI 20–22 XII

Stacja Rozdzielcza, Stacja 
Koncentracyjna Jeńców w Puławach

1461 998

Stacja Rozdzielcza w Stryju 200 196

Stacja Rozdzielcza, Stacja 
Koncentracyjna Jeńców nr 21 
w Białymstoku

– 162

Stacja Rozdzielcza, Stacja 
Koncentracyjna Jeńców nr 22 
w Dorohusku

– 120

Stacja Rozdzielcza, Stacja 
Koncentracyjna Jeńców nr 23 we Lwowie

31 34

Punkt Wysyłkowy Jeńców w Wołkowysku – 393

Punkt Wysyłkowy Jeńców w Brześciu 
Litewskim

– 462

Punkt Wysyłkowy Jeńców w Kowlu – 202

Punkt Wymiany Jeńców w Baranowiczach –  

Punkt Wymiany Jeńców w Równem   

Razem 31 842 29 305

Na robotach w oddziałach robotniczych 
i u osób prywatnych

45 000 –

Łącznie 76 842 –

Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, t. 276, Komunikat nr 34 o sytuacji w obozach z 23 wrze-
śnia 1921; t. 118, Komunikat nr 3 z 22 grudnia 1920; Dowództwo 
Okręgu Korpusu I, t. 9, Komunikat nr 40 z 5 marca 1921; Oddział 
IV Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich (Sekcja Ogólna), t. 21, 
(nr sprawy 4260) Komunikat nr 22 z 26 stycznia 1921; Gabinet 
Ministra Spraw Wojskowych, t. 402, Komunikat nr 10 z 30 maja 
1921; Centralne Archiwum Wojskowe-Centralne Archiwum Minister-
stwa Spraw Wojskowych, Wydział-Wywiadowczy Oddział II, t. 5, 
58, Komunikaty nr 29 i 37 z 23 sierpnia i 12 października 1921, 
k. 64–64a, 171–172.
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Liczba jeńców sowieckich, którzy znaleźli się w Polsce jesienią 
1920 r., była więc znaczna. Strona polska miała duże trudności z nale-
żytym zajęciem się ich losem, szczególnie w perspektywie ogromnych 
spustoszeń wojennych z lat 1914–1918 i 1919–1920 oraz wystąpienia 
jesiennych i zimowych chłodów. Jesienią 1920 r. Polska nie była po 
prostu przygotowana na taką ewentualność, tym bardziej że przed wła-
dzami polskimi stały także inne ważne problemy, którymi należało 
szybko się zająć. Były to: kwestia 50 tys. internowanych żołnierzy 
i ich rodzin z byłych sojuszniczych rosyjsko-ukraińskich oddziałów 
wojskowych, które w końcu listopada 1920 r. ponownie znalazły się 
na terytorium Polski; demobilizacja własnych oddziałów frontowych 
(w tym np. odtransportowanie ochotników walczących w biorącej udział 
w czasie I wojny światowej u boku Francji byłej „Błękitnej Armii” pod 
dowództwem gen. Józefa Hallera – w tym ochotników – Polaków pocho-
dzących z Ameryki); czy też rozpoczynający się natychmiast po zakoń-
czeniu walk na wschodzie exodus ludności z Rosji sowieckiej (polskich 
jeńców, wysiedleńców, uciekinierów).

Ogrom zadań, przed jakimi stanęły jesienią władze polskie, spowo-
dował, że szczególnie na przełomie lat 1920/1921 wystąpiły poważne 
problemy, przede wszystkim w obozach jenieckich i obozach interno-
wanych dla byłych polskich sojuszników. Dla takiej liczby jeńców 
i internowanych władze polskie miały trudności z zapewnieniem odpo-
wiednich pomieszczeń oraz należytej opieki sanitarnej, medycznej 
i aprowizacyjnej. Te przejściowe problemy wywoływały niezadowolenie 
jeńców, internowanych oraz były dostrzegane i wykorzystywane przez 
delegatów sowieckich podczas trwających rokowań pokojowych w Rydze. 

Tocząca się wojna polsko-bolszewicka, w tym porażki ponoszone 
przez armię polską w czasie odwrotu z Kijowa późną wiosną i latem 
1920 r., wpłynęły na to, że do sowieckiej niewoli dostało się także 
wielu żołnierzy polskich. Niestety, trudno jest dokładnie określić 
ich liczbę, brak w tym zakresie dokładnych danych – zarówno polskich, 
jak i rosyjskich. W przybliżeniu ich liczbę można określić na ok. 40 
tys. Strona polska była bardzo zainteresowana losem żołnierzy i ofi -
cerów polskich w niewoli sowieckiej i dlatego na kwestię szybszego 
ich powrotu do ojczyzny zwracano dużą uwagę podczas rokowań pokojo-
wych toczonych w Rydze. Problem ten był bardzo często podnoszony pod-
czas rokowań m.in. dlatego, że Polacy obawiali się, że wykorzystując 
polskie doświadczenia bolszewicy rozpoczną, opierając się na jeń-
cach polskich, tworzenie oddziałów wojskowych tzw. Polskiej Armii 
Czerwonej. Próby takie miały zresztą miejsce w październiku 1920 r. 
w Bobrujsku. Jak podają polskie raporty wywiadowcze, w wyniku prowa-
dzonej przez polskich komunistów w obozach jenieckich agitacji i sto-
sując metody przymusu, do wspomnianych oddziałów wstępowali nie tylko 
żołnierze i podofi cerowie, ale nawet polscy ofi cerowie niższych stopni. 



17/248

Dlatego też stronie polskiej zależało, aby możliwie jak najszybciej 
dotrzeć do bolszewickich obozów, w których przebywali Polacy. 

Pierwszym ofi cjalnym dokumentem zawartym między Polską a Rosją 
Sowiecką, w którym wspomniano o problemach opieki nad jeńcami wojen-
nymi, była umowa podpisana 6 września 1920 r. w Berlinie przez przed-
stawicieli Polskiego i Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Porozumienie 
to przedłużało ważność umów zawartych w listopadzie 1919 r. w Mika-
szewiczach dotyczących wymiany internowanych osób cywilnych. W nowym 
układzie obie strony rozszerzały zakres opieki także na jeńców wzię-
tych do niewoli w czasie toczącej się wojny polsko-sowieckiej. Pomoc 
ta miała być realizowana za pośrednictwem wyznaczonych przez Polski 
i Rosyjski Czerwony Krzyż delegatów. W Polsce opiekę nad bolszewic-
kimi jeńcami wojennymi i cywilnymi internowanymi z ramienia RCK spra-
wowała Stefania Sempołowska, natomiast na terenie Rosji Sowieckiej 
nad jeńcami polskimi Katarzyna Pieszkowa. 

Zgodę na wizytację obozów z jeńcami wojennymi Sempołowska i jej 
współpracownicy uzyskali dopiero 2 listopada 1920 r., po przełamaniu 
pewnego oporu ze strony centralnych władz wojskowych. Uzależniały one 
bowiem jej działalność od rozpoczęcia pracy przez Pieszkową. O jej 
działalności wśród jeńców polskich, niestety, wiemy bardzo mało. Ten 
problem nie był jak dotąd przedmiotem zainteresowania rosyjskich 
historyków, podobnie jak i pokazanie losu jeńców polskich przebywa-
jących w niewoli sowieckiej.

Zagadnienie jeńców wojennych znalazło swoje miejsce także w doku-
mencie podpisanym w Rydze 12 października 1920 r., który kończył 
działania wojenne między Polską a Rosją Sowiecką (w tzw. układzie 
preliminaryjnym). Kwestię tę regulował artykuł VII, mocą którego 
obie strony miały niezwłocznie powołać Komisje Mieszane, które miały 
zająć się opieką nad zakładnikami, internowanymi, jeńcami wojen-
nymi, wygnańcami i emigrantami. Sposób, w jaki miał odbyć się proces 
wymiany jeńców i repatriantów, miano uregulować oddzielną umową 
w okresie późniejszym.

Problem jeńców wojennych i repatriantów odgrywał ważną rolę pod-
czas dalszych rokowań polsko-sowieckich prowadzonych w Rydze i mają-
cych na celu zawarcie układu pokojowego. Obrady w Rydze toczyły się 
w Komisjach. Interesującym nas problemem zajmowała się Komisja ds. 
Wymiany Jeńców, Uchodźców, Zakładników i Wygnańców, na czele której 
stali dwaj współprzewodniczący: ze strony polskiej Edward Zalewski 
i I. Lorenc  ze strony sowieckiej. Ważną rolę w wykonywaniu posta-
nowień układu rozejmowego z 12 października 1920 r., w tym rów-
nież w sprawach dotyczących jeńców wojennych, odgrywała działająca 
w Mińsku Białoruskim Polsko-Rosyjsko-Ukraińska Wojskowa Komisja Roz-
jemcza. Na czele Polskiej Delegacji Wojskowej, wchodzącej w jej skład, 
stał płk Józef Rybak, a zastąpił go ppłk dr Jan Hempel, na czele zaś 
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sowieckiej Cyryl I. Szytko. Oprócz kwestii związanych z przestrzega-
niem warunków zawieszenia broni, ustalenia linii rozejmowej, rozwią-
zywania bieżących spraw spornych  i incydentów granicznych Wspólna 
Wojskowa Komisja Rozjemcza wiele miejsca w swej działalności poświę-
cała sprawie jeńców i cywilnych internowanych.

Między innymi na początku listopada 1920 r. przewodniczący dele-
gacji polskiej w Komisji Rozjemczej, za zgodą centralnych władz woj-
skowych, wystąpił z propozycją szybkiej wymiany 41 chorych polskich 
jeńców przebywających w szpitalu w Mińsku (których Polacy nie zdążyli 
ewakuować po wycofaniu się z tego miasta) w zamian za jeńców bolsze-
wickich przebywających po stronie polskiej w Baranowiczach w pobliżu 
linii rozejmowej. Strona sowiecka szybko przychyliła się do tej pro-
pozycji, lecz widząc, jak bardzo zależy na tym Polakom, zażądała 
w zamian za jeńców polskich podwójnej liczby swoich jeńców (czyli 82). 
Chcąc przyjść z szybką pomocą chorym polskim jeńcom, strona polska 
wyraziła zgodę na taką nie ekwiwalentną wymianę. Do wymiany pierwszej 
grupy doszło 11 grudnia 1920 r. (36 jeńców sowieckich za 17 polskich) 
na stacji kolejowej w przygranicznych Stołpcach. Sposób dokonania 
tej wymiany pokazał, że strona polska nie była również przygotowana 
do szybkiego rozpoczęcia takiej akcji (czego domagała się podczas 
rokowań w Rydze). Otóż, jak podają raporty ofi cerów polskich, trans-
port z jeńcami bolszewickimi przybył na miejsce ze znacznym spóź-
nieniem, a jeńcy pomimo rozkazów z Warszawy byli w opłakanym stanie. 
Jak napisał w swoim raporcie ppłk Hempel: jeńcy bolszewiccy prze-
ważnie chorzy przybyli w stanie godnym opłakania i urągającym pry-
mitywnym pojęciom o humanitaryzmie. Wagon był pełen kału i cuchnął 
tak, że się do niego zbliżyć nie było można. Świadczy to o nieodpo-
wiedzialności polskich służb funkcjonujących w Baranowiczach. Władze 
wojskowe, przychylając się do sugestii ppłk. Hempla, ukarały winnych 
takiego stanu rzeczy. Incydent ten dał stronie sowieckiej kolejny 
argument i był używany przez Adolfa Joffego podczas rozmów w Rydze.

W tym samym czasie, gdy realizowano wymianę chorych jeńców – Polaków 
przebywających w Mińsku – również delegacja polska wystąpiła z propo-
zycją wymiany, tym razem ekwiwalentnej, cywilnych zakładników. Polacy 
zażądali wypuszczenia biskupów katolickich Kazimierza M. Michalkie-
wicza i Zygmunta Łozińskiego. Strona bolszewicka przychyliła się do 
tego, jednocześnie żądając w zamian wydania pięciu osób, w tym pol-
skich komunistów i dwóch kobiet (były to Polki, żony wysokich rangą 
ofi cerów sowieckich, które nie zdążyły ewakuować się na wschód). Nie 
chcąc dopuścić do ponownej nie ekwiwalentnej wymiany, Rada Ministrów 
RP nie zgodziła się na ten projekt. Częściowo do sprawy powrócono na 
początku marca 1921 r., kiedy to Polacy zaproponowali wymianę wspo-
mnianych kobiet (Kukowicz i Olszańskiej) na dwie Polki przebywające 
w moskiewskich więzieniach (Annę Matusiewicz i Halinę Dybczyńską). 
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Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych można przyjąć, że 
wymiana została dokonana. 

Na początku stycznia 1921 r. obie strony przygotowały także listy 
62 osób, które miały być wymienione w pierwszej kolejności, zanim 
ruszyłaby zorganizowana akcja repatriacyjna. Na liście bolszewickiej 
przeważali polscy komuniści przebywający w polskich więzieniach (war-
szawski Pawiak, Wronki, Mokotów, Kraków itp.), ale znaleźli się na 
niej i wojskowi jeńcy (ofi cerowie) przebywający w obozie w Dąbiu pod 
Krakowem. Obie strony miały problemy z wyszukaniem umieszczonych na 
listach osób, szczególnie strona sowiecka nie mogła wszystkich wymie-
nionych przez Polaków osób znaleźć na swoim terytorium. Do wymiany 
pierwszej grupy z imiennych list doszło już w lutym 1921 r. Jednak do 
początku tego miesiąca stronie bolszewickiej udało się odszukać tylko 
29 osób z polskiej listy.

Podczas rokowań prowadzonych w Rydze delegacja polska dążyła do 
jak najszybszego zawarcia porozumienia, na podstawie którego można 
byłoby przystąpić do wymiany jeńców wojennych. Bardzo szybko zgło-
szono projekt układu o wymianie jeńców, który po początkowych waha-
niach i przewlekaniu sprawy został zaakceptowany przez delegatów 
sowieckich z Komisji ds. Wymiany Jeńców, Uchodźców, Zakładników 
i Wygnańców. Nastąpiło to 31 grudnia 1920 r. Umowa zakładała, że 
w 10 dni po jej podpisaniu musi rozpocząć się wymiana jeńców wojen-
nych. Zatem strona polska zakładała optymalnie, że wymiana rozpocznie 
się ok. 10 stycznia 1921 r. Aby Układ o Repatriacji mógł obowią-
zywać, musiał być podpisany przez obie delegacje na plenarnym posie-
dzeniu. Z jego podpisaniem przewodzący delegacji sowieckiej na roko-
wania pokojowe Joffe długo jednak zwlekał, bo aż do 24 lutego 1921 r. 
(tabela 4). W ten sposób bolszewiccy delegaci próbowali zmusić stronę 
polską w Rydze do przyjęcia niekorzystnych dla Polski postanowień 
w sprawach ekonomicznych, zwrotu taboru kolejowego. Postawa strony 
sowieckiej wynikała także z faktu, iż była ona nieprzygotowana do 
szybkiej wymiany jeńców wojennych, do czego zobowiązywały ją posta-
nowienia układu, gdyż większość jeńców polskich przebywała na Syberii 
i szybkie ich dostarczenie do Mińska Litewskiego i pogranicznej Sze-
pietówki było niemożliwe. Ponadto, podobnie jak i Polacy, bolsze-
wicy mieli problemy (na co wskazują ich archiwalia) z należytym przy-
gotowaniem jeńców do wymiany (dostarczenia im płaszczy, mundurów, 
butów). Na te trudności nie zwracają uwagi rosyjscy historycy, pisząc 
o sprawie jeńców z wojny polsko-bolszewickiej.

 



20/248

Tabela 4. Liczba jeńców bolszewickich w Polsce w styczniu–paździer-
niku 1921 r.

 

Obozy jeńców 
i internowanych

Liczba jeńców bolszewickich

26 I 5 III 30 V 23 VIII 23 IX 15 X

Obóz Jeńców nr 1 
w Strzałkowie

12 860 12 268 6485 3602 3654 344

Obóz Jeńców nr 2 
w Wadowicach

702 74 71 – – –

Obóz Jeńców nr 3 
w Łańcucie

– – – 620 – –

Obóz Jeńców nr 4 
w Pikulinach

652 738 –  – –

Obóz Jeńców nr 5 
w Szczypiornie

1090 1093 2146 689 – –

Obóz Jeńców nr 7 
w Tucholi

7530 11 000 7662 1832 693 152

Obóz Internowanych 
nr I w Dąbiu

3255 4987 3271 3291 1183 46

Obóz Internowanych 
nr 13 w Łukowie

– – – 172 140 132

Stacja Rozdzielcza, 
Stacja Koncentracyjna 
Jeńców w Puławach

911 891 741 842 1719 49

Stacja Rozdzielcza 
w Stryju

186 – – – – –

Stacja Rozdzielcza, 
Stacja Koncentracyjna 
Jeńców nr 21 
w Białymstoku

814 479 883 – – 113

Stacja Rozdzielcza, 
Stacja Koncentracyjna 
Jeńców nr 22 
w Dorohusku

40 12 6 – – –



21/248

Obozy jeńców 
i internowanych

Liczba jeńców bolszewickich

26 I 5 III 30 V 23 VIII 23 IX 15 X

Stacja Rozdzielcza, 
Stacja Koncentracyjna 
Jeńców nr 23 we Lwowie

496 1404 – – – –

Punkt Wysyłkowy 
Jeńców w Wołkowysku 

856 456 33 78 72 –

Punkt Wysyłkowy Jeńców 
w Brześciu Litewskim

722 1078 1 1169 57 –

Punkt Wysyłkowy 
Jeńców w Kowlu

566 702 582 29  –

Punkt Wymiany Jeńców 
w Baranowiczach 

863 487 613 427  –

Punkt Wymiany Jeńców 
w Równem

– 7 607 109  –

Razem 29 131 35 045 25 399 12 884 9201 965

Na robotach 
w oddziałach 
robotniczych i u osób 
prywatnych

– – 15 585 5271 – –

Łącznie – – 40 984 18 155   

 
Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I Ministerstwa Spraw Woj-

skowych, t. 276, Komunikat nr 34 o sytuacji w obozach z 23 wrze-
śnia 1921; t. 118, Komunikat nr 3 z 22 grudnia 1920; Dowództwo 
Okręgu Korpusu I, t. 9, Komunikat nr 40 z 5 marca 1921; Oddział IV 
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich (Sekcja Ogólna), t. 21, (nr 
sprawy 4260) Komunikat nr 22 z 26 stycznia 1921; Gabinet Ministra 
Spraw Wojskowych, t. 402, Komunikat nr 10 z 30 maja 1921; Cen-
tralne Archiwum Wojskowe-Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Wydział-Wywiadowczy Oddział II, t. 5, 58, Komuni-
katy nr 29 i 37 z 23 sierpnia i 12 października 1921, k. 64–64a, 
171–172. 

 
Podpisany 24 lutego 1921 r. w Rydze Układ o Repatriacji był czę-

ścią polsko-bolszewickiego Układu pokojowego. Składał się on z 38 
artykułów, w których sprecyzowano techniczną stronę wymiany jeńców 
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(ich repatriacja miała odbyć się w pierwszej kolejności), dalej 
uchodźców, repatriantów i wygnańców. Nad przebiegiem repatriacji 
wszystkich wymienionych grup miały czuwać Komisje Mieszane (w myśl 
artykułu X). Miały działać dwie Komisje Mieszane – jedna w War-
szawie, druga w Moskwie. Miały one rozpocząć pracę w miesiąc po pod-
pisaniu układu. Członkowie Komisji mieli prawo do wizytowania obozów 
jeńców, internowanych, więzień i miejsc pobytu osób podlegających 
repatriacji. 

Repatriacja odbywać się miała na dwóch punktach granicznych (poło-
żonych na dwóch głównych szlakach kolejowych) na stacjach Stołpce 
i Kojdanowo (obecnie „Dzierżyńsk” – linia kolejowa Baranowicze – 
Mińsk) i Zdołbunów (linia kolejowa Równe – Szepietówka).

Zgodnie z postanowieniami Układu o Repatriacji wymiana jeńców 
wojennych miała się rozpocząć w 10 dni po jego podpisaniu, czyli na 
początku marca 1921 r. Strona polska była do niej już teraz przygo-
towana i na początek w Baranowiczach zgromadziła ponad 3 tys. jeńców 
gotowych do wymiany (należycie przygotowanych, dobrze odżywionych 
i ubranych). Zwlekała jednak z wymianą strona sowiecka. Zgłaszała ona 
datę 11 lub 12 marca jako termin przysłania do miejsc wymiany pierw-
szych grup jeńców polskich. Taka postawa powodowała kierowanie przez 
stronę polską licznych not protestacyjnych do sowieckiej delegacji 
w Rydze. Ostatecznie Polacy dalej nie czekali na gotowość bolsze-
wików i pierwszy transport z jeńcami bolszewickimi został przekazany 
w Stołpcach 16 marca 1921 r. W dwa dni później pierwsze transporty 
z jeńcami polskimi skierowali do Polski bolszewicy.

W ten sposób rozpoczęła się masowa repatriacja najpierw jeńców 
wojennych, a następnie repatriantów, osób internowanych i wygnańców 
między Polską i Rosją Sowiecką. Trwała ona kilka lat, do 1925 r., 
i objęła łącznie ponad 1,5 mln osób, w tym ok. 1,1–1,2 mln ludzi 
z Rosji do Polski. Jako pierwsi, zgodnie z uzgodnieniami w Rydze, 
zostali repatriowani jeńcy wojenni. Akcja ta ukończona została 
w połowie października 1921 r.

Ogółem, jak podają ofi cjalne statystyki (nie kwestionowane przez 
strone rosyjską), do Polski powróciło 26 440 jeńców wojennych (w tym 
418 ofi cerów), natomiast do Rosji bolszewickiej wysłano 65 797 jeńców. 
Oprócz tego w Polsce pozostało jeszcze po październiku 1921 r. 965 
jeńców (ofi cerów i komunistów), którzy mieli stanowić gwarancję, iż 
Rosja odeśle znajdujących się jeszcze na jej terytorium (w opinii 
strony polskiej) jeńców Polaków. Ostatecznie na początku 1922 r. 
i ta grupa jeńców bolszewickich wróciła do domów (tabele 5 i 6). Nie 
odnotowano już natomiast przesłania do Polski po tej dacie kolej-
nych transportów z jeńcami wojennymi przez stronę bolszewicką. Należy 
zaznaczyć, że powrót do ojczyzny dla jeńców zgodnie z Układem o Repa-
triacji był dobrowolny. Jeniec mógł odmówić powrotu, wypełniając 
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odpowiednią deklarację. Wśród jeńców bolszewickich przebywających 
w Polsce zjawisko to nie było masowe. Można ustalić na podstawie 
zachowanych materiałów, że w Polsce pozostało ok. 1000 jeńców bol-
szewickich (przeważnie były to osoby pochodzenia polskiego lub mające 
w Polsce krewnych oraz zdecydowani przeciwnicy bolszewizmu). Nie 
wiadomo, czy do podobnych sytuacji dochodziło wśród jeńców polskich 
przebywających w Rosji. 

 
Tabela 5. Liczba jeńców odsyłanych z Polski do Rosji Sowieckiej 
i z Rosji Sowieckiej do Polski w ramach akcji wymiany jeńców w 1921 r.

 

Data

1921 r.

do
 1
5 
IV

do
 2
8 
IV

do
 3
0 
V

do
 2
3 
VI
II

do
 1
9 
IX

do
 6
 X

do
 1
2 
X

do
 1
5 
X

Liczba jeńców 
wojennych 
wysłanych do 
Rosji 

6000 21 646 23 000 49 773 54 454 60 618 64 971 65 797

Liczba jeńców 
wojennych 
wysłanych do 
Polski

* 11 582 * 22 926 24 925 26 165 26 440 *

 
Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, 

t. 402, Komunikat nr 9 i 10 o sytuacji w obozach z 27 i 30 maja 
1921; Oddział I Ministerstwa Spraw Wojskowych, t. 276, Komunikat 
nr 34 z 23 września 1921; Centralne Archiwum Wojskowe-Centralne 
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wydział-Wywiadowczy 
Oddział II, t. 5 i 58, Komunikaty nr 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 
z 23 sierpnia, 6 września, 13 września, 20 września, 23 wrze-
śnia, 6 października, 12 października, k. 64, 159–160, 161–164, 
156–158, 171, 172; Samodzielny Referat Informacyjny „R”, t. I 2, 
Sprawozdanie z pobytu delegacji bolszewickiej w obozie w Strzał-
kowie 30 IV–5 V 1921, k. 112; Monitor Polski, nr 247 z 29 paź-
dziernika 1921, s. 3; Zwycięscy za drutami. Jeńcy polscy w nie-
woli (1919–1922). Dokumenty i materiały, opracowali i do druku 
przygotowali A. Alexandrowicz, Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1995, 
s. VIII–IX.
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Tabela 6. Ostateczne rezultaty akcji repatriacyjnej w 1921 r. z Polski 
do Rosji Sowieckiej z rozbiciem na poszczególne miesiące

 

Rok 1921

Jeńcy wojenni Osoby cywilne

Ilość 
trans-
portów

Liczba 
jeńców

W ramach układu Poza układem

Ilość 
trans-
portów

Liczba 
jeńców

Ilość 
trans-
portów

Liczba 
jeńców

Marzec 7 5601 – – 1 8

Kwiecień 12 8643 – – – –

Maj 13 9906 1 26 1 18

Czerwiec 7 5886 7 436 – –

Lipiec 11 11 022 5 406 1 35

Sierpień 12 10 229 2 261 2 99

Wrzesień 9 8599 9 485 1 2

Październik 7 5911 7 219 1 6

Razem 78 65 797 31 1833 7 168

 
Źródło:  Monitor Polski, nr 247 z 29 października 1921, s. 3; J. Kuma-

niecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, traktat, 
komisje mieszane, Warszawa 1985, s. 135. 

 
Należy także zaznaczyć, że w szeregach Armii Czerwonej służyli 

także żołnierze innych narodowości: Łotysze, Austriacy, Węgrzy, 
Litwini, Polacy i inni (np. Chińczycy). Polskie władze wojskowe po 
porozumieniu się z przedstawicielstwami dyplomatycznymi tych krajów, 
z których jeńcy pochodzili i za zgodą samych zainteresowanych, umoż-
liwiły ich repatriację do ojczyzn. Z tej możliwości skorzystali 
Łotysze, Węgrzy i Austriacy. Zjawisko to zostało odnotowane w pol-
skich materiałach proweniencji wojskowej. Nie była to liczba zbyt 
duża. Można przyjąć, że z tej formy repatriacji skorzystało do ok. 
1000 jeńców bolszewickich innych niż rosyjska, ukraińska lub bia-
łoruska narodowości. Tej właśnie kategorii jeńców nie uwzględniają 
w swoich obliczeniach rosyjscy historycy, którzy szacują, że z pol-
skiej niewoli nie powróciło nawet do 60 tys. jeńców sowieckich (sza-
cunki w tym względzie są rozbieżne i oscylują w przedziale od 40 do 
60 i więcej tysięcy czerwonoarmistów zmarłych w polskiej niewoli).

Na podstawie licznie zachowanych archiwaliów polskich można 
przyjąć, że liczba zmarłych w niewoli polskiej jeńców bolszewickich 
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nie przekracza 18 tys. ludzi w całym okresie ich pobytu w polskiej 
niewoli, czyli w okresie luty 1919 – październik 1921 r. (w obozie 
w Strzałkowie zmarło od ok. 7 do 8 tys. jeńców, w obozie w Tucholi 
około 2 tys., pozostali w innych miejscach pobytu w Polsce – tabele 
7 i 8).

 
Tabela 7. Liczba zmarłych jeńców bolszewickich w obozie w Strzałkowie 
w okresie czerwiec 1919–sierpień 1921 r.

Okres – miesiąc i rok Liczba zmarłych

VI 1919 r. 20

VII 1919 r. 48

VIII 1919 r. 52

IX 1919 r. 52

X 1919 r. 65

XI 1919 r. 84

XII 1919 r. 263

I 1920 r. 322

II 1920 r. 212

III 1920 r. 143

IV 1920 r. 141

V 1920 r. 124

VI  1920 r. 37

VII 1920 r. 21

VIII 1920 r. 52

IX 1920 r. 191

X 1920 r. 619

XI 1920 r. 1682

XII 1920 r. 1558

I 1921 r. 793

II 1921 r. 259

III 1921 r. 114

2–31 V 1921 r. 49

1–23 VI 1921 r. 28

3–31 VIII 1921 r. 6

Razem 6941

Źródło:  Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Wyznań Niekatolickich (1918–
1939), t. 60, 61, Spisy zmarłych jeńców w Strzałkowie za czerwiec 
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–sierpień 1921; Obóz Jeńców i Internowanych Nr 1 w Strzałkowie, 
t. 9a, Imienny wykaz jeńców bolszewickich zmarłych w Strzałkowie 
w okresie 29 kwietnia 1919 – 1 marca 1921; Oddział II Ministerstwa 
Spraw Wojskowych (1775/89), t. 916, Statystyka zmarłych jeńców 
w Strzałkowie w grudniu 1920; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Sta-
rostwo Powiatowe we Wrześni (1918–1939), t. 181, Wykaz pochowa-
nych na cmentarzu obozu jeńców w Strzałkowie w okresie 1915–1921.

 
Tabela 8. Liczba jeńców bolszewickich zmarłych w obozie w Tucholi 
w okresie 30 sierpnia 1920–31 lipca 1922 r.

Okres Liczba zmarłych

30 VIII – 2 XI 1920 r. 437

3 – 30 XI 1920 r. 296

1 – 31 XII 1920 r. 333

1 – 31 I 1921 r. 561

1 – 28 II 1921 r. 157

1– 31 III 1921 r. 64

1 – 30 IV 1921 r. 52

1 – 31 V 1921 r. 20

1 – 30 VI 1921 r. 8

1 – 31 VII 1921 r. 0

1 – 31 VIII 1921 r. 2

1 – 30 IX 1921 r. 0

1 – 15 X 1921 r. 0

1 XI – 31 XII 1921 r. 2

1 I – 31 VII 1922 r. 1

Łącznie 1933

Źródło:  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski (1920–
1939), Wydział Zdrowia, t. 11 855, materiały dotyczące występo-
wania chorób zakaźnych i przypadków zgonów w obozie w Tucholi 
w okresie 1 marca–25 października 1921; Starostwo Powiatu Tuchol-
skiego (1920–1939), t. 704, Sprawozdanie z zebrania  założy-
cielskiego Powiatowego Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża 
w Tucholi odbytego 20 lipca 1921; Tuchola. Obóz jeńców i inter-
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nowanych 1914–1923, cz. I, oprac. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 
1997, s. XLVII. 

 
Zmarli w polskich obozach jeńcy bolszewiccy chowani byli na poło-

żonych w pobliżu oddzielnych cmentarzach. Przez cały okres między-
wojenny były one otoczone opieką polskich władz wojskowych i cywil-
nych. Zostały ogrodzone, uporządkowane i ustawiono na nich skromne 
pomniki i krzyże. Niektóre z nich zachowały się do dnia dzisiej-
szego i w razie potrzeby można dokonać ekshumacji pochowanych na nich 
jeńców rosyjskich. W ten sposób będzie można bardzo dokładnie ustalić 
liczbę zmarłych Rosjan w poszczególnych polskich obozach jenieckich 
i rozwiać wszystkie wątpliwości  w tej kwestii.

Zakończenie wymiany jeńców między Polską a Rosją Sowiecką nie 
doprowadziło do zamknięcia działających w Polsce obozów jenieckich. 
Istniały one nadal i przebywali w nich internowani, byli wojskowi 
sojusznicy Polski z okresu wojny na wschodzie, a mianowicie: Ukraińcy 
atamana Petlury, Rosjanie z formacji gen. Peremykina i gen. Bułak-Ba-
łachowicza oraz Kozacy z jednostek dowodzonych przez esauła Jakow-
lewa i Salnikowa. Duża część żołnierzy tych formacji wywodziła się 
z jeńców czerwonoarmistów, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na wstą-
pienie do tych oddziałów. Po niepowodzeniach na froncie i samotnej 
walce z Armią Czerwoną oddziały te przeszły w listopadzie–grudniu 
1920 r. na polską stronę frontu i następnie zostały, zgodnie z posta-
nowieniami polsko-sowieckich preliminariów pokojowych podpisanych 
12 października 1920 r. w Rydze, rozbrojone i internowane w obozach 
(było ich łącznie ok. 30 tys. żołnierzy wraz z rodzinami). 

Byli wschodni sojusznicy Polski przebywali w obozach do sierpnia 
1924 r., kiedy to został zamknięty ostatni obóz dla internowanych 
w Strzałkowie. Część z internowanych, ok. 5 tys. osób, skorzystało 
z amnestii władz sowieckich i w 1922 r. oraz 1923 r. powróciło 
do swoich domów. Pozostali otrzymali prawo osiedlenia się w Polsce 
(na prawach obcokrajowców) lub wyjechali do pracy do Francji lub 
innych krajów, które wyraziły zgodę na ich przyjęcie. Ci z nich, 
którzy zdecydowali się na pozostanie w Polsce, dali początek, ist-
niejącym jeszcze do dzisiaj, koloniom Rosjan i Ukraińców w miastach 
kresów zachodnich II Rzeczypospolitej, jak np. Poznaniu, Bydgoszczy, 
Toruniu, Grudziądzu czy też Gdyni. W okresie międzywojennym grupy te 
były widoczne w życiu tych miast i dobrze zorganizowane, kultywowali 
swoje tradycje narodowe oraz religię. Wówczas to w miastach zachod-
niej Polski rozpoczęły również działalność parafi e prawosławne. Po 
wkroczeniu na te tereny w 1945 r. Armii Czerwonej wielu przedstawi-
cieli tych społeczności zostało aresztowanych i podzieliło następnie 
los wielu Polaków wywożonych do obozów na wschodzie ZSRS. Ci co prze-
żyli powrócili do rodzin i przybranej ojczyzny. Kolonie te istnieją 
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do dnia dzisiejszego i świadczą o tym, że emigranci z Rosji znaleźli 
w Polsce swoją drugą ojczyznę.

Należy także pamiętać, że  podczas wojny polsko-sowieckiej toczonej 
w latach 1919–1920 sytuacja militarna na frontach często się zmie-
niała. W pierwszym okresie wojny Polacy zajęli Wilno, doszli do Bere-
zyny, a następnie opanowali Kijów, natomiast latem 1920 r. Armia Czer-
wona doszła do Wisły i zagroziła Warszawie. Konsekwencją zwycięstw 
i porażek odnoszonych przez obie strony konfl iktu było dostanie się do 
niewoli wielu żołnierzy zarówno Wojska Polskiego, jak i Armii Czer-
wonej. Po zakończeniu konfl iktu z Rosją Sowiecką polskie władze woj-
skowe dokonały bilansu własnych strat. Wynika z nich, że do sowiec-
kiej niewoli dostało się ponad 40 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. 
Do Polski w wyniku akcji wymiany jeńców powróciło tylko ok. 26,5 
tys. osób. Istnieje więc potrzeba wyjaśnienia losów tych, którzy nie 
powrócili do domów. Liczymy w tym zakresie na efektywną współpracę 
ze stroną rosyjską. 

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer
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Źródła do dziejów sowieckich jeńców 
wojennych w Polsce

 

Źródła archiwalne do dziejów obozów jeńców wojny 1920 r. w Polsce 
podzielić można na dwie zasadnicze grupy: akta władz i instytucji 
wojskowych oraz akta władz cywilnych. Wśród nich najważniejszy i naj-
obszerniejszy kompleks dokumentalny stanowią archiwalia władz woj-
skowych, z okresu polsko-sowieckiego konfl iktu wojennego oraz lat 
bezpośrednio po wojnie. Są one przechowywane w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie. Największą wartością badawczą w omawianym 
zakresie charakteryzują się zespoły poszczególnych oddziałów i sze-
fostw Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, a także  odpowied-
nich oddziałów sztabu i departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych 
(MSWojsk). 

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (NDWP) zostało utworzone 
w lutym 1919 r. na bazie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
w związku z toczącą się wojną polsko-sowiecką. Struktura organiza-
cyjna NDWP w pierwszych miesiącach nie była ustabilizowana i często 
podlegała zmianom. Organizacja NDWP, ustalona  na początku 1920 r., 
utrzymana do końca wojny polsko-sowieckiej składała się z pięciu 
oddziałów: I – Organizacyjnego, II – Informacyjnego, III – Operacyj-
nego, IV – Kwatermistrzowskiego (następnie Etapowego) i V – Prezy-
dialnego oraz dziewięciu szefostw, w tym m.in. Lotnictwa, Łączności, 
Inżynierii i Saperów, Kolejnictwa Polowego, Sanitarnego oraz wielu 
mniejszych jednostek organizacyjnych. W kwietniu 1921 r., w związku 
z zakończeniem wojny, dekretem Naczelnego Wodza  o organizacji naj-
wyższych władz wojskowych została zarządzona likwidacja  NDWP, któ-
rego oddziały rozwiązano bądź wcielono do  Sztabu Generalnego lub 
Sztabu MSWojsk. 

Spuścizna aktowa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego obejmuje 
ok. 100 m.b. akt (2154 j.a.) zgrupowanych w 31 zespołach archiwal-
nych.  Całość akt NDWP stanowi jedno z najważniejszych źródeł histo-
rycznych do badań nad przebiegiem polsko-sowieckiego konfl iktu zbroj-
nego. Dla odtworzenia losów jeńców tego konfl iktu najcenniejsze są 
materiały Oddziału I i Oddziału IV, poszczególnych obozów jeńców 
i internowanych oraz Szefostwa Sanitarnego NDWP.
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Dla badań nad  losami jeńców ważne są także archiwalia sztabów 
frontów. Ich jednolitą organizację i strukturę ustalono w 1919 r. 
Sprawy jeńców wojennych należały do kompetencji oddziałów czwartych 
(IV) sztabów frontów. Fronty zostały zlikwidowane w marcu 1920 r.; 
Wojsko Polskie podzielono na armie, które otrzymały odpowiednie 
odcinki frontu i zadania operacyjne. Jednakże po kilku miesiącach, 
w maju 1920 r. nastąpiła restytucja dowództw frontów, którym podpo-
rządkowano armie. Niekiedy dowództwo frontu łączyło się z dowództwem 
armii. Dowództwa armii istniały do końca wojny polsko-sowieckiej. 
Zachowana spuścizna aktowa dowództw frontów z okresu 1919–1920 liczy 
1303 j.a. Zgrupowana jest w 18 zespołach poszczególnych dowództw 
frontów (zespoły I.310.1–I.310.18). Materiały archiwalne dowództw 
armii obejmują 2449 j.a. z lat 1920–1922, zgrupowane w 8 zespołach 
archiwalnych (zespoły I.311.1–I.311–8). 

Archiwalia dowództw frontów i armii charakteryzują się jedno-
litą i powtarzalną zawartością. Wśród akt najwięcej zachowało się 
dokumentacji operacyjnej, związanej z działaniami wojennymi: roz-
kazy, komunikaty i raporty, dzienniki bojowe oraz materiały organi-
zacyjne: etaty, raporty dotyczące organizacji poszczególnych jedno-
stek, ordre de bataille. Losy jeńców Armii Czerwonej odzwierciedlają  
dokumenty mówiące o organizacji punktów odbiorczych jeńców,  organi-
zacji i liczebności oddziałów robotniczych jeńców, rozkazy dotyczące 
ewidencji jeńców znajdujących się w poszczególnych jednostkach, ich 
transportu do obozów, organizacji pełnomocników ds. jeńców wojen-
nych przy dowództwach formacji i oddziałów.  Dużą wartość badawczą 
mają także protokoły przesłuchań jeńców, raporty o nastrojach jeńców 
zachowane w materiałach oddziałów drugich (II) sztabów frontów.

Odrębnym źródłem, odzwierciedlającym  sytuację polityczną w obo-
zach i nastroje poszczególnych grup jeńców, a także przypadki ucieczek 
i niepokojów w punktach etapowych, obozach i oddziałach robotniczych 
jeńców, są materiały wydziałów drugich (II) informacyjnych dowództw 
okręgów generalnych. W ich skład w okresie wojny wchodziły refe-
raty jeńców i internowanych. Organizacja ta miała charakter tymcza-
sowy, uwzględniając wymagania stanu wojennego oraz wzmożone zadania 
dowództw okręgów generalnych podczas demobilizacji i przechodzenia 
na stan pokojowy. Wydziały drugie (II) informacyjne dowództw okręgów 
generalnych odpowiedzialne były za zapewnienie spokoju na obszarze 
okręgów, zwalczanie  szpiegostwa i działalności antypaństwowej. Pro-
wadziły one także odpowiednie działania wśród jeńców wojennych, w tym  
żołnierzy Armii Czerwonej, przebywających w obozach. Pozostałość 
aktowa wydziałów drugich (II) informacyjnych zgrupowana jest w zespo-
łach I.371.1–10, liczących 2494 j.a. z lat 1918–1939.  Znajdują się 
tam raporty dotyczące warunków i liczebności  poszczególnych obozów 
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jenieckich, nastrojów jeńców, stosunków wzajemnych jeńców rosyjskich 
i czerwonoarmistów, Ukraińców i Białorusinów. 

Dokumentację o podobnej zawartości zawierają także akta zespołu 
Oddziału II Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918–
1939 (zespół I.303.4). 

Kwestie warunków bytowych w obozach jeńców, ich lokalizacji, wyży-
wienia itp. odzwierciedlone są w materiałach Głównego Kwatermistrzo-
stwa Sztabu Generalnego, któremu podporządkowano wszystkie formacje 
i urządzenia etapowe, zajmujące się zaopatrzeniem materiałowym, w tym 
dla jednostek znajdujących się na froncie. Po utworzeniu Naczelnego 
Dowództwa WP  Główne Kwatermistrzostwo przekształcono w Oddział IV 
Kwatermistrzowski NDWP. W etacie Głównego Kwatermistrzostwa dzia-
łała Sekcja Ogólna, w składzie której funkcjonował Referat Jeńców, 
Uchodźców i Internowanych.

Spuściznę aktową Oddziału IV NDWP z lat 1918–1921 przekazano do 
Archiwum Wojskowego w latach 1925–1926. Porządkowano ją w latach 
30. XX w., nadając układ zgodny z kancelaryjnym, tzn. kancelarii 
austriackiej, przyjętej w tym czasie w NDWP. Układ taki pozostał  
do dziś. Obecnie materiały zespołu I.301.10 Oddział IV NDWP liczą 
429 j.a. (14,5 m.b.) dokumentacji z lat 1918–1920. Akta  referatu 
jeńców wojennych i internowanych stanowią 30 j.a. o sygnaturach 332–
361 (ok. 1 m.b.). Zawierają one dokumentację w sprawach organizacji 
obozów i oddziałów robotniczych jeńców, raporty z inspekcji obozów, 
materiały dotyczące pomocy charytatywnej dla jeńców, orde de bataille 
obozów, wykazy obozów, ewidencję imienną i zbiorczą jeńców i inter-
nowanych, korespondencję ze szwajcarskim Czerwonym Krzyżem w spra-
wach jeńców. 

Odrębną grupę zespołów, oznaczonych w ewidencji zasobu Central-
nego Archiwum Wojskowego numerem I.336., stanowią akta poszczegól-
nych obozów dla jeńców i internowanych, kompanii robotniczych, stacji 
rozdzielczych jeńców i szpitali wojskowych, w których leczono jeńców. 
Jest to dokumentacja zachowana szczątkowo, dalece niepełna, pomimo to 
niezwykle cenna dla badań nad  losami rosyjskich i sowieckich jeńców 
i internowanych na terytorium Polski zarówno z okresu I wojny świa-
towej, jak i wojny polsko-bolszewickiej. Zawartość tych materiałów 
przedstawia się następująco:
– zespół I.336.1 Obóz Jeńców i Internowanych Nr 1 w Strzałkowie 

1918–1922, 55 j.a. Akta zespołu zawierają przede wszystkim doku-
mentację organizacyjną obozu, a więc rozkazy dzienne i okresowe, 
raporty,  sprawy organizacyjne, zaopatrzenia, personalne. Znaczną 
część dokumentacji obozu w Strzałkowie stanowią  prośby o zwol-
nienie z obozu. Zachowały się także wykazy jeńców wraz z kartami 
ewidencyjnymi, korespondencja w sprawach jeńców kierowanych do 
obozu, akta spraw osób internowanych.
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– zespół I.336.2 Obóz Internowanych Nr 1 w Dąbiu 1921, 1 j.a. Ewi-
dencja personalna ofi cerów obozu.

– zespół I.336.3 Obóz Internowanych Nr  3 w Łańcucie 1921, 1 j.a. 
Wykazy jeńców Ukraińców.

– zespół I.336.4 Obóz Jeńców i Internowanych Nr 5 w Szczypiornie 
1919–1921, 4 j.a. Akta zespołu zawierają rozkazy dzienne, sprawy 
personalne obozu, karty ewidencyjne jeńców bolszewików.

– zespół I.336.5 Obóz Jeńców Nr 6 w Aleksandrowie Kujawskim 1920–
1921, 3 j.a. Akta personalne obozu oraz sprawy internowanych 
z armii gen. Bredowa.

– zespół I.336.6 Obóz Jeńców Nr 7 w Tucholi 1920–1921, 2 j.a. Jed-
nostki zawierają ewidencję jeńców obozu, karty zgonu jeńców bol-
szewików.

– zespół I.336.7 Obóz Internowanych Nr 6 w Zduńskiej Woli 1921, 
3 j.a. Sprawy personalne obozu, wykaz jeńców Jazdy Tatarskiej, 
ewidencja internowanych.

– zespół I.336.8 Obóz Jeńców Fort Berga Twierdza Brześć Litewski 
1919, 1 j.a. Ewidencja jeńców bolszewików.

– zespół I.336.9 Obóz Jeńców i Internowanych Koszary Grajewskie 
w Brześciu Litewskim 1919, 1 j.a. Wykaz jeńców bolszewików.

– zespół I.336.10 Obóz Jeńców Wojennych w Złoczowie 1919–1920, 
7 j.a. Sprawy organizacyjne obozu, korespondencja w sprawie zwol-
nień jeńców, ewidencja jeńców ukraińskich.

– zespół I.336.11 Stacja Rozdzielcza Jeńców Wojennych i Interno-
wanych w Brześciu Litewskim, bez daty, 1 j.a. Karty ewidencyjne 
jeńców bolszewików.

– zespół I.336.12 Stacja Rozdzielcza Jeńców Wojennych i Internowa-
nych w Kobryniu 1920, 1 j.a. Karty ewidencyjne jeńców wojennych 
bolszewików.

– zespół I.336.13 Stacja Rozdzielcza Jeńców Wojennych i Internowa-
nych w Kowlu 1919, 1 j.a. Karty ewidencyjne jeńców wojennych bol-
szewików.

– zespół I.336.14 Dowództwo Oddziału Robotniczego Jeńców Nr 19/
IV1 1921, 1 j.a. Karty ewidencyjne jeńców wojennych bolszewików.

– zespół I.336.15 Oddział Robotniczy Jeńców Nr 111/II2 1920–1921, 
1 j.a. Sprawy organizacyje Oddziału.

– zespół I.336.16 Dowództwo 113. Kompanii Robotniczej Jeńców 1920, 
1 j.a. Karty ewidencyjne jeńców wojennych bolszewików.

– zespół I.336.17 412 Kompania Robotnicza Jeńców w Brześciu Litew-
skim 1920–1921, 2 j.a. Sprawy organizacyjne i personalne obozu.

– zespół I.336.18 Szpital Epidemiczny dla Jeńców Nr 11 w Brześciu 
Litewskim 1919, 1 j.a. Karty ewidencyjne jeńców bolszewików.

1 Podległy Dowództwu Okręgu Generalnego IV Łódź.
2 Podległy Dowództwu Okręgu Generalnego II Lublin.
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– zespół I.336.19 Szpital Wojskowy w Dęblinie 1920–1921, 1 j.a. 
Karty zgonu jeńców pochodzenia rosyjskiego z 73. Kompanii Robot-
niczej Jeńców.

– zespół I.336.20 Szpital Wojskowy w Skierniewicach 1921, 1 j.a. 
Karty ewidencyjne jeńców wojennych pochodzenia rosyjskiego.

– zespół I.336.21 Oddział Robotniczy Jeńców Nr 41/VI3[3] w Przemyślu 
1920, 1 j.a. Sprawy organizacyjne dotyczące jeńców niemieckich, 
czesko-słowackich, jugosłowiańskich i węgierskich w obozie.

– zespół I.336.22 Dowództwo Powiatu Etapowego w Łucku 1919, 1 j.a. 
Sprawy organizacyjne, ewidencja jeńców wojennych. 
Dokumentacja dotycząca liczebności jeńców wojennych, ich rozmiesz-

czenia i transportu  znajduje się także w materiałach dowództw etapów, 
okręgów etapowych, batalionów etapowych, wojsk wartowniczych i eta-
powych oraz stacji zbornych. Materiały te stanowią 189 zespołów nie-
wielkich rozmiarów (kilka–kilkanaście jednostek archiwalnych) z lat 
1919–1921 zgrupowanych w grupach zespołów: I.330–I.334. Dane doty-
czące jeńców czerwonoarmistów są rozproszone w dokumentacji organi-
zacyjnej i operacyjnej poszczególnych jednostek i formacji etapowych. 

Sprawy dotyczące  powrotu i transportu jeńców i internowanych 
znajdują się także w zespole Oddziału V Personalnego MSWojsk. z lat 
1918–1921 (zespół I.300.11). 

Drugą grupę źródeł stanowią materiały jednostek sanitarnych władz 
wojskowych. Należy do nich spuścizna aktowa Szefostwa Sanitarnego 
Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 1919–1920 (zespół I.301.17). Sze-
fostwo Sanitarne utworzono w 1918 r., początkowo w składzie Sekcji 
II Oddziału IV, Naczelnego Dowództwa. W listopadzie 1920 r. Sekcję 
Lekarską wydzielono z Oddziału IV, tworząc odrębne Szefostwo Sani-
tarne NDWP. Zespół liczy 169 j.a. Stanowią je materiały organiza-
cyjne, instrukcje, zarządzenia, wykazy lekarzy i aptekarzy wojsko-
wych, personelu szpitali i zakładów leczniczych. Sprawy stanu zdro-
wotnego jeńców wojennych, przebywających w obozach, znajdują się 
przede wszystkim w raportach i sprawozdaniach z inspekcji sanitar-
nych, a także meldunkach o chorobach zakaźnych i epidemiach. 

Podobnej zawartości dokumentacja znajduje się również w materia-
łach zespołu I.300.62 Departamentu Zdrowia MSWojsk. 1918–1939. Obecnie 
zespół liczy 66 j.a, stanowiąc bardzo niewielką część spuścizny 
Departamentu. Z lat 1918–1921 zachowały się akta dotyczące organi-
zacji Departamentu Sanitarnego (poprzednika Departamentu Zdrowia), 
organizacji wojskowej służby zdrowia, stanu higieny i zdrowotności 
w wojsku oraz szpitalnictwa wojskowego. Wśród dokumentacji zespołu 
znajdują się raporty z inspekcji i sprawozdania służb sanitarnych 
o stanie zdrowotności jeńców obozów jenieckich. Cennym źródłem są 

3 Podległy Dowództwu Okręgu Generalnego VI Lwów.
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przepisy sanitarne dla stacji rozdzielczych, obozów jeńców i inter-
nowanych oraz punktów wymiany jeńców.

Z zespołów MSWojsk. należy wymienić także zespół I.300.1 Gabinetu 
Ministra Spraw Wojskowych 1918–1939, liczący 1324 j.a. W jego skład 
wchodzi spuścizna poprzednika Gabinetu – Biura Prezydialnego, istnie-
jącego do sierpnia 1921 r., do którego zadań należała obsługa mini-
stra. Wśród zachowanej spuścizny aktowej dużą część stanowią  mate-
riały dotyczące Sejmu i Senatu RP oray Rady Ministrów. Są to porządki 
dzienne Sejmu RP, sprawozdania z posiedzeń sejmowych, interpelacje 
poselskie w sprawach wojska i służby wojskowej. 

Należy podkreślić, iż zasób Archiwum Wojskowego, poprzednika dzi-
siejszego Centralnego Archiwum Wojskowego, poniósł znaczne straty 
w czasie II wojny światowej. Zachowana obecnie w CAW spuścizna aktowa 
władz i instytucji wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej to czę-
stokroć akta szczątkowe. Do strat wojennych w archiwaliach wojsko-
wych doszło w wyniku zajęcia terytorium Polski przez wojska nie-
mieckie i Armię Czerwoną w 1939 r. Niewielka część zasobu przedwojen-
nego  Archiwum Wojskowego została ewakuowana do Rumunii, a następnie 
do Francji. Znaczna część, która trafi ła w ręce niemieckie, została 
wywieziona do archiwum w Oliwie. Wojenne losy tych akt prowadziły 
następnie przez Archiwum Specjalne NKWD w Moskwie, dokąd trafi ły jako 
materiały zdobyczne Armii Czerwonej. Część została rewindykowana do 
Polski w latach 60. XX w., znaczna część zatrzymana (m.in. II Oddziału 
Sztabu Generalnego) i do dzisiaj wchodzi w skład tzw. zespołów pol-
skich w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym (RGWA) w Moskwie. 
Duże straty poniosły materiały archiwalne znajdujące się we wrześniu 
1939 r. w registraturach władz i urzędów administracji wojskowej oraz 
składnicach akt. Na obszarach  Polski, włączonych do ZSSR, akta te 
zostały przejęte przez NKWD. W latach 1939–1941 akta władz wojsko-
wych wykorzystywane były przez organa Ludowego Komisariatu do tzw. 
celów operacyjno-czekistowskich, stąd też nastąpiły liczne podziały 
i przemieszczenia zasobu, częstokroć dzisiaj niemożliwe do odtwo-
rzenia. Podczas działań wojennych w 1941 r., okupacji niemieckiej, 
a następnie walk na tych terenach w 1944 r. materiały te uległy dal-
szym zniszczeniom, podziałom i rozproszeniu. Część z akt władz woj-
skowych znajduje się dzisiaj w RGWA, a także  archiwach obwodowych  
Ukrainy i Białorusi, w których zgromadzono dokumentację twórców pol-
skich do 1939 r. Zasób archiwalny polskich władz wojskowych z okresu 
międzywojennego, przechowywany zagranicą, przede wszystkim w archi-
wach rosyjskich, ukraińskich i białoruskich, jest pod względem roz-
miaru porównywalny z archiwaliami tych władz, znajdującymi się w Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Polsce. 

Materiały źródłowe władz cywilnych  do dziejów obozów jeńców Armii 
Czerwonej z lat 1919–1921 w Polsce podzielić można na dwie grupy.
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Do pierwszej należą akta władz centralnych państwa, przechowywane 
w Archiwum Akt Nowych. Są to materiały zespołów:  PL/2/5 Biura Sejmu 
RP w Warszawie 1919–1939; PL/2/8  Prezydium Rady Ministrów 1917–1939; 
PL/2/59 Komitetu Rosyjskiego w Polsce 1919–1939; PL/2/322 Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 1918–1939, PL/2/9 Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918–1939. 

Do drugiej należą akta władz terenowych, przechowywane w poszczegól-
nych archiwach państwowych. Materiały urzędów wojewódzkich, starostw 
powiatowych oraz akt gmin, na terenie których  rozmieszczone były obozy, 
zawierają informacje o ich organizacji i funkcjonowaniu. Materiały 
takie zachowały się m.in. w zasobie archiwów państwowych w Toruniu, Byd-
goszczy4, Koninie5, Poznaniu6, Krakowie7, Lublinie, Włocławku.

Publikacja Jeńcy sowieccy w Polsce 1920–1921. Zbiór dokumentów 
obejmuje 34 dokumenty źródłowe jednolitego charakteru. Są to komuni-
katy o sytuacji w obozach i stacjach rozdzielczych jeńców. 

4 Przykładowo, są to m.in. dokumenty: zespół PL/6/707/0 Komenda Powiatowa Policji 
Państwowej w Chojnicach 1920–1939, sygn. 15, Raport o sytuacji w obozie interno-
wanych Rosjan w Tucholi z 21 IV 1922 r., dokumentacja dotycząca obozu w Tucholi 
z 1922–1923 (w tym m.in. sprawozdanie z pobytu w obozie Polsko-Rosyjskiej Komisji 
Repatriacyjnej z 1 VIII 1922 r.); zespół PL/6/4/0 Urząd Wojewódzki Pomorski 
w Toruniu 1920–1939, sygn. 5319, Pismo dowódcy obozu jeńców w Strzałkowie z 7 II 
1921 r., informujące o epidemii cholery w obozie, sygn. 1130, Informacje o zatrud-
nieniu jeńców do pracy przy budowie linii kolejowej Puck-Hel, sygn. 13445, Okólnik 
w sprawie leczenia jeńców chorych na choroby weneryczne w obozie w Strzałkowie z 8 
IV 1922 r., sygn. 4748, Pismo informujące o epidemii cholery w obozie w Strzałkowie 
z 7 II 1921 r.; sygn. 24356, Dokumentacja cmentarza obozu jeńców i internowanych 
w Tucholi z l. 1923–1924.

5 Między innymi zespół Nr PL/54/7/0 Starostwo Powiatowe w Słupcy 1918–1939, sygn. 157, 
Listy  jeńców bolszewickich pracujących na terenie pow. słupeckiego z 25 I 1921 r. 
(wykaz 195 jeńców); Sytuacja jeńców przebywających na robotach w pow. słupeckim 
z 25 I 1921 r., sygn. 170, Protokoły przekazania jeńców sowieckich do obozu 
w Strzałkowie we wrześniu 1919 r.; Pismo informujące o przesłaniu jeńca bolszewic-
kiego, który dostał się do niewoli do oddziału pruskiego (Dywizji Litewsko-Białoru-
skiej), z 21 IX 1919 r., Pismo informujące o leczeniu jeńca sowieckiego w szpitalu 
zlokalizowanym na terenie Okręgu Generalnego Warszawa z 4 VI 1919 r., sygn. 552, 
Dokumentacja dotycząca cmentarza obozu jeńców w Strzałkowie za okres październik 
1919 – luty 1920 r. (w tym szkice cmentarza w Strzałkowie).

6 Przykładowo: zespół Nr PL/53/339/0  Starostwo Powiatowe we Wrześni 1919–1921, sygn. 
181, Wykaz pochowanych na cmentarzu obozu jeńców w Strzałkowie w l. 1915–1921 oraz 
plany cmentarza jeńców w Strzałkowie, sygn. 181A, Plan obozu jeńców w Strzałkowie; 
Szkic parceli chłopskich przeznaczonych na cmentarz obozu jeńców w Strzałkowie; 
Pismo władz wojskowych z 6 IX 1920 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza obozu jeńców 
w Strzałkowie, Pismo Dowództwa Obozu w Strzałkowie z 25 XI 1920 r. w sprawie roz-
szerzenia cmentarza jeńców w Strzałkowie. Zespół Nr Pl/53/418/0 Starostwo Grodzkie 
miasta Poznania  1920–1939, sygn. 285, Wykazy imienne z 1924 r. Rosjan wysłanych 
do Francji w celach zarobkowych z obozów w Strzałkowie, Kaliszu.

7 Między innymi w zespole PL/29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie 1918–1939, 
sygn. 50, Pismo z 10 XII 1921 r. informujące o zamknięciu obozu w Dąbiu pod Kra-
kowem.
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Komunikaty wydawane były początkowo przez Wydział Jeńców, funkcjo-
nujący w ramach utworzonej w kwietniu 1919 r. Sekcji Mobilizacyjnej 
Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych8. W styczniu 1921 r. 
podczas reorganizacji naczelnych władz wojskowych utworzono odrębną 
Sekcję Jeńców w ramach nowej struktury Oddziału I Sztabu MSWojsk 
pod dowództwem mjr. Józefa Sas-Hoszowskiego9. W jej skład weszły: 
dawna Sekcja Jeńców Ekspozytury Oddziału IV Sztabu MSWojsk, Wydział 
Jeńców oraz Centralne Biuro Rejestracji jeńców Sekcji Mobilizacyjnej 
Oddziału I Sztabu MSWojsk10.

Sekcja sprawowała  techniczne kierownictwo wszystkich spraw jeńców 
i internowanych na obszarze całego państwa; do jej kompetencji nale-
żały sprawy administracyjne, organizacyjne, repatriacyjne, ewiden-
cyjne i inspekcji. Sprawy polityczne i bezpieczeństwa wchodziły 
w zakres działania Wydziału Jeńców Oddziału II Sztabu MSWojsk11, 
sprawy zaś sanitarne – Referatu Sanitarnego Jeńców przy Departamencie 
VI (Sanitarnym) Ministerstwa. Ponadto, w ramach  inspektoratów gene-
ralnych funkcjonował Inspektorat Obozów Jeńców – pierwszym Inspek-
torem mianowano ppłk. Gotfryda Marskiego (od września 1919 r.)12, 
następnie funkcję tę objął od lutego 1920 r. płk Aureliusz Passella13. 
W zakres pracy Inspektoratu wchodziły sprawy związane z wyszkoleniem 
kadry, opracowaniem instrukcji, regulaminów itp. 

Wobec zawarcia traktatu pokojowego w Rydze, w którym uregulo-
wano także kwestie jeńców rosyjskich i ukraińskich, Rada Ministrów 
podjęła uchwałę z dnia 8 kwietnia 1921 r. o przekazaniu wszelkich 
spraw związanych z likwidacją spraw jeńców do wyłącznej kompetencji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotychczasowe komórki Ministerstwa 
Spraw Wojskowych: Sekcję Jeńców Oddziału I Sztabu, Wydział Jeńców 
Oddziału II Sztabu oraz referenta sanitarnego jeńców z Departamentu 
Sanitarnego połączono w sekcję Jeńców i Internowanych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych pod kierownictwem mjr. Sas-Hoszowskiego, oddając 
także do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotychczasowy 
skład, kompetencje i etat tych trzech urzędów. Ponadto, do kompe-
tencji MSZ przekazano także wraz z etatami wszystkie urzędy, zakłady 
i oddziały robotnicze jeńców i internowanych, znajdujące się pod 

8 Zob. R. Czarnecka, Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918–1921, 
„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 27, Warszawa 2005.

9 Zob. B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918–1921. Zarys organizacji 
i działalności, Warszawa 1972, s. 204.

10 Rozkaz dzienny Oddziału I Sztabu MSWojsk Nr 11, poz. 2 z 18 I 1921 r. Zob. także: 
S. Grobelny, Zawartość zespołu akt Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z lat 1918–1921, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 8–9, Warszawa 1978.

11 Szerzej o działalności Oddziału II Sztabu MSWojsk w obozach jeńców  i internowanych 
zob.: A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998, s. 23 i inn.

12 Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów Wojskowych Nr 9, poz. 76 z 11 IX 1919 r.
13 Rozkaz ofi cerski Naczelnego Dowództwa Nr 6 z 21 II 1920 r.
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komendą poszczególnych dowództw kręgów generalnych i dowództw armii, 
w tym  punkty wymiany jeńców i obozy izolacyjne. 

Urzędy i instytucje jeńców i internowanych, przekazane Minister-
stwu Spraw Zagranicznych, zostały podporządkowane pod względem woj-
skowo-dyscyplinarnym na prawach właściwego dowódcy szefowi Departa-
mentu Sanitarnego MSWojsk gen. Franciszkowi Zwierzchowskiemu14. Nowo 
powołanej Sekcji Jeńców i Internowanych MSZ podporządkowano dotych-
czasowych referentów jeńców przy dowództwach okręgów generalnych 
i ekspozyturach dowództw armii  dla spraw demobilizacji, jako ofi cerów 
łącznikowych MSZ ds. jeńców i internowanych przy tych dowództwach. 
Poza zmianą podległości, reorganizacja w niewielkim zakresie doty-
czyła funkcjonowania i wewnętrznej organizacji obozów, punktów kon-
centracyjnych i wymiany oraz oddziałów robotniczych jeńców i inter-
nowanych, głównie ze względu na planowaną ich bliską likwidację 
po zakończeniu wymiany jeńców. Zakres działania obozów i instytucji 
jenieckich pozostawał niezmieniony; zmiany dotyczyły stopniowego 
zastąpienia oddziałów wartowniczych cywilnymi formacjami  Policji 
Państwowej, a w wypadku służby wartowniczej pełnionej przez oddziały 
bojowe – formacjami wartowniczymi etapowymi. Utrzymano wykonanie 
zaopatrzenia materialnego, leczenia, zabiegów sanitarnych i wetery-
naryjnych przez właściwe władze wojskowe, przy czym na rachunek MSZ.  
Z dniem 15 maja 1921 r. zniesiono stanowiska inspektorów jeńców, 
działających dotychczas przy ekspozyturach dowództw armii; zlikwido-
wano także urząd Inspektora Obozów Jeńców15. 

Spuścizna aktowa Sekcji Jeńców i Internowanych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, a także jej poprzedniczek – Sekcji Jeńców Oddziału 
I Sztabu oraz Wydziału Jeńców Sekcji Mobilizacyjnej Oddziału I Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych uległa niemal całkowitemu zniszczeniu 
podczas wojny.  Okoliczności straty tych materiałów są nieznane, nie-
znana pozostaje także zawartość tej spuścizny z powodu zniszczenia 
w 1939 r., a następnie w 1944 r. nie tylko samych akt, lecz też ich 
ewidencji. Wśród zachowanych archiwaliów Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych całkowicie brak materiałów Sekcji Jeńców i Internowanych, 
natomiast w materiałach wojskowych zachowała się 1 j.a. Sekcji Jeńców 
Oddziału I Sztabu  MSWojsk.16.

Komunikaty o sytuacji w obozach jeńców w 1920 r. i 1921 r. wytwa-
rzane były w wielu egzemplarzach i wysyłane do ok. 100 instytucji 
wojskowych i cywilnych. W wyniku kwerendy archiwalnej, przeprowa-
zonej w aktach adresatów komunikatów, odszukano ich część i włączono 

14 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych Nr L. 7500/Jeńc. z 30 IV 1921 r. – CAW, zesp. 
I.300.7, sygn. 276, bp.

15 Zarządzenie wykonawcze Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr L. 8500/Jeńc. Do rozkazu 
L. 7500/Jeńc. z 10 maja 1921 r. – RGWA, f. 308K, op. 10, d. 277, l. 66–67.

16 CAW, Oddział I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918–1921, zespół I.300.7, 
sygn. 105.
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do niniejszego tomu. Odtworzono w ten sposób bardzo ważny fragment 
działalności instytucji sprawujących kierownictwo nad obozami jeńców 
i internowanych wojny 1920 r. w Polsce. 

Wartość źródłowa publikowanych archiwaliów do celów badań nad 
problematyką jeńców i internowanych rosyjskich, sowieckich i ukra-
ińskich, przebywających w obozach w Polsce, jest trudna do przece-
nienia. Przede wszystkim stanowią one podstawę do jednoznacznego 
wyjaśnienia kwestii liczebności i stanu zdrowotności jeńców i inter-
nowanych, warunków bytowych i sanitarnych w obozach, punktach koncen-
tracyjnych, oddziałach robotniczych, punktach wymiany i innych zakła-
dach dla jeńców. Odzwierciedlają także  strukturę geografi czną i orga-
nizacyjną systemu obozów jenieckich w Polsce, jej zmiany w miarę 
zmniejszania się liczby jeńców i internowanych w rezultacie wymiany 
i repatriacji jeńców. 

Dokumentom w tomie nadano układ chronologiczny. Dokumenty publikuje 
się bez jakichkolwiek skrótów; przy ich opracowaniu na użytek niniej-
szej publikacji zastosowano zasady powszechnie przyjęte w edytor-
stwie źródłowym w Polsce, zgodnie z zasadami zawartymi  w instrukcji 
wydawniczej prof. Ireneusza Ihnatowicza17. Wszelkie odręczne dekre-
tacje, adnotacje i zapiski na dokumentach, a także stemple i pie-
częcie kancelaryjne, pochodzące od wystawcy bądź adresata, oznaczono 
w tekście przypisami literowymi oraz objaśniono w opisie dokumentu. 
Uzupełnienia i rozwinięcia występujących licznie w tekstach skrótów 
i skrótowców, pochodzące od autorów tomu, podano w nawiasach kwadra-
towych. Pozostawiono skróty powszechnie przyjęte, które rozwinięto 
w wykazie skrótów. 

Publikację zaopatrzono w indeks imienny oraz indeks geografi czny, 
obejmujący dokumenty źródłowe.

Ewa Rosowska

17 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX 
i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, 1962, s. 99–123. 
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Введение

Ситуация советских военнопленных 
в Польше в 1919–1921 гг.

Вопросы военнопленных, интернированных лиц, репатриантов и прину-
дительных работников, вывезенных с территорий, оккупированных госу-
дарствами Тройственного союза, принадлежали к важнейшим вопросам 
в польско-советских взаимоотношениях. Эта проблема касалась крупных, 
многомиллионных групп людей, перемещающихся с запада на восток и в про-
тивоположном направлении. Это явление проявилось вскоре после окон-
чания Первой мировой войны, в момент возрождения, после более столет-
него периода неволи, независимого польского государства. Необходимо 
отметить, что первые возвращения поляков с востока начались раньше, 
в данном случае, после подписания Германией и Австро-Венгрией мирного 
договора с большевистской Россией в Брест-Литовске (9 февраля 1918 г). 
Однако это явление не приобрело массовый характер и эти перемещения 
целенаправленно сдерживались немецкими оккупационными властями. Мас-
совые возвращения начались лишь после окончания в ноябре 1918 г. Первой 
мировой войны. Раньше всего это явление появилось на западных границах 
возрождающегося польского государства.

В результате поражения центральных держав, распада Австро-Венгрии 
и революции в Германии, из этих стран, их восточных регионов, возвра-
щаться на свою родину (Россию, Украину, Польшу, балтийские страны) 
начали военнопленные, интернированные лица и принудительно вывезенные 
на работы – граждане бывшей Российской империи. Первые группы рус-
ских военнопленных и принудительных работников на территории Царства 
Польского, освобожденного от немецкой оккупации, появились в середине 
ноября 1918 г., то есть в период формирования польских центральных 
органов власти в Варшаве. Домой россияне следовали, используя основные 
пути сообщения, проходящие по территории Польши с запада на восток.

Первым этапом для этих людей, перед дальнейшей дорогой на восток, 
была Варшава, главный железнодорожный узел, где их собирали в бывших 
немецких бараках на Повонсках (частично уничтоженных жителями Варшавы 
после 11 ноября 1918 г.). Например, первый транспорт с русскими плен-
ными был отправлен с Калиша в Варшаву сразу же после эвакуации немцев 
14 ноября. Этими эшелонами ехали домой россияне, ранее находившиеся 
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в лагере для пленных в Щиперно. В общей сложности, только в период с 14 
по 16 ноября выслано из Калиша 14 тыс. мятежных пленных.

Подобный процесс происходил  в лагере для пленных в Стшалкове (рас-
положенном на границе Царства и Великой Польши), в лагерях для пленных, 
находившихся на Балтийском Поморье (в Тухоли, Черске, Гданьске, Пиле) 
и Восточной Пруссии (в Лидзбарке-Варминьском, Ожиши). Процесс эваку-
ации пленных и русских работников из Германии на восток проходил сти-
хийно и без препятствий со стороны немецких властей (такая позиция про-
слеживалась в ноябре и декабре 1918 г.). Таким образом, немецкие власти 
пытались избавиться от ненужных в настоящее время на своей территории 
лиц, особенно в условиях продовольственных трудностей, а также, по 
предположению польской стороны, намеривались таким образом дестабили-
зировать  ситуацию на территориях возрождающейся Польши.

Этот стихийный  процесс продвижения русских с запада на восток был 
остановлен в конце января 1919 г. По настойчивому требованию польских 
властей, государства Антанты запретили с 22 января 1919 г. отправку 
эшелонов с русскими пленными и рабочими на восток через польскую тер-
риторию. Польская сторона в короткий промежуток времени, в течение 
нескольких недель, укрепила также свою западную и северную границу, соз-
давая отряды пограничных войск. Для иллюстрации миграционных явлений. 
имевших место в первые недели после обретения Польшей независимости, 
необходимо отметить, что с 15 ноября 1918 г. по 20 января 1919 г. 
с запада в Польшу прибыло в сумме свыше 510 тыс. чел, в том числе: 210 
тыс. поляков, 281 тыс. русских и 20 тыс. пленных других национально-
стей. В общей сложности, в центральных державах в годы Первой мировой 
войны находилось около 2 млн. русских военнопленных и несколько сот 
тысяч принудительных работников. 

Власти возрождающегося в ноябре 1918 г. польского государства быстро 
обратили внимание на проблемы, связанные с массовой миграцией, которые 
появились по окончании боевых действий. Поэтому, чтобы контролиро-
вать данное явлением, уже 11 ноября 1918 г. начал работу Государ-
ственное управление по делам возвращения пленных, беженцев и рабочих, 
официальный декрет о его создании подписан 30 декабря 1918 г. Советом 
Министров Речи Посполитой (РП). Эта структура была создана на основе 
отделов Главного опекунского совета, созданного Советом Регенцийным1. 

Русскими пленными и рабочими, еще остававшимися в глуби Германии 
и не успевшими эвакуироваться на восток до 22 января 1919 г., должны 
были заняться власти Германии и Советской России. Эти страны должны 
были найти иной маршрут для их эвакуации из Германии. В конечном итоге 
она прошла морским путем со Щецина в Ригу или Петроград и проводи-

1 Oбразованний в 1917 г. Германией и Aвстрией являлся временным органом верховной 
власти Царства Польского 7 октября 1918 г. Совет обявил независимость Польши, 
a 11 ноября передал власть Юзефу Пилсудскому.
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лась до 1921 г. В конце концов, польские власти не выразили согласия 
на транспортировку русских пленных из Германии поздней осенью 1920 г.

Необходимо отметить, что советские власти в Москве также очень 
быстро обратили внимание и заинтересовались проблемой русских пленных  
и рабочих, эвакуирующихся домой через территорию Польши. Уже в начале 
декабря 1918 г. в Государственное управление по делам возвращения 
пленных, беженцев и рабочих обратилась направленная из Москвы делегация 
Российского Красного Креста, во главе с Ефимом Вейсбродом. Перед ее 
членами стояла задача не только нести гуманитарную помощь, но и нала-
дить политический диалог с польскими властями в Варшаве. Поэтому поль-
ский МИД, соблюдая общие принципы польской политики, не налаживал 
никаких отношений с большевистскими властями, не аккредитировал эту 
миссию, и она не начала свою деятельность. 

Однако, невзирая на эту неудачу, советская сторона в очередной раз 
выслала гуманитарную миссию, во главе с Б. Весоловским и Л. Альтером, 
которая 22 декабря 1918 г. прибыла в Варшаву. Также и она не получила 
разрешения на деятельность, а ее члены были интернированы и 11 дней 
спустя должны были быть выдворены из Польши. Как известно, во время 
транспортировки на восток 2 января 1919 г. польские конвоиры застре-
лили четырех членов  миссии в районе железнодорожной станции Лапы. Этот 
факт был осужден польскими властями, а исполнители притянуты к уго-
ловной ответственности.

Лишь третья миссия Российского Красного Креста, прибывшая в конце 
декабря 1918 г. из Москвы в Варшаву, во главе с Павлом Гессе, получила 
разрешение на деятельность. Эта миссия получила рекомендации от дей-
ствующего в Варшаве Русского благотворительного общества, а также Меж-
дународного Красного Креста. Таким образом, поляки были уверены, что 
ее члены не будут заниматься политической деятельностью. Миссия заня-
лась оказанием помощи гражданам бывшей Российской империи, перемеща-
ющимся с запада на восток через Польшу. В ее компетенции не входило 
оказание помощи большевистским военнопленным, наплывающим в польские 
лагеря после начала польско-советской войны, то есть с середины фев-
раля 1919 г.

В первые месяцы польско-советской войны бои были не очень интенсив-
ными, поэтому число военнопленных по обеим сторонам было невелико. Для 
сравнения следует заметить, что в ноябре 1919 г. (то есть в период, 
когда бои на востоке прекратились и проводились польско-советские пере-
говоры в Микашевичах) на территории Польши находилось 7096 большевист-
ских пленных (таблица 1). Они находились в лагерях в: Стшалкове, Вадо-
вицах, Лансуте, Пикулицах, Домбе и Брест-Литовске. Их численность, сле-
довательно, не была высокой и потому эта проблема не была предметом 
переговоров в Микашевичах.



42/248

Таблица 1. Число большевистских пленных в Польше в ноябре 1919 г.

Лагеря большевистских пленных 
Число пленных 

Ноябрь 1919 г.

Лагерь для пленных № 1 в Стшалкове 2784

Лагерь для ленных № 2 в Вадовицах 1860

Лагерь для пленных № 3 в Лансуте –

Лагерь для пленных № 4 в Пикулицах 2036

Лагерь для пленных № 5 в Брест-Литовске* 1002

Лагерь для интернированных лиц № I в Домбе 1274

Лагерь для интернированных лиц № II в Демблине* –

Лагерь для интернированных лиц № III в Модлине –

Всего 7096

20 Рабочих отрядов пленных, работающих 
преимущественно при строительстве железной 
дороги 

–

Итого 7096

* - лагеря, находившиеся в стадии ликвидации
- - явление не присутствует
Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział IV Naczelnego Dowództwa 

Wojsk Polskich (Sekcja Jeńców), t. 35a, Wyjaśnienia Minister-
stwa Spraw Wojskowych w sprawie jeńców i internowanych udzie-
lone Komisji Sejmowej z 6 listopada 1919; Oddział I Minister-
stwa Spraw Wojskowych, t. 276, Referat w sprawie obozów dla 
jeńców i Stacji Rozdzielczych z 1919, k. 2–9.

В проводившихся там разговорах стоял лишь вопрос освобождения совет-
скими властями польских заложников, а также взаимообмен гражданскими 
интернированными лицами. Польская сторона, по мере своих возможностей, 
старалась обеспечить большевистским военнопленным, как и пленным укра-
инцам из УНР и ЗУНР, надлежащие бытовые условия в лагерях. Не во всех 
ситуациях это было возможно. Необходимо отметить, что в осенне-зимний 
период 1919/1920 гг. в некоторых лагерях наблюдалась тяжелая санитарно-
продовольственная ситуация пленных. Это было вызвано упущениями со 
стороны центральных военных властей, а также руководства конкретных 
лагерей. Это было замечено в том числе польской прессой и Сеймом, 
делегация которого объехала отдельные лагеря для пленных, а ее рапорт 



43/248

был, представленный на пленарных заседаниях. В результате интервенции 
депутатов, к весне 1920 г. наступило значительное улучшение ситуации 
пленных в лагерях. В начале весенних месяцев 1920 г. многих пленных 
из лагерей освободили домой (это были украинцы из Восточной Галиции), 
а большевистских пленных направили на работу в сельском хозяйстве 
и государственных учреждениях. Таким образом, их бытовые условия (про-
довольственные и санитарные) значительно улучшились. 

Таблица 2. Число советских пленных, попавших в плен во время варшавской 
битвы до 10 сентября 1920 г. 

Армия Дата Число пленных

1 армия до 8 сентября 1920 г. 8914

2 армия* – –

3 армия до 10 сентября 1920 г. 3756

4 армия до 10 сентября 1920 г. 13 179

5 армия до 10 сентября 1920 г. 13 669

6 армия до 10 сентября 1920 г. 1643

Всего до 10 сентября 1920 г. 41 161

* -   эта армия отослала всех пленных в 4 армию (ее Рассылочные пункты 
и Контрольные станции)

Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział IV Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Polskich (Sekcja Jeńców), t. 17, Wykaz jeńców bolsze-
wickich przyjętych do Punktów Wysyłkowych i Stacji Koncentra-
cyjnych dla jeńców od 14 sierpnia–10 września 1920; Raport 
z inspekcji urządzeń dla jeńców 2. armii z 5 października 
1920 r.

Здесь необходимо подчеркнуть, что польские власти не пытались утаить 
информацию об условиях быта пленных в польских лагерях. Лагеря были 
открыты для благотворительных иностранных миссий, находившихся в то 
время в Польше (американских, британских, украинских). Их рапорты, 
нередко очень критические, сохранились в польских и российских архивах. 
Члены этих миссий впускались в лагеря, не смотря на то, что Польша (как 
и царская, и большевистская Россия) не подписала Гаагскую и Женевскую 
конвенции о военнопленных. Польские военные власти во многих сохра-
нившихся документах отмечали, что Польша, хотя не подписала упомя-
нутые конвенции, применяет их на практике по отношению к большевист-
ским пленным. 
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Для польских властей серьезные проблемы с большевистскими пленными  
начались после победной варшавской битвы. В ее результате в польский 
плен попало от 40 до 50 тыс. красноармейцев, а последующая борьба зна-
чительно увеличила это число (таблица 2). Считается, что после окон-
чания польско-большевистских сражений  (т.е. после 18 октября 1920 г.) 
на территории Польши находилось около 90 тыс. советских пленных, то 
есть тех, которых можно было считать военнопленными (таблица 3). Оче-
редных около 25 тыс. советских пленных на добровольных началах записа-
лось в ряды создававшихся в Польше антибольшевистских военных подраз-
делений (ген. С. Булак-Балаховича, ген. Б. Перемикина, казацких под-
разделений есаулов Яковлева и Сальникова, а также украинских подразде-
лений С. Петлюры).

Таблица 3. Число большевистских пленных  в Польше в ноябре – декабре 
1920 г.

Лагеря для пленных и интернированных лиц
Число пленных 

10 XI 20–22 XII

Лагерь для пленных № 1 в Стшалкове 16 402 14 624

Лагерь для пленных № 2 в Вадовицах 439 1705

Лагерь для пленных № 3 в Лансуте – –

Лагерь для пленных № 4 в Пикулинах 822 734

Лагерь для пленных № 5 в Щиперно 1712 1096

Лагерь для пленных № 7 в Тухоле 4000 6960

Лагерь для интернированных лиц № I в Домбе 2905 3369

Лагерь для интернированных лиц № 13 в Лукове – –

Распределительная станция, Концентрационная 
станция пленных в Пулавах 

1461 998

Распределительная станция в Стрые 200 196

Распределительная станция, Концентрационная 
станция пленных № 21 в Белостоке 

– 162

Распределительная станция, Концентрационная 
станция пленных № 22 в Дорогуске

– 120

Распределительная станция, Концентрационная 
станция пленных № 23 во Львове

31 34

Рассылочный пункт пленных в Волковыске – 393
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Лагеря для пленных и интернированных лиц
Число пленных 

10 XI 20–22 XII

Рассылочный пункт пленных в Брест-Литовске – 462

Рассылочный пункт пленных в Ковеле – 202

Пункт обмена пленных в Барановичах –

Пункт обмена пленных в Ровно

Всего 31 842 29 305

На работах в рабочих отрядах и у частных лиц 45 000 –

Итого 76 842 –

Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, t. 276, Komunikat nr 34 o sytuacji w obozach z 23 wrze-
śnia 1921; t. 118, Komunikat nr 3 z 22 grudnia 1920; Dowództwo 
Okręgu Korpusu I, t. 9, Komunikat nr 40 z 5 marca 1921; Oddział 
IV Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich (Sekcja Ogólna), t. 21, 
(nr sprawy 4260) Komunikat nr 22 z 26 stycznia 1921; Gabinet 
Ministra Spraw Wojskowych, t. 402, Komunikat nr 10 z 30 maja 
1921; Centralne Archiwum Wojskowe-Centralne Archiwum Minister-
stwa Spraw Wojskowych, Wydział-Wywiadowczy Oddział II, t. 5, 
58, Komunikaty nr 29 i 37 z 23 sierpnia i 12 października 1921, 
k. 64–64a, 171–172.

Численность советских пленных, находившихся в Польше осенью 1920 г. 
была значительной. У польской стороны были большие трудности, чтобы 
надлежащим образом заняться их судьбой, особенно в перспективе прибли-
жавшихся осенних и зимних морозов. К тому же, осенью 1920 г. поляки 
были неподготовленными на этот случай, тем более, что перед поль-
скими властями стояли и другие важные задачи, которые следовало быстро 
решить. Это был: вопрос 50 тыс. интернированных солдат и их семей из 
бывших союзнических русско-украинских военных подразделений, которые 
в конце ноября 1920 г. снова оказались на территории Польши; демоби-
лизация собственных фронтовых подразделений (в том числе транспорти-
ровка добровольцев, сражающихся в подразделениях бывшей голубой армии 
генерала Юзефа Халлера – поляков из Америки); или же начавшиеся сразу 
после окончания боев на востоке массовая эмиграция (exodus) населения 
из советской России (польских пленных, переселенцев, беженцев).

Огромное количество задач, с которыми столкнулись осенью польские 
власти, привели к тому, что особенно на переломе 1920/1921 гг. появи-
лись серьезные проблемы, прежде всего в лагерях для пленных и лагерях 
для интернированных лиц бывших польских союзников. В связи с такой чис-
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ленностью пленных и интернированных лиц у польских властей возникли 
трудности с обеспечением соответствующих помещений, а также надлежа-
щего санитарного, медицинского и продовольственного обеспечения. Эти 
переходные проблемы вызывали недовольство среди пленных и интерниро-
ванных лиц, а также были замечены и использованы советскими делегатами 
во время мирных переговоров, проходивших в Риге. 

Идущая польско-большевистская война, в том числе польские поражения 
весной и летом 1920 г., привели к тому, что в советский плен попало 
также много польских солдат. К сожалению, трудно точно определить их 
число, отсутствуют польские, как и российские данные, приблизительно 
можно его определить на около 40 тыс. Польская сторона очень интересо-
валась их судьбой, поэтому в ходе переговоров в Риге обращала много вни-
мания на вопросы более быстрого их возвращения на родину. Этот вопрос 
очень часто поднимался в  ходе переговоров, между прочим, потому, что 
поляки опасались, что большевики, используя польский опыт и опираясь на 
польских пленных, начнут  создавать военные подразделения так называ-
емой Польской Красной Армии. Такие попытки были предприняты в октябре 
1920 г. в Бобруйске. По польским разведданным, в  результате агитации, 
проводимой польскими коммунистами в лагерях для пленных, и использо-
вания методов принуждения в упомянутые подразделения вступали даже 
польские офицеры низших чинов. Поэтому польская сторона была заинтере-
сована в том, чтобы очень быстро добраться до лагерей, в которых нахо-
дились поляки и таким образом помешать советским планам. 

Первым официальным документом между Польшей и Советской Россией, 
в котором были упомянуты проблемы опеки над военнопленными, было согла-
шение, подписанное в Берлине представителями Польского и Российского 
Красного Креста 6 сентября  1920 г. Это соглашение пролонгировало дей-
ствие договоров, подписанных в ноябре 1919 г. в Микашевичах и касав-
шихся обмена интернированных гражданских лиц. В новом соглашении обе 
стороны расширили диапазон опеки так же на лица, попавшие в плен в ходе 
польско-советской войны. Эту помощь планировали реализовывать через 
делегатов, назначенных Польским и Российским Красным Крестом. В Польше 
по опеке над большевистскими военнопленными и гражданскими интерниро-
ванными лицами от имени РКК была уполномочена Стефания Семполовская, 
а на территории Советской России над польскими пленными – Екатерина 
Пешкова. 

Согласие на инспекцию лагерей с военнопленными С. Семполовская и ее 
сотрудники получили лишь 2 ноября 1920 г., не без некоторого сопро-
тивления со стороны центральных военных властей. Ее деятельность они 
обуславливали началом работы Е. Пешковой. О ее работе среди польских 
пленных, к сожалению, мы знаем очень мало. Эта проблема не была до сих 
пор предметом заинтересованности русских историков, как и  представ-
ление судеб польских пленных, пребывавших в советском плену.
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Вопрос военнопленных нашел свое отражение также в документе, подпи-
санном в Риге 12 октября 1920 г., который прекращал военные действия 
между Польшей и Советской Россией (в так называемом прелиминарном дого-
воре). Этот вопрос регулировала статья VII, в силу которой обе стороны 
обязывались незамедлительно создать Смешанные комиссии, которые должны 
были заняться защитой интересов лиц интернированных, военнопленных, 
беженцами и эмигрантами. Принцип, по которому должен проводиться про-
цесс обмена пленными и репатриантами, необходимо было урегулировать 
путем отдельных соглашений в последующий период.

Проблема военнопленных  и репатриантов играла важную роль во время 
дальнейших польско-советских переговоров, проходивших в Риге и направ-
ленных на подписание мирного договора. Заседания в Риге проводились 
в Комиссиях. Интересующей нас проблемой занималась Комиссия по делам 
обмена военнопленных, беженцев, заложников и эмигрантов, которую воз-
главляло двое сопредседателей: Е. Залевский и И. Лоренц. Важную роль 
в предмете реализации постановлений мирного договора от 12 октября 
1920 г., в том числе по делам военнопленных, сыграла действующая 
в Белорусском Минске польско-российско-белорусская военная арбитражная 
комиссия. Во главе Польской военной делегации, входившей в ее состав, 
стоял п-к Юзеф Рыбак, позже его заменил п/п-к Я. Гемпель, а во главе 
советской Кирилл И. Шитко. Кроме вопроса, связанного с соблюдением 
условий перемирия, установлением линии перемирия, решением текущих 
спорных вопросов и пограничных инцидентов Совместная военная арби-
тражная комиссия в своей деятельности посвящала много внимания делу 
пленных  и интернированных гражданских лиц.

К примеру, в начале ноября 1920 г. председатель польской деле-
гации в Арбитражной комиссии, при согласии центральных военных вла-
стей, выступил с предложением быстрого обмена 41 польских больных 
пленных, находившихся в госпитале в Минске (которых поляки не успели 
эвакуировать после отступления из этого города) в обмен на большевист-
ских пленных, находившихся вблизи линии перемирия (конкретно в  Бара-
новичах). Российская сторона сразу же согласилась с этим предложе-
нием, но увидев как это было очень важно для поляков, затребовала 
в обмен на польских пленных двойное число своих пленных (то есть 82). 
Желая поспешить с помощью к больным пленным, польская сторона согласи-
лась на такой не эквивалентный обмен. Обмен первой группы был поведен 
11 декабря 1920 г. (36 советских пленных за 17 польских) на железно-
дорожной станции в Столбцах. Процесс выполнения этого обмена показал, 
что польская сторона также не была готова к быстрому началу такой акции 
(чего добивалась в ходе переговоров в Риге). Так вот, по рапортам поль-
ских офицеров, транспорт с большевистскими военнопленными прибыл на 
место со значительным опозданием, а пленные, не смотря на приказ из 
Варшавы, были в плачевном состоянии. Как писал в своем рапорте п/п-к 
Гемпель: большевистские пленные, в основном больные, прибыли в состо-
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янии достойным жалости и унижающим примитивное понятие гуманитаризма. 
Вагон был полон кала и вонял так, что к нему нельзя было подойти. Это 
свидетельствовало о безответственности польских лагерных служб в Бара-
новичах. Военное командование, прислушиваясь к рекомендациям п/п-к 
Гемпля, наказало виновных допустивших до таково состояния. Этот инци-
дент дал советской стороне очередной аргумент и был упомянут А. Иоффе 
в ходе переговоров в Риге.

В то же время, когда проводился обмен пребывающих в Минске больных 
польских пленных, также польская делегация вышла с предложением обмена, 
в этот раз эквивалентного, гражданских заложников. Поляки потребовали 
освобождения епископов Михалькевича и Лозинского. Большевистская сто-
рона поддержала предложение, требуя выдачи 5 человек, в том числе поль-
ских коммунистов и 2 женщин (это были польки, жены советских офицеров 
высоких чинов, не успевших эвакуироваться на восток). Не желая допу-
стить до повторного не эквивалентного обмена, Совет Министров РП не 
согласился на этот проект. Частично к вопросу вернулись в начале марта 
1921 г., когда поляки предложили обмен вышеупомянутых женщин (Кукович 
и Ольшанской) на две польки, находившиеся в московских тюрьмах (Анну 
Матусевич и Галину Дыбчинскую). На основе сохранившихся архивных мате-
риалов можно допустить, что обмен состоялся.

В начале января 1921 г. обе стороны подготовили также список из 62 
человек, которых  необходимо было обменять в первую очередь еще до 
начала организованной репатриационной акции. В большевистском списке 
преобладали польские коммунисты, находившиеся в польских тюрьмах 
(Павяк, Вронки, Мокотов, Краков итп.), но оказались в нем и военно-
пленные (офицеры), пребывающие в лагере в Домбе под Краковом. У обеих 
сторон возникли проблемы с розыском перечисленных в списке лиц, осо-
бенно советская сторона не могла на своей территории отыскать всех вне-
сенных в список поляков. Обмен первой группы из пофамильных перечней 
состоялся уже в феврале 1921 г. К началу этого месяца большевистской 
стороне удалось отыскать лишь 29 человек из польского списка.

В ходе проходивших в Риге переговоров польская делегация стреми-
лась к скорейшему подписанию договора, на основании которого можно 
было приступить к обмену военнопленными. Очень быстро был представлен 
проект договора об обмене пленных, который, не смотря на первоначальные 
сомнения и проволочки, был одобрен советскими делегатами Комиссии по 
делам обмена военнопленных, беженцев, заложников и эмигрантов. Это про-
изошло 31 декабря 1920 г. В договоре предполагалось, что в 10-дневный 
срок с момента его подписания должен был начаться обмен военнопленных. 
Следовательно, польская сторона оптимально планировала, что обмен нач-
нется около 10 января 1921 г. Чтобы соглашение о репатриации могло 
вступить в силу, его должны были подписать обе делегации на пленарном 
заседании. Однако A. Иоффе долго медлил с его подписанием, вплоть до 
24 февраля 1921 г. (таблица 4). Таким образом, большевистские делегаты 
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старались склонить польскую сторону к принятию в Риге невыгодных для 
Польши положений по экономическим вопросам и железнодорожного парка. 
Позиция советской стороны была также обусловлена тем, что она была 
неподготовленной к быстрому обмену военнопленными, к чему обязывали 
положения договора, поскольку большинство польских пленных находилось 
в Сибири, а их быстрая доставка в Минск и Шепетовку была невозможной. 
Кроме того, равно как и у поляков, у ольшевиков были проблемы (на что 
указывают их архивные материалы) с должной подготовкой пленных к обмену 
(снабжения их шинелями, формами, обувью). На эти трудности не обращали 
внимания русские историки, когда писали о вопросах пленных  польско-
-большевистской войны.

Таблица 4. Число большевистских пленных  в Польше в январе – октябре  
1921 г.

Лагеря для пленных 
и интернированных лиц

Число большевистских пленных 

26 I 5 III 30 V 23 VIII 23 IX 15 X

Лагерь для пленных № 1 
в Стшалкове

12 860 12 268 6485 3602 3654 344

Лагерь для пленных № 2 
в Вадовицах 

702 74 71 – – –

Лагерь для пленных № 3 
в Лансуте 

– – – 620 – –

Лагерь для военнопленных 
№ 4 в Пикулинах 

652 738 – – –

Лагерь для пленных № 5 
в Щиперно 

1090 1093 2146 689 – –

Лагерь для пленных № 7 
в Тухоле

7530 11 000 7662 1832 693 152

Лагерь для 
интернированных лиц 
№ I в Домбе

3255 4987 3271 3291 1183 46

Лагерь для 
интернированных лиц 
№ 13 в Лукове

– – – 172 140 132

Распределительная 
станция, 
Концентрационная станция 
пленных в Пулавах 

911 891 741 842 1719 49
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Лагеря для пленных 
и интернированных лиц

Число большевистских пленных 

26 I 5 III 30 V 23 VIII 23 IX 15 X

Распределительная 
станция в Стрые

186 – – – – –

Распределительная 
станция, 
Концентрационная станция 
пленных № 21 в Белостоке 

814 479 883 – – 113

Распределительная 
станция, 
Концентрационная станция 
пленных № 22 в Дорохуске

40 12 6 – – –

Распределительная 
станция, 
Концентрационная станция 
пленных № 23 во Львове

496 1404 – – – –

Рассылочный пункт 
военнопленных 
в Волковыске

856 456 33 78 72 –

Рассылочный пункт 
пленных в Брест-Литовске

722 1078 1 1169 57 –

Рассылочный пункт 
пленных в Ковеле

566 702 582 29 –

Пункт обмена пленных 
в Барановичах

863 487 613 427 –

Пункт обмена пленных 
в Ровно 

– 7 607 109 –

Всего 29 131 35 045 25 399 12 884 9201 965

На работах в рабочих 
отрядах и у частных лиц

– – 15 585 5271 – –

Итого – – 40 984 18 155

Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, t. 276, Komunikat nr 34 o sytuacji w obozach z 23 wrze-
śnia 1921; t. 118, Komunikat nr 3 z 22 grudnia 1920; Dowództwo 
Okręgu Korpusu I, t. 9, Komunikat nr 40 z 5 marca 1921; Oddział 
IV Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich (Sekcja Ogólna), t. 21, 
(nr sprawy 4260) Komunikat nr 22 z 26 stycznia 1921; Gabinet 
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Ministra Spraw Wojskowych, t. 402, Komunikat nr 10 z 30 maja 
1921; Centralne Archiwum Wojskowe-Centralne Archiwum Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, Wydział-Wywiadowczy Oddział II, t. 5, 
58, Komunikaty nr 29 i 37 z 23 sierpnia i 12 października 1921, 
k. 64–64a, 171–172.

Подписанное 24 Февраля 1921 г. в Риге Соглашение о репатриации 
было частью польско-большевистского Мирного договора. Он состоял из 
38 статей, которые четко определяли техническую сторону обмена плен-
ными (их репатриацию необходимо было провести в первую очередь), потом 
беженцев, репатриантов и эмигрантов. За ходом репатриации всех пере-
численных групп должны были следить Смешанные комиссии (согласно 
статье X). Должны были работать две Смешанные комиссии – одна в Вар-
шаве, вторая в Москве. Они должны были начать свою работу в месячный 
срок от даты подписания соглашения. У членов Комиссий было право прово-
дить инспекцию в лагерях для пленных и интернированных лиц, в тюрьмах 
и мест пребывания лиц, подлежащих репатриации. 

Репатриация должна была проводиться на двух пограничных (располо-
женных на двух основных железнодорожных магистралях) пунктах на стан-
циях Столбцы и Кайданово (железнодорожная линия Барановичи – Минск) 
и Здолбунов (железнодорожная линия Ровно – Шепетовка).

Согласно положениям Соглашения о репатриации, обмен военнопленных 
должен был начаться 10 дней после его подписания, то есть в начале марта 
1921 г. Польская сторона сейчас уже была к ней подготовлена и перво-
начально собрала в Барановичах свыше 3 тыс. пленных, готовых к обмену 
(подготовленных надлежащим образом, хорошо откормленных и одетых). Но 
советская сторона с обменом не спешила. Она декларировала 11 или 12 
марта как дату прибытия в места обмена первых групп польских пленных. 
Такая позиция привела к тому,  что поляки направили ноты протеста 
советской делегации в Риге. В конечном итоге поляки не стали дожидаться 
готовности большевиков и первый транспорт с большевистскими пленными 
был передан в Столбцах 16 марта 1921 г. Два дня спустя большевики 
направили на запад первые эшелоны с польскими пленными.

Таким образом началась массовая репатриация – сначала военнопленных, 
а потом репатриантов, интернированных лиц и эмигрантов – между Польшей 
и Советской Россией. Проходила она на протяжении нескольких лет, до 
1925 г., и охватывала более 1,5 млн. человек, в том числе около 1,1 – 
1,2 млн. человек с России в Польшу. Первыми, согласно договоренности 
в Риге, были репатриированы военнопленные. Этот процесс завершился 
в середине октября 1921 г.
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Таблица 5. Число пленных, отправленных из Польши в Советскую Россию 
и из Советской России в Польшу в рамках акции обмена пленными в 1921 г.

Дата

1921 г.

до
 1
5 
IV

до
 2
8 
IV

до
 3
0 
V

до
 2
3 
VI
II

до
 1
9 
IX

до
 6
 X

до
 1
2 
X

до
 1
5 
X

Число 
военнопленных, 
отправленных 
в Россию 

6000 21 646 23 000 49 773 54 454 60 618 64 971 65 797

Число 
военнопленных, 
отправленных 
в Польшу

* 11 582 * 22 926 24 925 26 165 26 440 *

Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, 
t. 402, Komunikat nr 9 i 10 o sytuacji w obozach z 27 i 30 maja 
1921; Oddział I Ministerstwa Spraw Wojskowych, t. 276, Komu-
nikat nr 34 z 23 września 1921; Centralne Archiwum Wojskowe-
Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wydział-
Wywiadowczy Oddział II, t. 5 i 58, Komunikaty nr 29, 31, 32, 
33, 34, 36, 37 z 23 sierpnia, 6 września, 13 września, 20 wrze-
śnia, 23 września, 6 października, 12 października, k. 64, 159–
160, 161–164, 156–158, 171, 172; Samodzielny Referat Informa-
cyjny „R”, t. I 2, Sprawozdanie z pobytu delegacji bolszewic-
kiej w obozie w Strzałkowie 30 IV–5 V 1921, k. 112; Monitor 
Polski, nr 247 z 29 października 1921, s. 3; Zwycięscy za dru-
tami. Jeńcy polscy w niewoli (1919–1922). Dokumenty i mate-
riały, opracowali i do druku przygotowali A. Alexandrowicz, 
Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1995, s. VIII–IX.

В общем, по официальной статистике, и не возражают этим данным рос-
сияне, в Польшу вернулось 26 440 военнопленных (в том числе 418 офи-
церов), в то время, как большевистскую Россию выслано 65 797 пленных. 
Кроме того, после октября 1921 г. в Польше оставалось еще 965 пленных 
(офицеров и коммунистов), которые должны были послужить гарантией, 
что Россия отошлет находившихся еще на ее территории (по мнению поль-
ской стороны) пленных поляков. Окончательно, в начале 1922 г. и эта 
группа большевистских пленных вернулась домой (таблица 5 и 6). После 
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этой даты не было,  однако, уже зафиксировано передачи большевиками ни 
одного эшелона с пленными в Польшу. Необходимо отметить, что возвра-
щение на родину для пленных, согласно Соглашению о репатриации, было 
добровольным. Пленный мог отказаться от возвращения, заполняя соответ-
ствующую декларацию. Среди пребывающих в Польше большевистских пленных 
это явление не было массовым. На основании сохранившихся материалов 
можно определить, что в Польше осталось около 1000 большевистских 
пленных (в основном это были лица польского происхождения или имеющие 
в Польше родственников, а также убежденные враги большевизма). Неиз-
вестно, однако, имели ли место такие случаи среди польских пленных, 
находившихся в России. 

Таблица 6. Окончательные помесячные результаты репатриационной 
программы в 1921 г. из Польши в Советскую Россию

1921 год

Военнопленные Гражданские лица

Число 
эшелонов

Число 
пленных

В рамках договора Вне договора

Число 
эшелонов

Число 
пленных

Число 
эшелонов

Число 
пленных

Март 7 5601 – – 1 8

Апрель 12 8643 – – – –

Май 13 9906 1 26 1 18

Июнь 7 5886 7 436 – –

Июль 11 11 022 5 406 1 35

Август 12 10 229 2 261 2 99

Сентябрь 9 8599 9 485 1 2

Октябрь 7 5911 7 219 1 6

Итого 78 65 797 31 1833 7 168

Источник:  Monitor Polski, nr 247 z 29 października 1921, s. 3; J. Kuma-
niecki, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza, rokowania, 
traktat, komisje mieszane, Warszawa 1985, s. 135.

Необходимо также отметить, что в рядах Красной Армии служили также 
солдаты других национальностей – латвийцы, австрийцы, венгры, литовцы, 
поляки и другие (например, Китайцы). Польские военные власти, по дого-
воренности с дипломатическими представительствами тех стран, родом из 
которых были пленные, и при согласии самых заинтересованных, сделали 
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возможной их репатриацию на родину. Этой возможностью воспользовались 
пленные латвийцы, венгры и австрийцы. Это было зафиксировано в поль-
ских материалах военного происхождения. Их количество не было значи-
тельным. Можно предположить, что такой формой репатриации воспользова-
лось около 1000 большевистских пленных. Эту категорию пленных не учи-
тывают в своих подсчетах российские историки, считая, что с польского 
плена не вернулось порядка 60 тыс. советских пленных (оценки в этом 
вопросе спорны и варьируют в пределах от 40 до 60 и более тыс. умерших 
в польском плену красноармейцев).

На основании сохранившихся в большом количестве польских архивных 
материалов можно предположить, что число умерших в польском плену боль-
шевистских пленных не превышает 18 тыс. человек за весь период их пре-
бывания в польском плену, то есть в период от февраля 1919 г. до октября 
1921 г. (в лагере в Стшалкове умерло от 7 до 8 тыс. пленных, в лагере 
в Тухоле около 2 тыс., остальные – в других местах пребывания в Польше, 
таблица 7 и 8).

Таблица 7. Число умерших большевистских пленных в лагере в Стшалкове 
в период с июня 1919 по август 1921 г.

Период – месяц и год Число умерших

VI 1919 г. 20

VII 1919 г. 48

VIII 1919 г. 52

IX 1919 г. 52

X 1919 г. 65

XI 1919 г. 84

XII 1919 г. 263

I 1920 г. 322

II 1920 г. 212

III 1920 г. 143

IV 1920 г. 141

V 1920 г. 124

VI 1920 г. 37

VII 1920 г. 21

VIII 1920 г. 52
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Период – месяц и год Число умерших

IX 1920 г. 191

X 1920 г. 619

XI 1920 г. 1682

XII 1920 г. 1558

I 1921 г. 793

II 1921 г. 259

III 1921 г. 114

2 – 31 V 1921 г. 49

1 – 23 VI 1921 г. 28

3 – 31 VIII 1921 г. 6

Итого 6941

Источник:  Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Wyznań Niekatolickich (1918–
1939), t. 60, 61, Spisy zmarłych jeńców w Strzałkowie za czer-
wiec–sierpień 1921; Obóz Jeńców i Internowanych Nr 1 w Strzał-
kowie, t. 9a, Imienny wykaz jeńców bolszewickich zmarłych 
w Strzałkowie w okresie 29 kwietnia 1919–1 marca 1921; Oddział 
II Ministerstwa Spraw Wojskowych (1775/89), t. 916, Statystyka 
zmarłych jeńców w Strzałkowie w grudniu 1920; Archiwum Pań-
stwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe we Wrześni (1918–1939), 
t. 181, Wykaz pochowanych na cmentarzu obozu jeńców w Strzał-
kowie w okresie 1915–1921.

Умершие в польских лагерях были похоронены на расположенных вблизи 
отдельных кладбищах. На протяжении всего межвоенного периода они нахо-
дились под опекой польских военных и гражданских властей. Были обнесены 
ограждением, приведены в порядок и на них были установлены скромные 
памятники и кресты. Некоторые из них сохранились до нашего времени 
и в случае необходимости можно провести эксгумацию похороненных на них 
российских пленных. Таким образом, можно будет очень четко установить 
число умерших россиян в конкретных польских лагерях для пленных и раз-
веять все сомнения в этом вопросе.

Окончание процесса обмена пленными между Польшей и Советской Рос-
сией не привело к закрытию действующих в Польше лагерей пленных. Они 
по-прежнему существовали и находились в них интернированные, бывшие 
военные союзники Польши со времен войны на востоке, а именно: украинцы 
атамана Симона Петлюры, россияне из формации генерала Бориса Переми-
кина и генерала Станислава Булак-Балаховича, а также казаки из частей 
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есаула Александра Яковлева и Вадима Сальникова. Большая часть солдат 
этих формирований происходила из пленных красноармейцев, добровольно 
давших согласие на вступление в ряды этих подразделений. После неудач 
на фронте и одинокой борьбы с Красной Армией эти подразделения перешли 
в ноябре–декабре 1920 г. на польскую сторону фронта. Позже, согласно 
подписанным 12 октября 1920 г. в Риге польско-советских прелиминарных 
постановлениям, они были разоружены и интернированы в лагерях (их общая 
численность составляла порядка 30 тыс. солдат вместе с семьями).

Таблица 8. Число большевистских пленных, умерших в лагере в Тухоле 
в период с 30 августа 1920 по 31 июля 1922 г.

Период Число умерших

30 VIII – 2 XI 1920 г. 437

3–30 XI 1920 г. 296

1–31 XII 1920 г. 333

1–31 I 1921 г. 561

1–28 II 1921 г. 157

1–31 III 1921 г. 64

1–30 IV 1921 г. 52

1–31 V 1921 г. 20

1–30 VI 1921 г. 8

1–31 VII 1921 г. 0

1–31 VIII 1921 г. 2

1–30 IX 1921 г. 0

1–15 X 1921 г. 0

1 XI – 31 XII 1921 г. 2

1 I – 31 VII 1922 г. 1

Итого 1933

Источник:  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski 
(1920–1939), Wydział Zdrowia, t. 11 855, Materiały dotyczące 
występowania chorób zakaźnych  i przypadków zgonów w obozie 
w Tucholi w okresie 1 marca–25 października 1921; Staro-
stwo Powiatu Tucholskiego (1920–1939), t. 704, Sprawozdanie 
z zebrania  założycielskiego Powiatowego Towarzystwa Polskiego 
Żałobnego Krzyża w Tucholi odbytego 20 lipca 1921; Tuchola. 
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Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, cz. I, oprac. Z. Karpus, 
W. Rezmer, Toruń 1997, s. XLVII.

Бывшие восточные союзники Польши находились в лагерях до августа 
1924 г., когда последний лагерь для интернированных лиц в Стшалкове был 
закрыт. Часть интернированных, около 5 тыс. человек, воспользовалось 
амнистией советской власти и в 1922, а также 1923 г. вернулись к себе 
домой. Оставшиеся получили право поселения в Польше (на правах ино-
странцев) или выехали на работу во Францию или другие страны, вырази-
вшие согласие принять их. Те из них, кто решился остаться в Польше, дали 
начало существующим до сегодня колониям россиян и краинцев в городах 
западных земель II Речи Посполитой, как напр. в Познани, Быдгоще, 
Торуни, Грудзензу, а также Гдыне. В межвоенный период эти группы были 
заметны в жизни данных городов, они были хорошо организованы, культи-
вировали свои национальные, а также религиозные традиции. Именно тогда 
в городах западной Польши начали свою деятельность также православные 
приходы. После занятия этих территорий в 1945 г. Красной Армией многие 
представители этих общин были арестованы и вывезены в лагеря далеко 
на Восток, также как и множество поляков. Те, кто выжил, вернулись 
к семьям и приемной родине. Эти колонии существуют до сих пор и сви-
детельствуют о том, что эмигранты из России нашли в Польше свою вторую 
родину.

Необходимо также помнить, что во время польско-советской войны 1919–
1920 гг. военная ситуация на фронтах часто менялась. В начальный период 
войны польские войска заняли Вильнюс, дошли до Березино и позже овла-
дели Киевом, а летом 1920 г. Красная Армия подошла к Висле и угро-
жала Варшаве. Последствием побед, которые одерживали обе стороны кон-
фликта, было попадание в плен многих солдат, как Войска Польского, так 
и Красной Армии. После окончания конфликта с Советской Россией поль-
ские военные власти подсчитали баланса собственных потерь. Из него сле-
дует, что в советский плен попало свыше 40 тыс. солдат Войска Поль-
ского. В результате акции обмена пленных в Польшу вернулось только 
около 26,5 тыс. человек. Поэтому необходимо выяснить судьбы тех, кто 
не вернулся домой. 

Збигнев Карпус, Вальдемaр Резмер
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Источники по истории советских 
пленных в Польше

Архивные источники по истории лагерей для пленных войны 1920 г. 
в Польше можно поделить на две основные группы: документы военных вла-
стей и учреждений, а также документы гражданских властей. Среди них 
наиболее важным и наиболее обширным документальным комплексом являются 
архивные материалы военных властей, с периода польско-советского воен-
ного конфликта, а также лет непосредственно после окончания войны. Они 
хранятся в Центральном военном архиве в Варшаве. Наибольшую исследова-
тельскую ценность в интересующей нас сфере представляют фонды отдельных 
Отделов и шефовст Главного командования Войска Польского, а также соот-
ветствующих Отделов штаба и департаментов Министерства военных дел. 

Главное командование Войска Польского (ГКВП) было основано в феврале 
1919 г. на базе Генерального штаба Войска Польского в связи с идущей 
польско-советской войной. Организационная структура ГКВП в первые 
месяцы была нестабильной и часто менялась. Организация ГКВП, установ-
ленная в начале 1920 г. и сохранившаяся до окончания польско-советской 
войны, состояла из пяти отделов: I - Организационного, II – Информа-
ционного, III – Оперативного, IV  – Квартирмейстерского (позже Этап-
ного) и V – Президиума, а также девяти шефств, в том числе Авиации, 
Связи, Инженерии и Саперов, Военно-полевых железных дорог, Санитар-
ного и многих других мелких организационных единиц. В апреле 1921 г. 
в связи с окончанием войны, декретом Главнокомандующего об организации 
высших военных властей была объявлена ликвидация ГКВП, отделы которого 
были распущенны либо воплощены в Генеральный штаб или Штаб Министер-
ства военных дел. 

Документальная наследие Главного командования Польского Войска 
насчитывает около 100 пог. м. актов (2154 ед. хр. (единица хранения 
– дело)), сгруппированных в 31 архивных фондах. Собрание актов ГКВП 
является одним из ценнейших исторических источников в исследованиях 
над ходом польско-советского вооруженного конфликта. Для воссоздания 
судеб пленных этого конфликта наиболее ценные материалы – это мате-
риалы I и IV Отделов, отдельных лагерей для пленных и интернированных, 
а также Санитарного шефства ГКВП.
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Для исследования судеб пленных важное значение имеют также архивные 
материалы штабов фронтов. Их однородная организация и структура была 
установлена в 1919 г. Дела военнопленных находились в компетенции IV 
Отделов Штабов фронтов. Фронты были ликвидированы в марте 1920 г.; 
Войско Польское было разделено на армии, которые получили соответ-
ствующие отрезки фронта и оперативные задания. Однако спустя несколько 
месяцев, в мае 1920 г., была проведена реституция командований фронтов, 
которым были подчинены армии. Иногда командование фронта объеди-
няли с командованием армии. Командования армии существовали до окон-
чания польско-советской войны. Сохранившееся документальное наследие 
командований фронтов с периода 1919–1920 гг. насчитает 1303 архивных 
единиц. Оно собрано в 18 фондах отдельных командований фронтов (фонды 
I.310.1–I.310.18). К архивным материалам командований армии относятся 
2449 ед. хр. с 1920–1922 гг., сгруппированных в 8 архивных фондах 
(фонды I.311.1–I.311–8). 

Архивные материалы командований фронтов и армий характеризируются 
целостностью и повторяемостью содержания. Среди документов больше всего 
сохранилось оперативной документации, связанной с военными действиями: 
приказы, сообщения и рапорты, журналы боевых действий, а также орга-
низационные документы (этаты (личный состав), рапорты организации по 
отдельным единицам, ordre de bataille). Судьбы военнопленных Красной 
Армии отражают документы, относящиеся к организации приемных пунктов 
пленных, организации и численности рабочих отрядов пленных, приказы по 
учету пленных, находившихся в отдельных единицах, их транспортировке 
в лагеря, организации уполномоченных по делам военнопленных при коман-
дованиях отдельных формаций и отделов. Большую исследовательскую цен-
ность имеют также протоколы допросов пленных, рапорты о настроениях 
пленных, сохранившиеся в материалах II Отделов штабов фронтов.

Отдельным источником, отражающим политическую ситуацию в лагерях 
и настроения отдельных групп пленных, а также случаи побегов и беспо-
рядков в этапных пунктах, лагерях и рабочих отрядах пленных, являются 
материалы II Отделов информационных командований генеральных округов. 
В их состав в период войны входили рефераты пленных и интернированных. 
Эта организация имела временный характер, учитывая требования военного 
положения, а также усиленные задания командований генеральных округов 
во время демобилизации и перехода в мирное положение. Информационные 
II Отделы командований генеральных округов были ответственны за обе-
спечение мирной обстановки на территории округа, борьбу со шпионажем 
и антигосударственной деятельностью. Они проводили также соответству-
ющую работу среди военнопленных, находившихся в лагерях, в том числе 
бойцов Красной Армии. Сохранившиеся документы Информационных II Отделов 
собраны в фондах I.371.1–10, насчитывающих 2494 ед.хр. с 1918–1939 гг. 
Там находятся рапорты, относящиеся к условиям и численности отдельных 
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лагерей для пленных, настроений пленных, взаимоотношений между рус-
скими пленными и красноармейцами, украинцами и белорусами. 

Документация с такого рода содержанием включают в себя также доку-
менты фонда II Отдела Генерального штаба Министерства военных дел 
1918–1939 (фонд I.303.4). 

Вопросы бытовых условий в лагерях пленных, их размещения, питания 
и тому подобное отображены в материалах Главного Квартирмейстерства 
Генерального штаба, в подчинении которого находились все этапные фор-
мирования и учреждения, отвечающие за материальное обеспечение, в том 
числе для единиц находящихся на фронте. После создания Главного коман-
дования Войска Польского Главное Квартирмейстерство было реорганизо-
вано в Квартирмейстеркий IV Отдел ГКВП. В штате Главного Квартирмей-
стерства действовала Общая секция, в составе которой функционировал 
Реферат пленных, беженцев и интернированных.

Сохранившиеся документы IV Отдела ГКВП с 1918–1921 гг. переданы 
в Военный архив в 1925–1926 гг. В тридцатые годы XX в. их систематизи-
ровали, в соответствии с канцелярской схемой, так называемой австрий-
ской канцелярией, принятой в то время в ГКВП. Такая схема осталась 
по сей день. В настоящее время материалы фонда I.301.10 IV Отдела 
ГКВП насчитывают 429 ед. хр. (14,5 пог. м.) документации с 1918–1920 
гг. Документы Реферата пленных и интернированных составляют 30 ед. 
хр., обозначенных номером 332–361 (около 1 пог. м.). В них нахо-
дится организационная документация лагерей и рабочих отрядов пленных, 
рапорты с инспекций лагерей, материалы по благотворительной помощи для 
пленных, orde de bataille лагерей, списки лагерей, именной и сводный 
учет пленных и интернированных, переписка со Швейцарским Красным Кре-
стом по вопросам пленных.

Отдельную группу фондов, в учетной документации фонда Централь-
ного военного архива, обозначенных номером I.336, составляют документы 
отдельных лагерей для пленных и интернированных, рабочих отрядов, рас-
пределительных станций пленных и военных госпиталей, в которых лечили 
пленных. Это частично сохранившаяся документация, далеко неполная, 
но, несмотря на это, невероятно ценная для исследований судеб рус-
ских и советских пленных и интернированных на территории Польши, так в 
период I Мировой войны, как и польско-большевистской войны. Содержание 
этих материалов выглядит следующим образом:
– фонд I.336.1 Лагерь для пленных и интернированных № 1 в Стшал-

кове 1918–1922, 55 ед. хр. Материалы фонда содержат, прежде всего, 
организационную документацию лагеря, т.е. дневные и периодические 
приказы, рапорты, вопросы организационные, обеспечения и личные 
дела. Значительную часть документации лагеря в Стшалкове составляли 
просьбы о освобождении из лагеря. Сохранились также списки пленных 
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вместе с учетными карточками, переписка по делам пленных, направля-
емых в лагеря, акты дел интернированных лиц.

– фонд I.336.2 Лагерь для интернированных № 1 в Домбе 1921, 1 ед. хр. 
Персональный учет офицеров лагеря.

–  фонд I.336.3 Лагерь для интернированных № 3 в Лансуте 1921, 1 ед. 
хр. Списки военнопленных украинцев.

–  фонд I.336.4 Лагерь для пленных и интернированных № 5 в Щиперно 1919–
1921, 4 ед. хр. Материалы фонда содержат дневные приказы, личные 
дела лагеря, учетные карточки пленных большевиков.

–  фонд I. 336.5 Лагерь для пленных № 6 в Александрове Куявском 1920–
1921, 3 ед. хр. Личные дела лагеря, а также дела интернированных 
армии ген. Бредова.

–  фонд I.336.6 Лагерь для пленных № 7 в Тухоле 1920–1921, 2 ед. хр. 
Единицы содержат учет пленных лагеря, карточки смерти пленных боль-
шевиков.

–  фонд I.336.7 Лагерь для интернированных № 6 Здунская Воля 1921, 
3 ед. хр. Личные дела лагеря, список военнопленных Татарской кава-
лерии, учет интернированных.

–  фонд I.336.8 Лагерь для пленных Форт Берга Крепость Брест-Литовск 
1919, 1 ед. хр. Учет пленных большевиков.

–  фонд I.336.9 Лагерь для пленных и интернированных Казарма Граевского 
в Брест-Литовске 1919, 1 ед. хр. Список пленных большевиков.

–  фонд I.336.10 Лагерь для военнопленных Золочев 1919–1920, 7 ед. хр. 
Организационные дела лагеря, переписка по делу освобождений пленных, 
учет украинских пленных.

–  фонд I.336.11 Распределительная станция военнопленных и интерни-
рованных в Брест-Литовске, без даты, 1 ед. хр. Учетные карточки 
пленных большевиков.

–  фонд I.336. Распределительная станция военнопленных и интерниро-
ванных Кобрынь 1920, 1 ед. хр. Учетные карточки военнопленных боль-
шевиков.

–  фонд I.336.13 Распределительная станция военнопленных и интерниро-
ванных в Ковеле 1919, 1 ед. хр. Учетные карточки военнопленных боль-
шевиков.

–  фонд I.336.14 Командование рабочих отрядов пленных № 19/IV2 1921, 
1 ед. хр. Учетные карточки военнопленных большевиков.

–  фонд I.336.15 Рабочий отряд пленных № 111/II3 1920–1921, 1 ед. хр. 
Организационные дела отряда.

–  фонд I.336.16 Командование 113 Рабочего отряда пленных 1920, 1 ед. 
хр. Учетные карточки военнопленных большевиков.

–  фонд I.336.17 412 Рабочая рота пленных – Брест-Литовск 1920–1921, 
2 ед. хр. Организационные и личные дела лагеря.

2 В подчинении Командования VI генерального округа Лодзь.
3 В подчинении Командования II генерального округа Люблин.
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–  фонд I.336.18 Эпидемический госпиталь для пленных № 11 Брест-Литовск 
1919, 1 ед. хр. Учетные карточки пленных большевиков.

–  фонд I.336.19 Военный госпиталь в Демблине 1920–1921, 1 ед. хр. Кар-
точки смерти пленных российского происхождения из 73 Рабочей роты 
пленных.

–  фонд I.336.20 Военный госпиталь в Скерневицах 1921, 1 ед. хр. Учетные 
карточки пленных российского происхождения.

–  фонд I.336.21 Рабочий отряд пленных № 41/VI4 в Перемышле 1920, 1 ед. 
хр. Организационные дела немецких, чешско-словацких, югославских 
и венгерских пленных в лагере.

–  фонд I.336.22 Командование Луцкого Этапного Участка 1919, 1 ед. хр. 
Организационные дела, учет военнопленных. 
Документация, относящаяся к численности военнопленных, их располо-

жению и транспорту,  находится также в материалах командования этапами, 
этапных округов, этапных батальонов, караульных и этапных войск, а также 
сборных станций. Эти материалы составляют 189 небольших фондов размером 
в (несколько – несколько десятков ед. хр.) с 1919–1921 гг., собранных 
в группы фондов: I.330–I.334. Данные по пленным красноармейцам раз-
бросаны в организационной и оперативной документации отдельных единиц 
и этапных формирований. 

Дела по возвращению и транспорту пленных и интернированных нахо-
дятся также в комплексе Персонального V Отдела Министерства военных дел 
с 1918–1921 гг. (фонд I.300.11). 

Вторую группу источников составляют материалы санчастей военного 
командования. К ним относится документальное наследие Санитарного шеф-
ства Главного командования Польских Войск 1919–1920 (фонд I.301.17). 
Санитарное шефство учреждено в 1918 г., изначально в составе II Секции 
IV Отдела Главного командования. В ноябре 1920 г. Врачебную секцию 
отделено от IV Отдела, создавая отдельное Санитарное шефство ГКВП. 
Фонд насчитает 169 ед. хр. Он состоит из организационных материалов, 
инструкций, распоряжений, списков врачей и военных аптекарей, персо-
нала госпиталей и лечебных заведений. Вопросы, связанные с состоянием 
здоровья военнопленных в лагерях, находятся, прежде всего, в рапортах 
и отчетах санитарных инспекций, а также в рапортах о заразных болезнях 
и эпидемиях. 

Похожего содержания документация находится также в материалах фонда 
I.300.62 Департамента здравоохранения Министерства военных дел 1918–
1939. В настоящее время фонд насчитает 66 ед. хр., составляя очень 
небольшую часть наследия Департамента. С 1918–1921 гг. сохранились 
документы, касающиеся организации Санитарного Департамента (предше-
ственника Департамента здравоохранения), военной организации службы 
здравоохранения, состояния гигиены и здоровья войска, а также военного 
больничного дела. Среди документации фонда находятся рапорты инспекций 

4 В подчинении Командования VI генерального округа Львов.
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и отчеты санитарных служб на тему состояния здоровья пленных в лагерях. 
Ценным источником являются санитарные распоряжения для распредели-
тельных станций, лагерей для пленных и интернированных, а также пун-
ктов обмена пленными.

Из фондов Министерства военных дел нужно назвать также фонд I.300.1 
Кабинета Министра военных дел 1918–1939, начитывающий 1324 ед. хр. 
В его состав входит наследие предшественника Кабинета – Бюро Прези-
диума, существующего до августа 1921 г.,в обязанности входили задачи по 
обслуживанию министра. В сохранившемся документальном наследии большую 
часть составляют материалы, относящиеся к Сейму, Сенату и Совету Мини-
стров. Это повестки дня Сейма, отчеты заседаний Сейма, запросы депу-
татов по вопросам войска и воинской службы. 

Необходимо отметить, что фонды Военного архива, предшественника 
нынешнего Центрального военного архива (ЦВА, пол.CAW), понесли значи-
тельные потери в результате II Мировой войны. Сохранившееся в насто-
ящее время в ЦВА документальное наследие военных властей и органи-
заций с периода II Речи Посполитой нередко в фрагментарном состоянии. 
Военные потери военных архивных материалов имели место в результате 
занятия территории Польши немецкими войсками и Красной Армией в 1939 г. 
Небольшая часть фондов довоенного Военного архива была эвакуирована 
в Румынию, а позже во Францию. Значительная часть, попавшая в немецкие 
руки, была вывезена в архив в Оливе. Судьба этих документов в ходе войны 
привела их потом в Специальный архив НКВД в Москве, куда они попали как 
трофейные материалы Красной Армии. Часть из них была возвращена Польше 
в шестидесятые годы, значительная часть была оставлена (в том числе II 
Отдела Генерального штаба) и по сей день входит в состав так называемых 
польских фондов в Российском государственном военным архиве в Москве. 
Большие потери понесли архивные материалы, находившиеся в сентябре 
1939 г. в регистратурах властей и организаций военной администрации, 
а также хранилищах документов. На территориях Польши, вошедших в состав 
СССР, эти документы были приняты НКВД. В период 1939–1941 материалы 
военных властей были использованы органами Народного комиссариат в так 
называемых оперативно-чекистских целях, здесь и возникли многочис-
ленные разделения и перемещения в фондах, часто не поддающиеся сегодня 
воссозданию. Во время военных действий в 1941 г., немецкой оккупации, 
а позже боев на этой территории в 1944 г. эти материалы подвергались 
последующим уничтожениям, разделениям и рассредоточению. Часть доку-
ментации военных властей сегодня находится в РГВА, а также в областных 
архивах Украины и Белоруссии, в которых собрана документация польских 
создателей до 1939 г. Сохранившиеся заграницей архивные фонды польских 
военных властей межвоенного периода, прежде всего в российских, украин-
ских и белорусских архивах, по своим размерам можно сравнивать с архив-
ными материалами этих властей в Центральном военном архиве в Польше.
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Источники гражданских властей, относящихся к истории лагерей для 
пленных Красной Армии с 1919–1921 г. в Польше можно поделить на две 
группы.

К первой относится документация центральных государственных вла-
стей, сохранившихся в Архиве новых актов. Это материалы фондов: PL/2/5 
Бюро Сейма РП в Варшаве 1919–1939; PL/2/8 Президиум Совета Министров 
1917–1939; PL/2/59 Русского комитета в Польше 1919–1939; PL/2/322 Мини-
стерства иностранных дел в Варшаве 1918–1939, PL/2/9 Министерства вну-
тренних дел в Варшаве 1918–1939. 

Ко второй группе относится документация местных властей, сохранив-
шихся в отдельных государственных архивах. Материалы областных, рай-
онных администраций (староств), а также документация общин (гмин), 
на территории которых были расположены лагеря, содержат информацию 
об их организации и функционированию. Материалы такого типа сохрани-
лись в том числе в фондах государственных архивов в Торуни, Быдгоще5, 
Конине6, Познани7, Кракове8, Люблине, Влоцлавке.

5 Например, это документы: zespół PL/6/707/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej 
w Chojnicach 1920–1939, sygn. 15 Raport o sytuacji w obozie internowanych Rosjan 
w Tucholi z 21 IV 1922 r., dokumentacja dotycząca obozu w Tucholi z 1922–1923 r. 
(w tym m.in. sprawozdanie z pobytu w obozie Polsko-Rosyjskiej Komisji Repatria-
cyjnej z 1 VIII 1922 r.); zespół PL/6/4/0 Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu 
1920–1939, sygn. 5319 Pismo dowódcy obozu jeńców w Strzałkowie z 7 II 1921 r. infor-
mujące o epidemii cholery w obozie; sygn. 1130 Informacje o zatrudnieniu jeńców do 
pracy przy budowie linii kolejowej Puck-Hel; sygn. 13445 Okólnik w sprawie leczenia 
jeńców chorych na choroby weneryczne w obozie w Strzałkowie z 8 IV 1922 r.; sygn. 
4748 Pismo informujące o epidemii cholery w obozie w Strzałkowie z 7 II 1921 r.; 
sygn. 24356 dokumentacja cmentarza obozu jeńców i internowanych w Tucholi z l. 
1923–1924.

6 В том числе фонд: Nr PL/54/7/0 Starostwo Powiatowe w Słupcy 1918–1939, sygn. 
157 Listy jeńców bolszewickich pracujących na terenie powiatu słupeckiego z 25 
I 1921 r. (wykaz 195 jeńców); Sytuacja jeńców przebywających na robotach w powiecie 
słupeckim z 25 I 1921 r.; sygn. 170 Protokoły przekazania jeńców sowieckich do 
obozu w Strzałkowie we wrześniu 1919 r., Pismo informujące o przesłaniu jeńca bol-
szewickiego, który dostał się do niewoli do oddziału pruskiego (Dywizji Litew-
sko-Białoruskiej) z 21 IX 1919 r., Pismo informujące o leczeniu jeńca sowieckiego 
w szpitalu zlokalizowanym na terenie Okręgu Generalnego Warszawa z 4 VI 1919 r.; 
sygn. 552 Dokumentacja dotycząca cmentarza obozu jeńców w Strzałkowie za okres paź-
dziernik1919 – luty 1920 r. (w tym szkice cmentarza w Strzałkowie). 

7 К примеру: zespół Nr PL/53/339/0  Starostwo Powiatowe we Wrześni 1919–1921, sygn. 
181 Wykaz pochowanych na cmentarzu obozu jeńców w Strzałkowie w latach 1915–1921 
oraz plany cmentarza jeńców w Strzałkowie; sygn. 181A Plan obozu jeńców w Strzał-
kowie; Szkic parceli chłopskich przeznaczonych na cmentarz obozu jeńców w Strzał-
kowie; Pismo władz wojskowych z 6 IX 1920 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza 
obozu jeńców w Strzałkowie, Pismo Dowództwa Obozu w Strzałkowie z 25 XI 1920 r. 
w sprawie rozszerzenia cmentarza jeńców w Strzałkowie. Zespół Nr Pl/53/418/0 Staro-
stwo Grodzkie miasta Poznania  1920–1939, sygn. 285 Wykazy imienne z 1924 r. Rosjan 
wysłanych do Francji w celach zarobkowych z obozów w Strzałkowie, Kaliszu.

8 Например: w zespole PL/29/218/0 Starostwo Grodzkie Krakowskie 1918–1939, sygn. 50 
Pismo z 10 XII 1921 r. informujące o zamknięciu obozu w Dąbiu pod Krakowem.
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Публикация  Советские пленные в Польше 1920–1921. Сборник документов 
включает в себя 34 документальных источника однородного характера. Это 
сообщения о ситуации в лагерях и распределительных станциях пленных. 

Сообщения первоначально издавались Отделом пленных, действующим 
в рамках учрежденной в апреле 1919 г. Мобилизационной секции I Отдела 
Штаба Министерства военных дел9. В январе 1921 г. в рамках реоргани-
заций главных военных властей была создана отдельная Секция пленных 
в рамках новой структуры I Отдела Штаба Министерства военных дел под 
командованием м-ра Юзефа Сас-Хошовского10. В ее состав входила: бывшая 
Секция пленных Представительства IV Отдела Штаба Министерства военных 
дел, Отделения пленных а также Центральное бюро регистрации пленных 
Мобилизационной секции I Отдела Штаба Министерства военных дел11. 

Секция проводила техническое руководство по всем делам пленных 
и интернированных на территории всего государства; к ее компетенциям 
относились административные, организационные, репатриационные, учетные 
дела и инспекции. Политические и вопросы безопасности входили в сферу 
деятельности Отделения пленных II Отдела Штаба Министерства военных 
дел12, дела по санитарным вопросам – Санитарного Реферата пленных при 
VI Департаменте (санитарном) министерства. Кроме того, в рамках Гене-
ральных инспекций действовала Инспекция лагерей для пленных – первым 
Инспектором назначено п/п-ка Готфрида Марского (от сентября 1919 г.)13, 
позже эту должность от февраля 1920 г. занял полковник Аврелий Пас-
селла14. В рабочие обязанности Инспекции входили вопросы, связанные 
с обучением кадров, разработкой инструкций, уставов и т.п.

В связи с подписанием мирного договора в Риге, в котором были урегу-
лированы также вопросы российских и украинских пленных, Совет Министров 
принял постановление от 8 апреля 1921 г. о передаче всех дел, связанных 
с ликвидацией дел пленных, в исключительную компетенцию Министерства 
иностранных дел. Существующие до этого ячейки Министерства военных 
дел: Секция пленных I Отдела Штаба, Отделение пленных II Отдела Штаба, 
а также санитарного референта пленных из Санитарного департамента объ-
единили в секции Пленных и интернированных Министерства иностранных дел 

9 См. R. Czarnecka, Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918–1921, 
„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 27, Warszawa 2005. 

10 См. B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918–1921. Zarys organizacji 
i działalności, Warszawa 1972, s. 204.

11 Rozkaz dzienny Oddziału I sztabu MSWojsk. Nr 11, poz. 2 z dnia 18 stycznia 1921 r. 
См. также: S. Grobelny, Zawartość zespołu akt Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z lat 1918–1921, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” Nr 8–9, War-
szawa 1978. 

12 Обширнее о деятельности II Отдела штаба Министерства военных дел в лагерях для 
пленных и интернированных см.: A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1998, s. 23 i nn. 

13 Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów Wojskowych Nr 9, poz. 76 z dnia 11 września 
1919 r.

14 Rozkaz ofi cerski Naczelnego Dowództwa Nr 6 z 21 lutego.
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под руководством м-ра Юзефа Сас-Хошовского, передавая также в распоря-
жение Министерства иностранных дел существующий до сих пор состав, ком-
петенции и штат этих трех учреждений. Кроме того, в подчинение МИД-а 
были переданы также все администрации с личным составом, учреждения 
и рабочее отряды пленных и интернированных, находившихся в подчинении 
отдельных командований генеральных округов и командований армии, в том 
числе пункты обмена пленных и изоляционные лагеря. 

Администрации и учреждения для пленных и интернированных были пере-
даны Министерству иностранных дел – с военно-дисциплинарной точки зрения 
на правах ответственного командира – руководителю Санитарного депар-
тамента Министерства военных дел, ген. Франциску Звешховскому15. Ново-
созданной Секции пленных и интернированных МИД передали в подчинение 
референтов пленных при Командовании генеральных округов и представи-
тельств командования армий по делам демобилизации, в качестве связных 
офицеров МИД по делам пленных и интернированных при этих командованиях. 
Кроме изменений в подчинении, реорганизация в небольшой степени кос-
нулась функционирования и внутренней организации лагерей, концентраци-
онных пунктов и обмена, а также рабочих отрядов пленных и интерниро-
ванных, в основном ввиду планируемой  их ликвидации в кратчайшие сроки 
после окончания обмена пленными. Сфера деятельности лагерей и органи-
заций для пленных оставались неизмененными; изменения коснулись лишь 
постепенной замены караульных отрядов подразделениями гражданской Госу-
дарственной полиции, а в случае караульной службы, которую несли боевые 
отряды – караульными этапными подразделениями. Выполнение материаль-
ного обеспечения, лечения, санитарных и ветеринарных процедур было 
оставлено соответствующим военным властям, причем за счет Министер-
ства иностранных дел. 15 мая 1921 г. были упразднены должности Инспек-
тора по делам пленных, действующего до сих пор при представительствах 
командований армий; было ликвидировано также Администрацию инспектора 
лагерей для пленных16. 

Документальное наследие Секции военнопленных и интернированных 
Министерства иностранных дел, а также его предшественников – Секции 
пленных I Отдел Штаба и Отделения военнопленных Мобилизационной секции 
I Отдела Штаба Министерства военных дел была почти полностью уничто-
жена во время войны.  Обстоятельства утери этих материалов неизвестны, 
неизвестным также остается содержание этого наследия по причине уни-
чтожения в 1939 г., а потом в 1944 г. не только самих документов, но 
и их учетной документации. Среди сохранившихся архивных материалов 
Министерства иностранных дел полностью отсутствуют материалы Секции 

15 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych Nr L. 7500/Jeńc. z dnia 30 kwietnia 1921 r. – CAW, 
zespół I.300.7, sygn. 276, bp. 

16 Zarządzenie wykonawcze Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr L. 8500/Jeńc. Do rozkazu 
L. 7500/Jeńc. z dnia 10 maja 1921 r. – RGWA, f. 308K, op. 10, d. 277, l. 66–67. 
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пленных и интернированных, зато в военных материалах сохранилась 1 еди-
ница актов Секции пленных I Отдела Штаба Министерства военных дел17. 

Сообщения о ситуации в лагерях пленных в 1920 г. и 1921 г., изда-
вались во многих экземплярах и высылались в около 100 военных и граж-
данских учреждений. В результате архивных исследований в документах 
адресатов сообщений, найдена их часть и включена в данный том. Таким 
образом, был воспроизведен очень важный фрагмент деятельности орга-
низаций, руководивших лагерями для пленных и интернированных с войны 
1920 г. в Польше. 

Трудно переоценить значение источников публикуемых архивных мате-
риалов для исследования проблематики российских, советских и украин-
ских пленных и интернированных, находившихся в лагерях в Польше. Прежде 
всего, они являются основой для однозначного разрешения вопроса о чис-
ленности и состоянии здоровья пленных и интернированных, бытовых и сани-
тарных условиях в лагерях, концентрационных пунктах, рабочих отрядах, 
пунктах обмена и других учреждений для пленных. Отображают также гео-
графическую и организационную структуру системы лагерей для пленных 
в Польше, ее изменения по мере уменьшения числа пленных и интерниро-
ванных лиц в результате обмена и репатриации пленных. 

Входящие в том документы расположены в хронологическом порядке. 
Документы публикуются без каких-либо сокращений; при их разработке для 
нужд данной публикации применены общепринятые в Польше правила редак-
тирования источников, согласно принципам, составленным в издательской 
инструкции профессора Иренеуша Игнатовича18. Всяческие сделанные от 
руки резолюции, заметки и записи на документах, а также штампы и кан-
целярские печати, происходящие от экспонента либо адресата, в тексте 
обозначены буквенными сносками, а также объяснены в описании документа. 
Дополнения и расшифровка появляющихся в большом количестве в текстах 
сокращений и аббревиатур, вводимых авторами тома, приведены в ква-
дратных скобках. Оставлены общепринятые сокращения, которые  расшифро-
ваны в списке сокращений. 

Публикация содержит именной и географический указатель.

Зва Росовска

17 CAW, Oddział I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918–1921, zespół I.300.7, 
sygn. 105. 

18 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX 
i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, 1962, s. 99–123. 
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Wykaz skrótów/
Список сокращений

a/a – ad acta
bm. – bieżący miesiąc
bp. – brak paginacji
br. – bez roku
bryg. – brygada
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
DOG – Dowództwo Okręgu Generalnego
d. – dieło (sygn.)
dca – dowódca
dn. – dnia
DOE – Dowództwo Obszaru Etapowego
dp – dywizja piechoty
DPE – Dowództwo Powiatu Etapowego
dtwo, dtwa – dowództwo, dowództwa
dyw. – dywizja
Dz.U. – Dziennik Ustaw
f. – fond (zespół)
gen.  – generalny, generał
j.a. – jednostka archiwalna
gr. – gram
egz. egzempl. – egzemplarz
komp. – kompania
kpt. – kapitan
l. – lata, list (karta)
m.b. – metr bieżący
MOB, Mob., mob. – mobilizacja, mobilizacyjny
m.p. – mój podpis (łac. własnoręcznie)
MPiOS – Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
MSWojsk., MSWojsk – Ministerstwo Spraw Wojskowych
MSZagr., MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
of. – ofi cer, ofi cerski
op. – opis (inwentarz)
pac – pułk artylerii ciężkiej
płk  – pułkownik
por. – porucznik
poz. – pozycja
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pp – pułk piechoty
ppor – podporucznik
ppłk – podpułkownik
PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień
RGWA –  Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw 

(Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe)
rozp. – rozporządzenie
RP –  Rzeczpospolita Polska
Rzplita – Rzeczpospolita
szer. – szeregowy, szeregowiec
szt. – sztab
ubr. – ubiegłego roku
WP – Wojsko Polskie
wz. – w zastępstwie
zca – zastępca
zesp. – zespół archiwalny
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1

1920 kwiecień 29,   Warszawa. – Regulamin transportowania jeńców 
wojennych i internowanych Ministerstwa Spraw Wojskowych 

PORZĄDEK TRANSPORTOWANIA JEŃCÓW I INTERNOWANYCH

1. Jeńcy wojenni są to ofi cerowie, urzędnicy i żołnierze wojsk nie-
przyjacielskich, którzy w walce lub na skutek działań wojennych albo 
wreszcie dobrowolnej dezercji z szeregów nieprzyjacielskich dostali 
się w ręce Wojsk Polskich.

W tej kategorii rozróżnia się dwie grupy:
a) wziętych do niewoli przemocą i,
b) dezerterów z szeregów nieprzyjacielskich.
„Internowani”. Rozróżnia się: internowanych cywilnych i wojsko-

wych. Internowani cywilni są to osoby cywilne, obywatele obcy lub 
polscy, którzy z powodów natury wojskowo-operacyjnej lub politycznej 
aresztowani zostali na terenie wojennym przez władze wojskowe. Rozkaz 
internowania winien być podpisany lub zatwierdzony przez dow[ództwo] 
nie niższe od dow[ództwa] dywizji.

2. „Internowani wojskowi” są to ofi cerowie, urzędnicy i żołnierze, 
członkowie armii państw obcych z Polską niesprzymierzonych, którzy 
w charakterze wojskowych bądź to w drodze kapitulacji i oddania się 
w ręce władz polskich lub specjalnej umowy przyjęci zostali na obszar 
Państwa Polskiego celem osadzenia w obozach koncentracyjnych.

3. Jeńcy i internowani po wzięciu do niewoli lub internowaniu są 
odtransportowani do obozów w głąb kraju, przechodząc następujące 
etapy (zał. 1):

1) punkty zborne przy dywizjach,
2) [punkty] wysyłkowe,
3) stacje rozdzielcze jeńców i internowanych,
4) obozy jeńców i internowanych.
4. Punkty zborne przy dywizjach
Po zbadaniu w dow[ództwie] pułku i dyw[izji] jeńcy są odstawiani 

do punktu zbornego przy dyw[izji]. Ważne jest, ażeby jeńcy odstawieni 
byli do punktu zbornego z dokumentami, zaświadczającymi, czy zostali 
wzięci do niewoli przemocą, czy też są dezerterami, a to dla właści-
wego wypełnienia kart ewid[encyjnych]. Wiadomość ta ma później [nie-
czytelna dalsza część wiersza].

Internowani przesyłani są na punkt zborny po uprzednim sprawdzeniu 
przez ofi cera wywiadowczego dow[ództwa] dyw[izji], czy istnieją fak-
tyczne powody do internowania, oraz po podpisaniu lub potwierdzeniu 
przez d[owód]cę dyw[izji] rozkazu internowania.
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Jednocześnie ofi cer wywiadowczy wypełnia kartę ewid[encyjną] inter-
nowanego.

Punkty winny bezwarunkowo żądać przysłania wraz z internowanymi 
wypełnionych kart ewidencyjnych albo przynajmniej dokładnych danych 
dla wypełnienia rubryk 7 i 8 kart ewid[encyjnych] (gdzie, kiedy 
i przez kogo internowany).

Na punkcie zbornym jeńcy i internowani są rejestrowani w „księdze 
imiennej przechodzących jeńców i internowanych”, a następnie przy 
pierwszej możności odstawiani są do punktu wysyłkowego, o czym czyni 
się stosowne adnotacje w „księdze imiennej”.

Jeńcy winni być odsyłani pod eskortą, przy czym dow[ódca] eskorty 
winien posiadać spis eskortowanych. Pod względem sanitarnym obo-
wiązują przepisy sanit[arne] dla punktów zbornych przy dyw[izjach] 
(zał. 2).

Jeńcy i internowani stojący pod zarzutem popełnienia zbrodniczego 
czynu, kwalifi kującego ich do postawienia pod sądem polowym, być muszą 
odstawieni do punktów zbornych bezwarunkowo z wypełnioną kartą ewi-
d[encyjną], na której w rubryce „Uwagi” umieścić należy opis czynu 
lub oskarżające zeznania świadków oraz z odnośnymi aktami, protoko-
łami itd. Jeńcy i internowani powyższej kategorii zostają z punktu 
zbornego odsyłani wprost do wojskowych zakładów karnych.

Internowani na rozkaz D[owództwa] O[kręgu] E[tapowego] odstawieni 
mogą być wprost do punktów wysyłkowych.

5. Punkty wysyłkowe
Z punktu zbornego przy dyw[izjach] jeńcy i internowani są odsta-

wieni do punktów wysyłkowych.
Punkt wysyłkowy ma za zadanie:
1) zapobieganie zawleczeniu chorób epidemicznych do kraju1,
2) sporządzenie dokładnej ewidencji jeńca lub internowanego.

1 Jednym z następstw wojny było znaczące osłabienie zdrowotności ludności i sze-
rzenie się chorób epidemicznych, w tym przede wszystkim duru plamistego. Ogólna 
liczba zachorowań w Polsce na dur plamisty w 1918 r. wyniosła 122 tys., w pierw-
szej połowie 1919 r. zaś 122 984, w tym 9865 zgonów. Demobilizacja wojsk i powrót 
uchodźców z Rosji i Ukrainy wywołały gwałtowne rozprzestrzenienie się tej choroby 
w południowych i południowo-wschodnich powiatach Królestwa Polskiego. W grudniu 
1918 r. oraz styczniu i lutym 1919 r. stwierdzono miejscami 15% zachorowalność 
na dur plamisty. Sytuację pogarszało wycieńczenie ludności w rezultacie wiel-
kiej pandemii tzw. grypy hiszpańskiej, która w bardzo zjadliwej formie nawie-
dziła Polskę we wrześniu i październiku 1918 r. W celu walki z epidemią w sierpniu 
1919 r. powołano Centralny Komitet do Spraw Walki z Durem Plamistym (Cekadur). 
Przystąpiono także do organizacji służby sanitarnej Kresów Wschodnich, podpo-
rządkowanej Zarządowi Cywilnemu Kresów Wschodnich w Wilnie. Rozpoczęły działal-
ność inspektoraty sanitarne w Wilnie, Mińsku, Brześciu i Kowlu. W całym kraju 
otwarto wiele poradni lekarskich oraz państwowych i komunalnych szpitali epi-
demicznych, uruchomiono dziesiątki kolumn dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych. 
Zostały utworzone specjalne komisariaty epidemiczne na terenach wschodnich. 
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 Plan walki z durem plamistym przewidywał m.in. ustawienie wzdłuż linii bojowej 
ruchomego kordonu sanitarnego, złożonego ze szpitali epidemicznych i punktów obser-
wacyjnych wyposażonych w baraki mieszkalne i odwszalnie. Ogólnokrajowe zadania 
wojska w zakresie spraw higieny i epidemiologii były koordynowane przez Depar-
tament Sanitarny Ministerstwa Spraw Wojskowych. Całością akcji higieniczno-sani-
tarnej na obszarze wojennym (front i etapy) kierowało Naczelne Dowództwo WP, za 
pośrednictwem inspektorów sanitarnych frontów oraz lekarzy higienistów poszczegól-
nych grup bojowych i okręgów etapowych. Niepokojące meldunki o zgłoszeniach duru 
plamistego w różnych oddziałach armii polskiej docierały do Departamentu Sanitar-
nego Ministerstwa już w końcu 1918 r. Zgodnie z instrukcją z 20 XI 1918 r. zalecono 
poddać wszystkich żołnierzy szczepieniom ochronnym (przeciwtyfusowym i przeciw-
cholerycznym). Raport inspektora sanitarnego Frontu Litewsko-Białoruskiego, doty-
czący rejonu działań grupy gen. Listowskiego, stwierdzał w marcu 1919 r. znaczną 
epidemię duru plamistego wśród ludności cywilnej oraz akcentował ścisły związek 
między zdrowotnością ludności a zdrowotnością żołnierzy. Raport z działalności 
Komisji Zdrowotności „Wschód” i jej agend, począwszy od 20 II 1919 r. odnotował 
powszechne występowanie tyfusu (duru) wśród mieszkańców Przemyśla, Sanoka, Gródka 
i Lwowa. Epidemią ogarnięty był Białystok. W połowie 1919 r. zaobserwowano wyga-
sanie ognisk duru plamistego w większości powiatów, z wyjątkiem Kowla dokąd został 
przywleczony ponownie przez żołnierzy tulskiej dywizji, która się poddała pod Łuc-
kiem. Chorych jeńców rozlokowano w szpitalach wojskowych, poddawano sukcesywnie 
odwszeniu i odstawiano do Brześcia, skądinąd znajdującego się w złym stanie epide-
miologicznym. W miesiącach letnich 1919 r. nastąpiło sezonowe zwiększenie liczby 
przypadków duru powrotnego. W lipcu 1919 r. podjęto działania mające na celu zapo-
bieżenie dalszemu rozszerzaniu się zarazy i przedostawaniu się jej przez gra-
nice Polski. Planowano ustanowienie kordonu sanitarnego na granicy wschodniej oraz 
ścisłą kontrolę wojskowo-sanitarną nad ruchem ludności i towarów w głąb państwa 
i nad transportami powracających z Rosji jeńców (kwarantanna). Uznano za niezbędne 
wdrożenie specjalnych przedsięwzięć profi laktycznych w obrębie formacji, zakładów 
i budynków wojskowych oraz w zakresie kolejnictwa wojskowego. Głównym rozsadnikiem 
epidemii tyfusu plamistego, tyfusu powrotnego, czerwonki itd. byli jeńcy i reemi-
granci, stąd zwracano szczególną uwagę na obozy dla jeńców i reemigrantów. Sytu-
acja uległa pogorszeniu pod koniec 1919 r. w związku z masowym napływem jeńców 
i uchodźców na froncie białorusko-litewskim i galicyjskim. Stan zagrożenia durem 
plamistym przybrał katastrofalne rozmiary w Galicji, gdzie masowo cofające się 
wojska gen. Petlury i gen. Denikina przewoziły pociągami pancernymi ze szpitali 
w Płoskirowie dziennie do kilkudziesięciu chorych na dur plamisty i pozostawiały 
w pobliżu polskich pozycji. Aby zabezpieczyć kraj i wojska tyłowe, wśród których 
po wielu wysiłkach udało się stłumić epidemię tyfusu, przed nową inwazją, zamknięto 
granicę frontu galicyjskiego dla emigrantów i jeńców narodowości niepolskiej. 
Dochodziło do niepohamowanego napływu osób zarażonych (do szpitali tarnopolskich 
przybywało dziennie 300 chorych na dur plamisty). Złożoność sytuacji epidemiolo-
gicznej pogłębiły konsekwencje zawartej w marcu 1920 r. umowy w sprawie rozbrojenia 
i przejęcia na terytorium Polski armii ochotniczej gen. Bredowa. Szefostwo Sani-
tarne Dowództwa 6. Armii zmuszone było w ciągu jednego miesiąca wykąpać, odwszawić 
i rozlokować w zaimprowizowanych szpitalach kilkanaście tysięcy ludzi. Ponadto, 
każdy dzień marszu jednostek bojowych na Wołyniu i Podolu przynosił setki chorych 

W przedmiocie zapobiegania zawleczenia chorób zakaźnych do kraju 
zadanie punktów wysyłkowych reguluje „Instrukcja sanitarna punktów 
wysyłkowych” wydana przez N[czelne] Dow[ództwo] WP Szef Sanitarny 
(zał. 3).
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Jednocześnie podczas pobytu na punkcie wysyłkowym wypełniane 
zostają karty ewid[encyjne] dla jeńcow wojennych w 3 egz. 1 egz. 
wysyła się przez DOE do Naczelnego Dowództwa WP Oddział IV2.

Jednocześnie wraz z jeńcami lub internowanymi wysyłane są rzeczy 
i pieniądze stanowiące własność prywatną tychże.

2 Oddział IV – Etapowy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, utworzony w lutym 
1920 r. na bazie zlikwidowanego Oddziału IV – Głównego Kwatermistrzostwa. Szefem 
oddziału był płk Stanisław  Starzewski, zcą ppłk Stanisław  Kwaśniewski (od lipca 
1920 r. szef Oddziału IV). Oddział IV składał się z sekcji: Ogólnej, Taborów i Koni, 
Samochodowej, Zdobyczy Wojennej, Jeńców (dca mjr Józef  Sas- Hoszowski), Staty-
stycznej, Zaopatrzenia Inżynierii i Saperów, Adiutantury; podlegał drugiemu zcy 
szefa Sztabu Generalnego WP – Głównemu. Zob. R. Czarnecka, Organizacja Sztabu Gene-
ralnego WP (Naczelnego Dowództwa WP) w latach 1918–1921, „Biuletyn Wojskowej Służby 
Archiwalnej”, Nr 26, Warszawa 2003. 

jeńców sowieckich. W celu lepszej koordynacji walki z epidemiami w styczniu 1920 r. 
powołano Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami. Z danych MSWojsk 
wynika, iż pomimo podjętych działań dur plamisty nadal stanowił poważne zagro-
żenie. W drugim półroczu 1919 r. odnotowano przeszło 10 tys. przypadków, w pierw-
szym półroczu 1920 r. do 4 tys. przypadków, na froncie zaś w ciągu tylko pierw-
szych dwu miesięcy (styczeń, luty) 1920 r. odnotowano przeszło 13 tys. zachorowań. 
Wg oceny wojskowych służb sanitarnych od lipca 1919 r. do lipca 1920 r. liczba 
zachorowań na tyfus plamisty wyniosła ok. 40 tys. W przededniu Bitwy Warszawskiej 
władze wojskowe odnotowały co prawda wygasanie epidemii tyfusu, jednakże zauwa-
żono uaktywnienie się na froncie epidemii czerwonki. Doniesienia o czerwonce towa-
rzyszyły meldunkom z ewakuowanego w lipcu 1920 r. Brześcia Litewskiego i Białego-
stoku. W całym okresie 1919–1920 aktywnie zagrażała zarówno armii, jak i ludności 
cywilnej także inna z chorób przenoszonych drogą pokarmową: dur brzuszny. Z kolei 
pierwsze przypadki cholery wśród ludności cywilnej na Kresach Wschodnich, w tym 
śmiertelne, stwierdzono w październiku 1919 r. Utworzono Sekretariat dla Zwalczania 
Cholery przy Ministerstwie Zdrowia Publicznego. Nakazano zaostrzenie kontroli sani-
tarnej wody i żywności, wdrożenie dochodzeń epidemiologicznych i badań bakterio-
logicznych, zabezpieczenie zwłok zmarłych na cholerę, edukację ludności w podsta-
wowym zakresie oraz przeprowadzenie szczepień ochronnych. Departament Sanitarny 
MSWojsk zarządził poddanie badaniom lekarskim wszystkich osób przybyłych z frontu 
wołyńskiego, wstrzymano urlopowanie żołnierzy z odcinków frontu wschodniego nawie-
dzonych przez cholerę, wzmocniono dozór sanitarny na stacjach węzłowych. Przed-
sięwzięte środki okazały się skuteczne. W drugiej połowie 1920 r., wraz z ponownym 
przesunięciem linii frontu na wschód, zarządzono powszechne szczepienie ofi cerów 
i żołnierzy. Na przestrzeni lat 1919–1920 odczuwalny problem w warunkach wojennych 
stanowiły również inne choroby zakaźne. Pojawiała się sporadycznie ospa naturalna, 
wielkim zagrożeniem armii był świerzb i zapalenie spojówek, zdarzały się przypadki 
błonicy i płonicy oraz liczne zapalenia opon mózgowych, notowano zachorowania na 
zimnicę. Wskutek braku odzieży dawał się zauważyć wzrastający odsetek chorób dróg 
oddechowych na tle przeziębieniowym. W zastraszający sposób, zwłaszcza na Kresach 
Wschodnich, szerzyły się w wojsku choroby weneryczne (w szczególności kiła i rze-
żaczka). Zob.: A. Wysocki, Sytuacja epidemiologiczna w okresie wojny polsko-so-
wieckiej 1919—1920, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” [on-line] 1997, Nr 20 
[dostęp 1 XII 2013]. Dostępny w WWW: http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b20/
b20_6.pdf
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Na rzeczy posiadane i wydane jeńcom lub internowanym sporządza 
się wykaz (zał. 4), który wraz z wykazem imiennym przesyła się do 
st[acji] rozdz[ielczej].

Jeńcy odsyłani są na st[acje] rozdz[ielcze] z wykazem imiennym 
(zał. 5), który sporządza się w 3 egzemplarzach: 1 egz. punkt wysył-
kowy odsyła wraz z kartami ewid[encyjnymi] (po 1 egz.) do DOE, 2 egz. 
z pozostałymi kartami ewid[encyjnymi] (po 2 egz.) przesyła się jed-
nocześnie do st[acji] rozdz[ielczej], 3 egz. z pokwitowaniem odbioru 
danej partii wraca do punktu wysyłkowego.

Punkty wysyłkowe awizują transporty na st[ację] rozdz[ielczą] na 
24 godz. przed wysłaniem.

Transportowanie jeńców i internowanych do st[acji] rozdz[ielczej] 
winno się odbywać w myśl § 8 „Tymcz[asowych] przep[isów] sanit[ar-
nych] dla st[acji] rozdz[ielczych] i ob[ozów] jeń[ców]”. Eskortę aż 
do punktu wysyłkowego dostarczają wojska frontowe, z punktu wysył[ko-
wego] do st[acji] rozdz[ielczych] formacje etapowe.

6. Stacje rozdzielcze jeńców i internowanych
Wszyscy jeńcy i internowani z danego odcinka frontu skoncentrowani 

zostają w wyżej opisany sposób w st[acjach] rozdz[ielczych]. Przy-
dział st[acji] rozdz[ielczych] frontom, intensywność ewakuacji regu-
luje MSWojsk. w porozumieniu z N[aczelnym] Dow[ództwem] WP, wydając 
sporadycznie odpowiedni rozdzielnik (zał. 6) – Wysyłanie jeńców 
i internowanych wprost z frontu do obozu z pominięciem st[acji] roz-
dz[ielczej] jest surowo wzbronione. Komendanci nie stosujący się do 
tych przepisów będą pociągani do odpowiedzialności. Wyjątek stanowią 
jeńcy i intern[owani] posądzeni o spełnienie czynu kwalifi kującego do 
stawienia przed sąd polowy. St[acje] rozdz[ielcze] mają następujące 
zadanie: 1) regulowanie transportowania jeń[ców] z frontu do właści-
wych obozów, 2) bardziej ścisłe, niż punkty wysyłkowe, zapobieganie 
zwalczeniu epidemii chorób zakaźnych do kraju przez jeńców i inter-
nowanych, 3) uzupełnienie rejestracji i ewidencji jeńców i interno-
wanych nadsyłanych z frontu.

W tym celu:
1. W przedmiocie regulowania transportu jeńców z frontu w głąb 

kraju stacje rozdz[ielcze] stosują się do rozdzielnika wydanego spo-
radycznie przez MSWojsk., który wykazuje, jakie stacje rozdz[ielcze] 
i do których obozów mają wysłać jeńców i internowanych.

2. W przedmiocie spełniania roli kordonu sanitarnego st[acje] roz-
dz[ielcze] są miejscem, gdzie jeńcy i internowani są poddawani kwa-
rantannie odwszeniu i oczyszczeniu w myśl tymcz[asowych] przepisów 
sanit[arnych] Dep[artamentu] Sanit[arnego] Nr 8916. W celu radykal-
nego zwalczania epidemii jeńcy i internowani znajdują się w kwa-
rantannie, na st[acji] rozdzielczej są zaopatrywani w czystą bie-
liznę, a także w brakujące części garderoby. W tym celu st[acje] roz-
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dz[ielcze] winny posiadać stałe zapasy bielizny, odpowiadające pojem-
ności danej stacji, i umundurowania odpowiadające 25% pojemności.

Zapasy te są prowadzone w ewidencji podług tymcz[asowych] prze-
pisów ob[owiązujących] w WP i w miarę wyczerpania się są uzupełniane 
do powyższej normy.

Zapotrzebowania na bieliznę przez intendantury winny być trakto-
wane jako pilne i mogą być przedkładane poza terminami ustalonymi dla 
zapotrzebowań.

3. W przedmiocie regestracji i ewidencji jeńców i internowanych do 
obowiązków st[acji] rozdz[ielczej] należy:

a) sprawdzić, czy karty ewidencyjne jeńców i internowanych są 
wypełnione, ewentualnie wypełnić takowe. O ile na st[ację] nadsy-
łani bywają internowani bez kompletnie wypełnionych kart ewid[encyj-
nych] i bez aktów, ustalających czas, miejsce i powód internowania, 
st[acja] rozdz[ielcza] zatrzymuje internowanych i zwraca się po wyja-
śnienia do tej władzy, która internowanie zarządziła,

b) odnotowywać na kartach ewidencyjnych, do którego obozu jeńcy 
i internowani są odsyłani,

c) przy wysyłaniu transportów jeńców do obozu sporządzać wykaz 
imienny wysyłanych (zał. 5) w 3 egz., dołączając po jednym egzem-
plarzu kart ewidencyjnych, oraz ewentualnie depozyty i rzeczy stano-
wiące prywatną własność wysyłanych,

d) odpisy wykazów imiennych poszczególnych transportów jeńców 
i internowanych wraz z drugimi egzempl. kart ewidencyjnych prze-
syłać do MSWojsk. raz na miesiąc, jednocześnie z wykazem miesięcznym 
uwidaczniającym stan stacji rozdz[ielczej] w dzień określony i ruch 
jeńców i internowanych w ciągu miesiąca. Trzeci egz. wykazu z pokwi-
towaniem odbioru partii jeńców wraca do st[acji] rozdz[ielczej],

e) sporządzić karty mundurowe na rzeczy stanowiące własność skar-
bową, które jeniec przywiózł ze sobą i na wydane mu na stacji. Rzeczy 
pochodzące z darów i wydane jeńcom uważane są za rzeczy skarbowe 
i wciągnięte być winne do ksiąg ewidencyjnych (jako dary).

Przy wysyłaniu transportów jeńców do obozów żądać od K[ierow-
nictwa] T[ransportów] W[ojskowych] odpowiednią ilość wagonów 
i baczyć, by kolej żelazna dostarczała wagony odczyszczone i zdezyn-
fekowane. Liczebność i datę odejścia wysłanych do obozów transportów 
dow[ództwa] st[acje] rozdz[ielcze] zapowiadają w odnośnych obozach na 
48 godzin przedtem, a po wysłaniu meldują do KTW.

Transport jeńców i internowanych, choćby mylnie skierowane, obozy 
winny przyjmować bezwzględnie, o ile w danym obozie nie jest zarzą-
dzona kwarantanna. O przybyciu takiego transportu składać należy mel-
dunek do MSWojsk., skąd każdorazowo nadejdą rozkazy co do dalszego 
losu tych jeńców lub internowanych.
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7. Jeńcy i internowani w razie choroby kierowani są do szpitali 
przy stacjach rozdzielczych. W razie wielkiego napływu chorych nad-
miar kieruje się do szpitali rezerwowych przy st[acjach] rozdz[iel-
czych] (w  Brześciu Lit[ewskim] dla St[acji] Rozdz[ielczej]  Kobryń, 
 Grodnie dla St[acji] Rozdz[ielczej]   Grodno i  Lesienicach dla St[acji] 
Rozdz[ielczej]  Lwów). Do tychże szpitali mogą być również kierowani 
jeńcy chorzy nadający się do transportowania z Okręgów Etapowych.

Aby jeńcy ci weszli do ewidencji, przy rezerwowych szpitalach ist-
nieją Ekspozytury ofi cerów ewidencyjnych odnośnych st[acjach] roz-
dz[ielczych].

Jeńcy przebywający w szpitalu rezerwowym uważani są za znajdują-
cych się w stanie odnośnej st[acji] rozdz[ielczej].

8. Jeńcy i internowani ze szpitali na terenie frontowym i eta-
powym (rekonwalescenci) kierowani są większymi partiami do obozu Nr 5 
w  Szczypiornie, który następnie rozsyła ich do właściwych obozów, 
postępując w tym wypadku analogicznie do st[acji] rozdz[ielczej]. 
W obozie Nr 5 w  Szczypiornie istnieje specjalny oddział dla rekonwa-
lescentów i inwalidów.

Jeńcy i internowani ze szpitali rezerwowych przy stacjach roz-
dzielczych kierowani są wprost do właściwych obozów.

9. Podczas transportowania pod względem sanitarnym obowiązują tym-
czasowe przepisy Dep[artamentu] Sanit[arnego] (zał. 7).

Odwiedzanie przez jeńców bufetów, poczekalni oraz stykanie się 
tychże na dworcach kolejowych z ludnością cywilną i żołnierzami nie-
należącymi do eskorty zabrania się surowo.

Transportowanie chorych jeńców i internowanych oraz rekonwale-
scentów odbywa się podług załączonego schematu (zał. 8).

10. W celu informowania MSWojsk. o stanie st[acji] rozdz[ielczych] 
dow[ództwa] tychże meldują:

a) co czwartek do D[owództwa] O[kręgu] Gen[eralnego]3 o organi-
zacji i reorganizacji (dokonywanych adaptacjach),

b) wykazy miesięczne i dziesięciodniowe, zgodnie z przepisami ewi-
dencyjnymi dla obozów i stacji rozdzielczych jeńców i internowanych 
oraz oddziałów robotniczych.

3 Dowództwa Okręgów Generalnych (DOG) – utworzono w listopdzie 1918 r. w związku 
z reorganizacją terytorialnych władz wojskowych na bazie zlikwidowanych inspek-
toratów terenowych. Powołano 5 dowództw okręgów generalnych: DOG Nr I „Warszawa” 
(okręgi wojskowe Nr II Siedlce, XII Ciechanów i XIII Łomża), DOG Nr II „Lublin” 
(okręgi wojskowe Nr III Lublin i XIV Biała), DOG Nr III „Kielce” (okręgi wojskowe 
Nr IV Radom, V Kielce, VI Piotrków i VII Częstochowa), DOG Nr IV „Łódź” (okręgi woj-
skowe Nr VIII Łódź, IX Kalisz, X Łowicz i XI Włocławek); DOG Nr V „Kraków” (okręgi 
wojskowe Nr XV Kraków i XVI Przemyśl). Więcej zob.: T. Böhm, Z dziejów naczelnych 
władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw 
Wojskowych w latach 1918–1939, Warszawa 1994.
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ZA ZGODNOŚĆ:
 Chilarski4

KPT. P. D. SZT[ABU] GEN[ERALNEGO]
SZEF SEKCJI MOB[ILIZACYJNEJ]

WICEMINISTER SPRAW
WOJSKOWYCH
( SOSNKOWSKI)

GENERAŁ – PODPORUCZNIK
4

Załącznik Nr 6 Oddz[iału] I Sztabu Nr 1917/Mob Biuletyn Nr
Porządek ewakuacji jeńców i internowanych z frontu obowiązujący od 

dnia 10 II 1920
Nazwa
Armii

Nazwa
st[acji] 
rozdz[iel-
czej]

Liczeb-
ność
trans-
portów

Termin 
w jakim 
transporty 
winny być 
wysłane

Obóz, do którego wysyłać 
należy
jeńców inter-

n[owa-
nych]

Petluro-
w[ców]

ARMIA 
[nie-
czy-
telne]

a  Grodno
 Białystok
 Brześć 
Litewskia

a200
200

300a

14
7

7

 Szczy-
piorna

 Dąbie
**)
 Dąbie

ARMIA 
[nie-
czy-
telne]

a Brześć 
Litewski*)
 Kowela

*)
300

7 Bolszewicy 
do Szczy-
piorny, 
Ukr[aińcy] 
do  Wadowic

ARMIA 
[nie-
czy-
telne]

a Lwów
 Stryja

200
200

7
10

 Wadowice

*) Wobec likwidacji St[acji] Rozdz[ielczej]  Kowel, Front Wołyński odsyła 
jeńców do Brześcia Lit[ewskiego].
**)Wobec kompletacji w  Łańcucie Petlurowców, czasowo należy odsyłać do 
 Dąbia.

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.300.11, sygn. 27, bp.
W jednostce archiwalnej brak załączników. 
a--a Zaznaczone odręcznie z lewej strony klamrą.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisaną maszynowo liczbą dziennika: „Nr 1917/Mob.”.

4 Pułkownik Eugeniusz Chilarski (ur. 13 III 1888 r.), w l. 1921–1926 szef Oddziału 
Mobilizacyjnego I MSWojsk, nast. pomocnik dcy Okręgu Korpusu Nr IV w Łodzi.
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2

1920 grudzień 21,   Warszawa. – Komunikat Nr 1 Oddziału I Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i sta-
cjach rozdzielczych na dzień 15 grudnia 1920 r.

Do

Obóz jeńców Nr 1 w   Strzałkowie
a) racje żywnościowe dla jeńców według tabeli „C”. Mięsa brak, 

suroguje się śledziami. Brak tłuszczu – suroguje się marmeladą. Chleb 
jest. Żelazny zapas 3-dniowy nie nadszedł,

b) brak 3986 płaszczy, 1200 koszul, 4613 koców, 1000 par rękawi-
czek, dla pracujących w obozie. Poza tym konieczny jest zapas umun-
durowania,

c) powiększenie izby chorych w oddziałach, wydzielono uzdrowieńców 
i słabych, których żywi się według tabeli „C” z dodatkami i nie używa 
się do pracy. Utworzono policję sanitarną, przeprowadzono szczepienia 
ochronne, buduje się nową odwszalnię. Utworzono kolumny sanitarne 
dla wywozu nieczystości, kolumny dezynfekcyjne ubikacji, wykopano 
poza obozem rowy dla nieczystości. Dezynfekuje się baraki za pomocą 
siarki. Wszystkich jeńców bada się na nosicieli zarazków. Obecna 
odwszalnia i łaźnia nie pracują prawidłowo, z powodu złego funkcjo-
nowania elektrowni. Brak 16 beczek asenizacyjnych do wywozu nieczy-
stości z ustępów, które mimo zapotrzebowań, nie nadeszły,

d) jeńcy pomieszczeni w ziemiankach drewnianych, posiadających 
piece i wyremontowanych. Jednakże wystawione piece ceglane źle grzeją. 
Opału pod dostatkiem,

e) stan żywnościowy łącznie ze szpitalem 14 980 jeńców i 40 inter-
nowanych,

f) odnośnie pkt. a) i c) zapotrzebowano; [pkt] b) umundurowanie 
z wyjątkiem płaszczy ma nadejść z Int[endentury] DOG  Poznań dnia 16 XII 
1920. Obóz nie posiada zapasu umundurowania, który jest konieczny.

Szpital w ob[ozie] j[enieckim] Nr 1 w  Strzałkowie
a) przepisane diety dla chorych w szpitalu przeprowadzić nie 

można, ponieważ prowiantura odnośnych produktów dostarczyć nie może, 
a w wolnym handlu również nic zakupić nie można,

b) umundurowanie w bardzo złym stanie – brak 2000 koców,
c) pomieszczenie dla chorych jest niewystarczające i nieodpowiednie 

z powodu złych pieców. Ogrzewanie pomieszczeń w szpitalu jest niewy-
starczające, a w nocy w barakach jest b[ardzo] zimno. Węgiel w złym 
gatunku (miał). Budowa nowych baraków postępuje bardzo powoli. Brak 
1000 łóżek, misek do potraw i miednic do dezynfekcji. Pralnia, która 
była urządzona na 500 chorych, obecnie zadaniom sprostać nie może. 
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Brak suszarni. Pralnia parowa jest niezwłocznie potrzebna. Potrzebna 
nowa kuchnia do diet. Brak środków przewozowych. Brak światła elek-
trycznego, co utrudnia badanie chorych. Brak pomieszczenia dla perso-
nelu sanitarnego, który jest niewystarczający. W dezynfekcji obozowej 
z 4 kamer funkcjonuje tylko jedna, wobec czego nie mogą być wszyscy 
jeńcy odwszeni. 3-miesięczne staranie [Wydziału] Bud[owlanego] Kwa-
t[ermistrzostwa], aby dalsza jedna kamera funkcjonowała, było dotych-
czas bezowocne,

d) chorych w szpitalu 4799, w tym na cholerę 53, zmarło 69, z czego 
1 na cholerę. W obozie nie ma nowych wypadków cholery.

Obóz Nr 2 w  Wadowicach
a) nie wszystkie racje żywnościowe są przepisowo dostarczane, 
b) brak 522 płaszczów, 107 bluz, 313 par trzewików, 1600 koców,
c) przeprowadzono trzykrotne szczepienia przeciwko cholerze, tyfu-

sowi i ospie. Dwa razy w tygodniu kąpiel i dezynfekcja odzieży, zmy-
wanie podłóg w barakach roztworem kwasu karbolowego lub kreolu, 
codzienna dezynfekcja chodników, ścieków, ustępów i latryn. Izolo-
wanie od reszty jeńców personelu kuchennego, do każdych 4 baraków 
przydzielono jednego felczera, który ma za zadanie doglądać jeńców 
i odsyłać do lekarza przy najlżejszym podejrzeniu, poprawiono poży-
wienie, zwiększono kontyngent opałowy z 10 do 20 kg węgla na barak,

d) niedostateczna ilość wychodków, brak kotłów kuchennych i brak 
słomy,

e) jeńców ukraińskich 2802, bolszewickich 1885, litewskich 57, 
internowanych 22, razem 4576,

f) chorych 803, zmarło w szpitalu 5,
g) dziś nadeszło 6 kuchen polowych i zapotrzebowane sorty mundu-

rowe, które po reperacji zostaną wydane.
Ob[óz] j[eniecki] Nr 3 w  Łańcucie
Meldunku – brak.
Ob[óz] j[eńców] Nr 4 w  Pikulicach
Meldunku – brak.
Ob[óz] j[eńców] Nr 5 w  Szczypiornie
Meldunku – brak.
Ob[óz] j[eńców] Nr 6 w  Aleksandrowie
Meldunku – brak.
Ob[óz] j[eńców] Nr 7 w  Tucholi
Meldunku – brak.
Ob[óz] j[eńców] Nr 10 w   Kaliszu
a) racje żywnościowe są dostarczane internowanym wedle przepi-

sanych tabeli. Chleb wydają w ilości 450 gr. dziennie, resztę, tj. 
200 gr., suroguje się jarzyną czarną lub strączkową,

b) odzież internowanych jest w stanie dobrym, brak jednak płaszczy, 
bielizny i butów,



83/248

c) kąpiel i odwszenie przeprowadza się, pod względem sanitarnym 
braków nie ma. Przeprowadzono dezynfekcje baraków i ustępów. Szczepi 
się internowanych przeciw cholerze i tyfusowi,

d) ubikacje są ogrzewane nie wszystkie, z powodu braku pieców. 
Normy opałowe za małe, ze względu na pojedyncze ściany z desek,

e) 200 ofi cerów, 2504 szereg[owych], 95 kobiet, 29 dzieci i 188 koni,
f) chorych 10, zmarł 1, 
g) oszalowano ściany, oszklono okna i przystąpiono do reperacji 

podłóg.
Ob[óz] internowanych Nr 1 w  Dąbiu
Meldunku – brak.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] i int[ernowanych] w   Stryju
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] i int[ernowanych] we  Lwowie
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] i int[ernowanych] w  Puławach
Meldunku – brak.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] i int[ernowanych] w  Dorohusku
a) racje żywnościowe przepisowo dostarczane i rozdawane,
b) stan odzieży jeńców niezadowalający. Brak płaszczy i butów,
c) ubikacje zamieszkałe oczyszczono i zdezynfekowano, 
d) brak łaźni, odwszalni i pralni. Baraki niezabezpieczone od 

zimy, w barakach brak pieców,
e) 117 ludzi,
f) w szpitalach 10 ludzi, wypadków śmiertelnych nie było,
g) uskutecznia się w przyspieszonym tempie remont baraków dla 

pomieszczeń jeńców i eskort. Poczyniono wszelkie zapotrzebowania 
celem usunięcia wszelkich braków i niedomagań.

St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] i int[ernowanych] w  Białymstoku
a) racje żywnościowe wydawane przepisowo według tabeli B,
b) stan odzieży jeńców względnie dobry,
c) środki sanitarne przedsięwzięte,
d) pomieszczenia w barakach drewnianych; ogrzewanie jak do szpi-

tala z dodatkiem 50%,
e) stan żywnościowy – 50 jeńców,
f) chorych nie ma,
g) na zapasowe porcje, umundurowanie i sienniki zapotrzebowanie 

zostało wysłane, brak sienników, woliny i koców.
Otrzymują –
Wszystkie DOG
Eksp[ozytura] DOG  W[arszawa] w  Białymstoku
Oddz. II Szt[abu] MSWojsk.
Nacz[elny] Nadzw[yczajny] Komisariat do Walki z Epidemiami5

5 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz do Walki z Epidemiami – urząd powołany na mocy 
ustawy z dnia 14 VII 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komi-
sarza do walki z epidemiami, grożącymi Państwu klęską powszechną (Dz.U. 1920 Nr 61 
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Dep[artament] San[itarny]
Dep[artament] Bud[ownictwa]
Insp[ektorat] Ob[ozów] Jeńców
Wszystkie obozy jeńców i wszystkie stacje rozdzielcze
Pan Minister
P[an] Wiceminister
Biuro Prezydialne

Za zgodność
KIEROWNIK WYDZ[IAŁU] JEŃCÓW

[Podpis nieczytelny]
KAPITAN

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI MOBILIZACYJNEJ

( CHILARSKI)
MAJOR SZTABU GEN[ERALNEGO]

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.300.7, sygn. 116, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisaną maszynowo liczbą dziennika: „25247/Mob.”.

3

1920 grudzień 27,   Warszawa. – Komunikat Nr 3 Oddziału I Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i sta-
cjach rozdzielczych na dzień 22 grudnia 1920 r. 

Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie
a) brak mąki pszennej, fasoli i herbaty; tłuszcz suroguje się 

mięsem, 3-dniowy żelazny zapas – wysłano eskortę do Int[endentury] 
DOG  Poznań,

b) do szpitala przybyło 1000 koców,
c) przybyło do szpitala 2 lekarzy, ppor. sanitarny i 20 szer. 

san[itarnych],
d) w szpitalu wybudowano 3 nowe baraki na 100 chorych każdy 

i 2 baraki na 50 chorych każdy,
e) stan żywnościowy 14 680 i 40 internowanych,
f) stan chorych 4702, w tym 48 na cholerę – zmarło 41,
g) bez zmiany.

poz. 388); pozostawał pod nadzorem ministra zdrowia publicznego; na mocy rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 18 I 1924 r. (Dz.U. 1924 Nr 9 poz. 86) roz-
dziale kompetencji ministra zdrowia publicznego przeszedł do kompetencji Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych; zlikwidowany w związku z wejściem w życie ustawy z 21 II 
1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz.U. 1935 Nr 27 poz. 
198). Więcej na temat działalności urzędu w l. 1920–1921 – zob. E. Godlewski, 
Z. Schinzel, Działalność Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do spraw walki 
z epidemiami w roku 1920 i w pierwszym półroczu 1921 r., Warszawa 1922. 
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Obóz jeńców Nr 2 w  Wadowicach
a) nie wszystkie artykuły żywnościowe dostarczone zostały przepi-

sowo, surogowano – chleb 700 gr. – fasola 402 gr., 2 porcje kawy kon-
serwowanej – 200 gr. marchwi, ziemniaki surogowano marchwią 700 gr.; 
zamiast jarzyny twardej wydano fasolę kwaśną, reszta według tabeli C.

b) brak 107 bluz, 178 par trzewików, które zostaną wydane w miarę 
reperacji,

c) i d) bez zmiany,
e) bolszewików 1705, Ukraińców 3114, Litwinów 56, kobiet 6, 

dziecko 1, razem 4882,
f) chorych 749, zmarło 4,
g) bez zmiany.

Obóz internowanych Nr 3 w  Łańcucie
a) racje żywnościowe wydaje się w myśl rozkazu MSWojsk. L. 15231/

II, chleb w połowie surogowany jarzyną, chorzy dostają suchary, brak 
mleka i mąki białej dla szpitala,

b) brak bielizny i obuwia,
c) szczepienia ochronne i dezynfekcja,
d) opał niedostateczny,
e) 1789 internowanych,
f) w szpitalu 96,
g) wysłano zapotrzebowanie do Int[endentury] DOG  Lwów o koce, bie-

liznę i obuwie.
Obóz internowanych Nr 4 w  Pikulicach

a) wydaje się pełne racje z wyjątkiem mąki, marmelady i tytoniu,
b), c) i d) – bez zmian,
e) jeńców bolsz[ewickich] 734, petlurowców 3013, razem 3747 jeń[ców] 

i int[ernowanych], 
f) chorych 6,
g) bez zmian.

Obóz j[eńców] Nr 5 w  Szczypiornie
Meldunku – brak. Dow[ódca] obozu zamelduje przyczynę nienadesłania 

tegoż. Stan obozu – 7264 jeńców i internowanych.
Obóz jeńców Nr 6 w  Aleksandrowie

a) racje żywnościowe dostarczone według przepisanej tabeli, chleb 
wydaje się dziennie w ilości 450 gr., resztę suroguje się jarzyną 
twardą lub strączkową,

b) odzież znajduje się w stanie dobrym, brak jednak płaszczy, 
butów i bielizny,

c) kąpiel i odwszenie przeprowadza się w dalszym ciągu,
d) brak pomieszczeń, brak pieców, desek i cegły, oszalowano drzwi, 

oszklono okna i zreperowano podłogi,
e) stan żywnościowy 889 ofi c[erów], 2489 szereg[owych], 91 żon, 

18 dzieci i 162 koni,
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f) chorych 29, wypadków śmierci nie było,
g) brak pieców, desek i cegły, które [Wydział] Bud[owlany] Kwa-

t[ermistrzostwa] nie dostarcza.
Obóz j[eńców] Nr 7 w  Tucholi

a) pełna racja według tabeli,
b) stan umundurowania polepszył się,
c) bez zmian,
d) stan opału pogorszył się znacznie, tak że prawidłowo wyda-

wane stany niemożliwe. Odległość dowozu wynosi 24 km. Niezbędny jest 
dalszy przydział środków przewozowych,

e) stan jeńców 5568,
f) chorych 1838, zmarło 19,
g) czyni się wszelkie możliwe wysiłki celem usunięcia braków.

Obóz int[ernowanych] Nr 10 w   Kaliszu
a) racje żywnościowe wydane przepisowo, 250 gr. chleba surogowano 

ziemniakami, ofi cerowie otrzymują nadal zamiast kawy ziarnistej kon-
serwową, nie otrzymują wcale cukru i herbaty, zwozi się zapas żywno-
ściowy na 20 dni,

b) w umundurowaniu częściowe braki. Int[endentura] DOG  Łódź dostar-
czyła 500 kom[pletów] mundurów,

c) szczepiono przeciw tyfusowi i cholerze 187 osób,
d) pomieszczenie dostateczne, baraki jednakowo niezupełnie, przed 

zimnem zabezpieczone, mimo zwiększonych opałowych norm, bo węgiel 
znajduje się w stanie miału na pół z ziemią. Pralnia nie funkcjonuje, 
brak wody z powodu zepsucia motoru,

e) st[an] żyw[nościowy] 1854,
f) chor[ych] 32,
g) zapotrzebowano ze składnicy sanitarn[ej] DOG  Łódź 100 kg kre-

zolu i 50 kg siarki do spalania.
Obóz internowanych Nr 1 w  Dąbiu

a) racja żywnościowa częściowo surogowana, chleb – jarzyną strącz-
kową, kawę – mąką, tłuszczem i kminkiem, marmelada jarzyną twardą 
i ziemniaki jarzyną świeżą. Brak ziemniaków,

b) umundurowano kompletnie wszystkich jeńców i internowanych, 
zniszczone sorty naprawia się we własnym zakresie, warsztaty szewskie 
powiększono do liczby 30 pracujących, warsztaty krawieckie – 126, 

c) pomieszczenia jeńców wygodne, lecz zimne, wykąpano ludzi w 2 
barak[ach] i zdezynfekowano rzeczy,

d) reperacja baraków w dalszym ciągu – brak węgla,
e) stan internowanych bolsz[ewików] 3369,
f) chorych 360 – wypadków śmierci 3,
g) bez zmian.
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St[acja] rozdz[ielcza] jeńców i internowanych w   Stryju
a) pomimo wydania asygnaty przez Int[endenturę] DOG  Lwów na 500 kg 

mąki pszennej W[ojskowy] U[rząd] G[ospodarczy]  Lwów nie wydał takowej. 
Dtwo otrzymało telegr[am], że ma pobrać z WUG  Lwów 3-dniowy zapas 
żelazny żywności na 1300 jeńców,

b) bez zmian,
c) dział sanitarny DOG  Lwów wyasygnował brakujące sprzęty dla 

szpitala,
d) w dalszym ciągu brak opału dla stacji,
e) i f) bez zmian.
Dtwo czyni wszelkie możliwe kroki celem zapobieżenia wyżej wymie-

nionym brakom.
St[acja] r[ozdzielcza] jeńców i int[ernowanych] we  Lwowie

a) w meldunku wiadomości brak.
b) otrzymano 500 par bucików i 202 koców. Pomimo że asygnata 

Int[endentury] brzmiała na 500 garn[iturowanych] mundurów – otrzy-
mano tylko 500 bluz,

d) zwrócono się do Wydziału Bud[owlanego] Kwat[ermistrzostwa] 
o skonstatowanie ustępów w 2 barakach, ponieważ latryny są znacznie 
odległe od tych budynków i niedostateczne.

c), e), f), g) – brak. Poleca się Dtwu dokładniej ustawiać raporty.
St[acja] rozdz[ielcza] [jeńców] i int[ernowanych] w  Puławach

a) bez zmian, stan żywnościowy dobry,
b) wszystką odzież otrzymano, koce również nadeszły,
c) stopniowo obiekty przeznaczone na szpitale przystosowuje się do 

wymagań szpitalnych,
d) pomieszczenia i ogrzewanie obecnie dobre,
e) bez zmian,
f) ciężko chorych 432, ogólny stan 1019, śmiertelność 8,
g) bez zmian.

St[acja] rozdz[ielcza] w  Dorohusku
a) racje żywnościowe są przepisowo dostarczane i rozdawane,
b) brak odzieży. Płaszcze i obuwie nadeszły,
c) ubikacje oczyszczone i zdezynfekowane, brak łaźni i odwszalni 

oraz pralni, których remont się uskutecznia,
d) bez zmian – barak dla eskort wykończony,
e) st[an] żywn[ościowy] 121,
f) chor[ych] 11, wypadków śmierci nie było.

St[acja] rozdz[ielcza] w  Białymstoku
a), b), c), f) i g) – brak.
Poleca się Dtwu nie ograniczać się na poprzednich meldunkach, 

a codziennie meldować wymagane dane zarządz[eniem] O[ddziału] 
I Szt[abu] MSWojsk. L. 25269/Mob.

e) st[an] żywn[ościowy] 152.
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Otrzymują: Wszystkie DOG, Ekspozytura DOG  W[arszawa] w  Białymstoku, 
Odział II Sztabu, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epi-
demiami, Dep[artament] Sanit[arny], Dep[artament] Gosp[podarczy], 
Insp[ektorat] Obozów Jeńców, wszystkie obozy jeńców, wszystkie stacje 
rozdzielcze, P[an] Minister, P[an] Wiceminister, Biuro Prezydialne.

Za zgodność
KIEROWNIK WYDZIAŁU JEŃCÓW 

 Rudzki
KAPITAN

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI MOBILIZACYJNEJ

( CHILARSKI)
MAJOR SZTABU GENERALNEGO

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I. 300. 7, sygn. 118, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisaną maszynowo liczbą dziennika: „26825/Mob.”.
Opublikowano:  Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, oprac. 
Z. Karpus, W. Rezmer,  Toruń 1997, s. 55–59.

4

1920 grudzień 28,   Warszawa. – Komunikat Nr 4 Oddziału I Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i sta-
cjach rozdzielczych na dzień 23 grudnia 1920 r. 

Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie
a) Brak fasoli, mąki pszennej, herbaty; tłuszcz suroguje się czę-

ściowo mięsami. 3-dniowy zapas żelazny nie nadszedł,
b), d) i g) – bez zmian,
e) stan żywnościowy 14 510 jeńców i 40 internowanych,
f) stan chorych 4702, w tym 48 na cholerę, zmarło 41, w tym 2 na 

cholerę.
Obóz jeńców Nr 2 w  Wadowicach
a) Nie wszystkie artykuły żywnościowe dostarczane w przepisany 

sposób. Surogowania dokonano, 350 gr. chleba surogowano fasolą, 
jarzynę twardą surogowano karpielami, marmelady brak,

b) i c) – bez zmian,
d) zakupiono 1200 kg słomy,
e) bolszewików 1800, Ukraińców 3091, Litwinów 56, kobiet 5, razem 

4952,
f) chorych w szpitalu 621, zmarł 1.
Obóz jeńców Nr 3 w  Łańcucie
a) Racje żywnościowe wedle rozkazu MSWojsk. L.15232/II, brak mleka 

do szpitala,
b) brak obuwia i bielizny,
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c) szczepienie ochronne i dezynfekcja,
d) opał niedostateczny,
e) poleca się Dtwu każdorazowo podawać stan żywnościowy,
f) stan chorych w szpitalu – 103,
g) wysłano zapotrzebowanie do Int[endentury] DOG  Lwów po ziem-

niaki, obuwie i bieliznę.
Obóz intern[owanych] Nr 4 w  Pikulicach
a), b), c), d) – jak poprzednio,
e) bolszewików – 769, petl[urowców] of. – 821, szer. – 2097, kobiet 

– 68, dzieci – 6, razem 3761,
f) chorych 263, z tego dur plam[isty] 9, dur powr[otny] 55, czer-

wonka – 5, inne choroby 194. Zmarł 1 – na czerwonkę,
g) jak poprzednio.
Poleca się Dtwu nie ograniczać się meldowaniem „jak poprzednio”, 

a każdorazowo meldować tak jak tego wymaga zarządzenie MSWojsk. O[d-
dział I Szt[abu] Liczb[a] 25269/Mob.

Obóz jeńców Nr 5 w  Szczypiornie
Meldunku – brak. Dtwo obozu usprawiedliwi się z braku takowego. 

Stan obozu 7345 ludzi.
Obóz intern[owanych] Nr 6 w  Aleksandrowie
a) Racje żywnościowe są dostarczane według przepisanych tabeli, 

chleb wydaje się dziennie w ilości 400 gr., resztę suroguje się 
jarzyną twardą lub strączkową,

b) odzież jest w stanie dobrym, brak jednak niektórych części 
umundurowania, które zostały zapotrzebowane,

c) kąpiel i odwszenie przeprowadza się w dalszym ciągu po raz 
drugi. Pod względem sanitarnym braków nie ma,

d) ilość ubikacji niedostateczna,
e) stan żywn[ościowy] 883 of., 2556 szer., 100 żon, 16 dzieci 

i 162 koni,
f) chorych 37, śmierci nie było.
Obóz jeńców Nr 7 w  Tucholi
a) Bez zmian,
b) bez zmian,
c) nadeszło 80 pieców żelaznych, wszyscy jeńcy pod obserwacją 

lekarzy, mierzenie temperatury codziennie. Obóz podlega gruntownemu 
odwszeniu, brak dezynfektorów,

d) stan opału nie polepszył się, w kuchniach brak drzewa,
e) stan – 5568 ludzi,
f) w szpitalu 1779, zmarło 12,
g) brak szarż, ludzi i personelu kancelaryjnego, zapotrzebowanie 

Dtwa obozu nie pokryte.
Poleca się Dtwu w najbliższym meldunku zameldować dokładnie braki 

w personelu.
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Obóz intern[owanych] Nr 10 w   Kaliszu
a) Racje żywnościowe są dostarczane internowanym według przypi-

sanej tabeli, chleb wydaje się dziennie w ilości 250 gr., resztę 
suroguje się ziemniakami, zepsutych ziemniaków 35%,

b) w umundurowaniu małe braki,
c) bez zmian,
d) pomieszczenia dostarczone, normy opału niewystarczające, węgiel 

nieodpowiedni, brak zupełny drewna, od dnia 20 bm. brak światła elek-
trycznego, pralnia nie funkcjonuje, brak wody do picia,

e) stan żywn[ościowy] – 1820,
f) stan chorych – 26.
Obóz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu
a) Racje żywnościowe częściowo surogowane, brak ziemniaków,
b) umundurowanie – reperacje uskutecznia się we własnym zakresie,
c) wykąpano i zdezynfekowano ludzi z dwóch baraków,
d) opalenie niedostateczne,
f) chorych – 357, wypadek śmierci – 1.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńców i intern[owanych] w   Stryju
a), b), c) i d) – niezmienne,
e) skażony przez telegraf6,
f) i g) – niezmiennie.
Poleca się Dtwu St[acji] nie ograniczać się meldowaniem „nie-

zmienny”, a każdorazowo meldować tak jak to wymaga rozkaz MSWojsk. 
O[ddział] I Szt[tabu] L.25269/Mob.

St[acja] rozdz[ielcza] jeńców i inter[nowanych] we  Lwowie
Meldunku – brak. Poleca się Dtwu usprawiedliwić z braku takowego.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńców i intern[owanych] w  Puławach
a) bez zmian,
b) wydano zdrowym 308 kompletów umundurowania,
c) na szpital wyznaczono połowę baraku Nr 1,
d) zdrowych 685,
e) chorych 288, śmiertelność – 9,
f) bez zmian.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w  Dorohusku
a) Racje żywnościowe są przepisowo dostarczane i wydawane,
b) stan odzieży jeńców zadowalający, brak tylko płaszczy,
c) ubikacje zamieszkałe oczyszczono i zdezynfekowano, brak łaźni, 

odwszalni i pralni, których remont się uskutecznia,
d) tymczasowo jeńcy umieszczeni są w jednym baraku starym, źle 

zabezpieczonym od zimna.
e) stan żywn[ościowy] – 126,
f) chorych 1, śmiert[elność] – nie było,

6 Chodzi o nieczytelność telegramu przekazanego telegrafem Hughesa. 
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g) uskutecznia się remont baraków dla usunięcia braków i niedo-
magań, poczyniono wszelkie zapotrzebowania.

St[acja] rozdz[ielcza] jeń[ców] i intern[owanych] w  Białymstoku
a) Racje żywnościowe wydane przepisowo według tabeli C,
b) stan odzieży jeńców jest względnie dobry, brak sienników, woliny 

i koców,
c) środki sanitarne przedsięwzięto,
d) pomieszczenia w barakach drewnianych, ogrzewanie jak dla szpi-

tali z dodatkiem 50%,
e) stan żywnościowy – 149 jeńców,
f) chorych – 1, śmierci nie było,
g) na zapasowe porcje, umundurowanie i bieliznę zapotrzebowanie 

zostało wysłane.

Otrzymują: Wszystkie DOG, Ekspozytura DOG  W[arszawa] w  Białym-
stoku, Odział II Sztabu, Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki 
z Epidemiami, Dep[artament] Sanit[arny], Dep[artament] Gosp[odarczy], 
Insp[ektorat] Obozów Jeńców, wszystkie obozy jeńców, wszystkie stacje 
rozdzielcze, P[an] Minister, P[an] Wiceminister, Biuro Prezydialne.

Za zgodność
KIEROWNIK WYDZ[IAŁU] JEŃCÓW 

 Rudzki 
KAPITAN

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI MOBILIZACYJNEJ

( CHILARSKI)
MAJOR SZTABU GENERALNEGO

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I. 300.7, sygn. 118, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z pisaną maszynowo liczbą dziennika: „26920/MOB”.
Opublikowano:  Tuchola. Obóz jeńców i internowanych, op.cit., s. 60–64.

5

1921 styczeń 31,   Warszawa. – Komunikat Nr 24 Oddziału I Sztabu Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacji 
rozdzielczych na dzień 30 stycznia 1921 r. 

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. WYŻYWIENIE
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo chleba, który 

suroguje się 100 gr. – 80 gr. jarzyny twardej i 1 gr. soli.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Nie wszystkie racje dostar-

czono w przepisany sposób. 350 gr. chleba surogowano 200 gr. fasoli 
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z dodatkiem tłuszczu 12 i 1/2 gr., 150 gr. jarzyny twardej surogowaną 
fasolą po 125 gr., 2 porcje kawy konserwowej surogowaną ziemniakami 
po 200 gr. z dodatkiem tłuszczu po 20 gr. i po 2 gr. soli.

Obóz inter[nowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Część chleba suroguje 
się jarzyną twardą i strączkową.

Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Brak marmolady, tłuszczu 20 gr. 
resztę suroguje się mięsem. Mięso końskie 200 gr. resztę suroguje 
się kaszą.

St[acja] rozdz[ielcza] jeń[ców] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 
mąki białej i jaj dla chorych.

II. UMUNDUROWANIE
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Brak mundurów w dalszym ciągu.
Obóz intern[owanych] Nr 17 w  Sosnowcu. Brak umundurowania w dal-

szym ciągu.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i inter[nowanych] w   Stryju. Brak 

koców i sienników.
Reszta obozów jeńc[ów] i intern[owanych] bez zmiany.

III. STAN SANITARNY
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Stan chorych 3626, w tym na cho-

lerę 20, zmarło 15.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Stan chorych 323.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Stan chorych 163, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Stan chorych 60 dur pla-

misty, 62 dur powrotny, 2 dur brzuszny, 1 szkarlat[yna] i inne cho-
roby 228, zmarł 1.

Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Stan chorych 774.
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Stan chorych 2004, zmarło 17.
Obóz intern[owanych] Nr 10 w   Kaliszu. Stan chorych 45.
[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. Stan chorych 371, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Stan chorych 72.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. Stan chorych 19, 

1 dur powrotny.
[Obóz internowanych] Nr 17 w  Sosnowcu. Stan chorych 57, dur 

powr[otny] 6, dur brzuszny 5, dur plam[isty] 1.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. Stan chorych 49.
Sta[cja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Stan 

zakaźno chor[ych] jeńc[ów] 119, chor[ych] żołn[ierzy] WP 83.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. Stan cho-

rych 1.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. Stan ciężko 

chor[ych] 220, zdrow[ych], lecz osłab[ionych] 688, zmarł 1.
Reszta obozów jeńc[ów] i intern[owanych] bez zmiany.
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IV. POMIESZCZENIE
Bez zmian.

V. STAN ŻYWNOŚCIOWY
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 696 jeńc[ów], 29 intern[owa-

nych].
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bolsz[ewików] 498, Ukr[a-

ińców] 66, Litw[inów] 4, intern[owanych] 1, of. petl[urowców] 641, 
szer. 1447, kob[iet] 48, dzieci 2, razem 26077.

Obóz intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. 1979[osób].
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bolsz[ewików] 875, of. 

petl[urowców] 809, szer. 2355, kob[iet] 71, dzieci 13, razem 4123.
Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1088 jeńc[ów], 5506 inter-

n[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. 884 of., 2423 szer., 

92 żon, 18 dzieci.
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 7464 jeńc[ów].
Obóz intern[owanych] Nr 10 w   Kaliszu. 3275 inter[nowanych].
[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3298 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. 1452 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. 97 of., 628 szer., 

12 kob[iet], 1 siostra mił[osierdzia].
[Obóz internowanych] Nr 17 w  Sosnowcu. 736 intern[owanych].
a[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. 332 intern[owanych]a.
Stacja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 

22 [osoby].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 39 jeń-

c[ów], 1 int[ernowany] w tym 4 kobiety.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 908 [osób].
Reszta obozów jeńc[ów] i intern[owanych] bez zmiany.

Za zgodność:
wz. Kierownika Wydziału I

[Podpis nieczytelny]
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Otrzymują według rozdzielnika w komunikacie Nr 23.

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
a--a Podkreślono odręcznie.
Dokument na blankiecie Oddziału I sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „36/Kom./Jeńc.”.

7 Tak w dokumencie – suma wynowi 2707.
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6

1921 luty 2,   Warszawa. – Komunikat Nr 25 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach i stacjach roz-
dzielczych na dzień 1 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. aBrak częściowo chlebaa, 100 gr. 

chleba suroguje się 80 gr. jarzyny twardej i 1 gr. soli.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Brak częściowo chleba, 

350 gr. chleba suroguje się fasolą po 200 gr. i tłuszczem po 
120 i 1/2 gr., 150 gr. jarzyny twardej surogowano fasolą po 125 gr. 
i częściowo fasolą kiszoną po 300 gr., 10 gr. tłuszczu surogowano 
marmoladą po 16,6 gr., 2 porcje kawy konserwowanej surogowano mąką 
pszenną po 50 gr. z dodatkiem tłuszczu po 20 gr. i 2 gr. soli.

Obóz intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. Żelazny zapas wyczerpany. 
Brak mąki białej dla szpitala.

Obóz intern[owanych] Nr 4 w  Pikulicach. Brak częściowo chleba, 
200 gr. chleba surogowano jarzyną twardą, ziemniakami, jarzyną 
strączkową.

Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Mięso suroguje się śle-
dziami.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Niektóre produkty suro-
guje się jarzyną twardą lub strączkową.

Obóz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Pół porcji chleba surogowano 
fasolą, 2 porcje kawy herbatą, 2/3 tłuszczu – marmeladą, ziemniakami, 
jarzyną kiszoną, jarzynę twardą – jarzyną suszoną, mięso – wędzonką 
i śledziami.

St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i inter[nowanych] w   Stryju. Brak 
częściowo chleba, który suroguje się ziemniakami i tłuszczem lub 
jarzyną twardą.

bSt[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i inter[nowanych] w  Białymstoku. 
300 gr. chleba surogowano 300 gr. kapustyb.

Reszta obozów jeńc[ów] i intern[owanych] bez zmiany.

II. Umundurowanie
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Brak 3600 płaszczy, 4400 par spodni, 

3600 par trzewików. Zapotrzebowanie wysłane do DOG  Pomorze zostało 
pokryte tylko częściowo.

St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i inter[nowanych] w   Stryju. Brak 
przepisowej ilości koców i sienników.

Reszta obozów bez zmian.
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III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Stan chorych 3435, w tym na cho-

lerę 26, zmarło 16, na cholerę jeden.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Stan chorych 260, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Stan chorych 89 intern[owa-

nych] i 71 jeń[ców].
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulicach. Stan chorych 43 dur pla-

m[isty] i powrotny, 188 szkarl[atyna] i inne choroby, zmarło 2.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Stan chor[ych] 720.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Stan chor[ych] 64.
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Stan chor[ych] 1884 jeńc[ów], 

zmarło 25.
Obóz intern[owanych] Nr 10 w   Kaliszu. Stan chor[ych] 58 intern[o-

wanych].
[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Stan chorych] 350 intern[owa-

nych].
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. [Stan chorych] 30 intern[o-

wanych].
[Obóz internowanych] Nr 14 w Ostrowiu. [Stan chorych] 39 inter-

n[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. Stan chor[ych] 13, 

dur powr[otny] 1, żołn[ierzy] WP 4 z nich jeden grypa.
[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie8. Stan chor[ych] 4, brak 

pralni, kąpieliska i odwszal[ni].
[Obóz internowanych] Nr b19 w   Płockub. [Stan chorych] 47 intern[o-

wanych].
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Stan 

chor[ych] 114 jeńc[ów] zakaźnie chorych i 77 szer. WP.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. Stan 

chor[ych] pół procent.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. [Stan 

chorych] 1 jeniec.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. [Stan cho-

rych] 219 ciężko chorych i 680 zdrow[ych], lecz osłabionych.
Punkt wysyłkowy w   Wołkowysku. Stan chor[ych] 24.
[Punkt wysyłkowy] w  Brześciu Lit[ewskim]. 4 jeńców i 3 jeńc[ów] 

zakaźn[ie] chorych.
[Punkt wysyłkowy] w  Kowlu. Stan chor[ych] 22.
Reszta obozów i st[acji] rozdz[ielczych] bez zmiany.

IV. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 608 jeńc[ów], w tym 43 inter-

n[owanych].

8 Tak w dokumencie, chodzi o Włodzimierzów. 
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Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 494 bolsz[ewików], 
65 Ukr[aińców], 4 Lit[winów], 535 of. at[amana]   Petlur[y], 1427 szer., 
48 kob[iet] i 2 dzieci.

Obóz intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. 2133 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 908 jeńc[ów], 814 of. 

Ukr[aińców], 2371 szer., 72 kob[iet] i 17 dzieci.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1998 jeńc[ów] i 5588 inter-

n[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. 883 of. int[ernowa-

nych], 2442 szer., 99 żon i 20 dzieci.
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 7487 jeńc[ów].
Obóz intern[owanych] Nr 10 w   Kaliszu. 3922 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3413 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. 173 of., 184 szer., 15 żon 

i jedno dziecko.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. 1484 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. 97 of., 628 koza-

k[ów], 12 kobiet i jedna s[iostra] miłos[ierdzia].
[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. 67 of. i 754 szer.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. 328 intern[owanych].
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 65 jeń-

c[ów].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. 137 jeń-

c[ów] i intern[owanych].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 

757[osób] w tym int[ernowani] z armii Bałach [owicza] 88, int[erno-
wani] Białorus[ini] 268.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 39 jeń-
c[ów], 1 int[ernowany], w tym kobiet 4.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 907 inter-
n[owanych].

Punkt Wysyłkowy w   Wołkowysku. 424[osoby].
[Punkt Wysyłkowy] w   Baranowiczach. 730 jeńc[ów].
[Punkt Wysyłkowy] w  Łunińcu. 95[osoby].
[Punkt Wysyłkowy] w  Brześciu Lit[ewskim]. 489[osoby].
[Punkt Wysyłkowy] w  Kowlu. 214 jeń[ców] i 26 intern[owanych].
Reszta obozów bez zmiany.

V. Braki w oddziałach rob[otniczych] jeńców
bDtwo ob[ozu] barak[owego]  Warszawa-Powązki. Brak 128 par trze-

wików, 122 bluzy, 132 par spodni, 132 płaszcze, 132 sienniki, 
132 koszul i 132 par kalesonb.

St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w  Puławach. Brak 
płaszczy, koców i środków przewozowych.
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Baon rob[otniczy] Nr 1 w  Biedrusku. Brak 350 płaszczy, 300 mundu-
r[ów], 300 par spodni, opału i światła.

Komp[ania] kol[ejowa] Nr 2   Kraków-Bonarka. Brak bielizny, spodni, 
onuczek i urządzeń do mycia.

Komp[ania] kol[ejowa] Nr 6 w  Jędrzejowie. Brak bielizny i spodni.
b[Kompania kolejowa] Nr 13 w  Modlinie. Brak trzewikówb.
[Kompania kolejowa] Nr 14 w  Lublinie. Brak 40 bluz, 118 par spodni, 

236 sienników, 236 ręcznik[ów] i kocy.
[Kompania kolejowa] Nr 16 w  Zajezierze- Dęblin. Brak koców, płaszczy, 

onuczek i owijaczy.
[Kompania kolejowa] Nr 23 ul.  Rakowiecka. Brak trzewików i kocy.
[Kompania kolejowa] Nr 24 w   Dęblinie. Brak umundurowania dla 

eskorty.
[Kompania kolejowa] Nr 56 w  Kielcach. Brak 16 par spodni i 100 par 

trzewików.
[Kompania kolejowa] Nr 73 w   Dęblinie. Brak koców i słomy.
[Kompania kolejowa] Nr 47 w   Przemyślu. Brak 288 płaszczy, 299 par 

spodni, 302 bluzy, 208 par trzewików, 179 koszul, 179 kalesonów, 
394 onuc, 394 owijaczy, 250 czapek. Brak siana, cukru i opału.

[Kompania kolejowa] Nr 125  Cytadela Budynek 63. Brak 120 par trze-
wików, 200 par koszul i 250 par kalesonów.

[Kompania kolejowa] Nr 128 w  Kielcach.  Kielce folwark  Czarnów. 
Brak 180 par trzewików 150 par spodni.

[Kompania kolejowa] Nr 134 w  Kielcach. Brak 300 płaszczy, 300 par 
spodni i 300 par trzewików.

cb[Kompania kolejowa] Nr 132 w   Pułtuskub. Brak 160 płaszczy, 150 par 
spodni, 150 par trzewików, 150 par kaleson i tyleż koszul. Brak koców.

b[Kompania kolejowa] Nr 136 w  Łomżyb. Brak 140 kocy.
[Kompania kolejowa] Nr 145  Dziewicza Góra. Brak obuwia i 28 płaszczy.
[Kompania kolejowa] Nr 153  Biała Podlaska. Brak płaszczy i mundurów.
[Kompania kolejowa] Nr 211 w   Zakopanem. Brak 288 kompletów bie-

lizny, 80 par trzewików, 30 par spodni, 35 bluz i 30 płaszczy. Dla 
eskorty brak 50 kompl[etów] umund[urowania].

[Kompania kolejowa] Nr 221 w  Zegrzu pow.  Pułtusk. Brak 50 płaszczy, 
50 bluz, 30 par spodni, 70 par trzewików, 288 kompl[etów] bielizny 
i 239 koszul, brak światła.

[Kompania kolejowa] Nr 244 we  Włodzimierzu9 pow.  piotrkowski. Brak 
bielizny i koców.

[Kompania kolejowa] Nr 44   Lwów-Jałowiec. Brak koców, stołów 
i ławek.

[Kompania kolejowa] Nr 48 w   Przemyślu. Brak 61 płaszczy, 50 par 
trzewik[ów] i 219 koców.

9 Tak w dokumencie, chodzi o Włodzimierzów.
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[Kompania kolejowa] Nr 46  Żórawiec pow.  Przemyśl. Brak 316 płaszczy, 
316 bluz, 316 par spodni, 316 par trzewik[ów], 316 koszul i 316 kaleson.

AWIZO:
1) Punkt wysyłkowy w  Grodnie z dniem 29 I [19]21 został zlikwido-

wany i przechodzi do dyspozycji punktu wysyłkowego w   Baranowiczach.
2) Sekcja rob[otnicza] jeńc[ów] Nr 1 w  Tucholi w sile 720 jeń-

c[ów] wyjechała w myśl rozp[orządzenia] Dep[artamentu] San[itar-
nego] MSWojsk. L.39684, do ob[ozu] jeńc[ów] w  Tucholi. Personel tejże 
Sekcji odszedł dnia 1 I [19]21 w myśl rozk[azu] MSWojsk. L.26211/Mob. 
do dyspozycji Kierownictwa Budowy kolei  Puck- Hel w Pucku10.

Za zgodność:
dwz.d Kierownika Wydziału I
[Podpis nieczytelny] dpor.d

Kapitan

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
a--a  Podkreślone odręcznie oraz oznaczone z prawej strony znakami: 

„! ?”.
b--b Podkreślono odręcznie.
c Wpisane odręcznie na lewym marginesie: „I Mob.”.
d--d Wpisane odręcznie.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „36/Kom./Jeńc.”.

10 Kwestie przydzielania jeńców wojennych do robót regulował okólnik Nr 565 Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 18 VIII 1919 r. Ustalał on, iż za zatrudnianie jeńców odpo-
wiedzialni są powiatowi komisarze rządowi, którzy wskazują miejsca pracy większych 
partii jeńców (co najmniej po 300 osób), a także zapewniają pomieszczenia, całko-
wite utrzymanie i wypłatę zarobku jeńcom w wysokości 1 marki dziennie za cały czas 
trwania robót. Takie oddziały robotnicze jeńców, tworzone przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, pozostawały pod komendą i eskortą wojskową. Okólnik przewidywał także 
przydzielanie mniejszych grup (co najmniej 20 osobowych) jeńców pracodawcom pry-
watnym, przy czym pod warunkiem, iż zatrudnianie jeńców nie stwarzało konkurencji 
dla bezrobotnych w danej miejscowości. Zainteresowany pracodawca zobowiązany był 
złożyć w MSWojsk. odpowiednie podanie, wraz z zaświadczeniem miejcowego organu 
administracji państwowej o braku robotników na miejscu, a także zapewnić całko-
wite „dobre” utrzymanie oraz wypłacać wynagrodzenie w tej samej wysokości (1 markę 
dziennie). Na pracodawcy spoczywał także obowiązek zapewnienia dozoru (2 osoby na 
każdych 20 jeńców), ponoszenia kosztów pogrzebu w razie śmierci jeńca. Przepisy 
nie zawierały specjalnych sankcji za nadużycia bądź złe traktowanie jeńców, poza 
natychmiastowym ich odesłaniem do obozu. Zob.: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Nr 48 i 49 z 19 XII 1919 r., poz. 682. 
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7

1921 luty 4,   Warszawa. – Komunikat Nr 26 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 3 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. WYŻYWIENIE
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo chleba. 100 gr. 

chleba suroguje się 800 gr. jarzyny twardej i 1 gr soli.
Obóz internowanych Nr 2 w  Wadowicach. Pół porcji chleba, tj. 

350 gr., surogowano fasolą po 200 gr. z dodatkiem tłuszczu po 12,5 gr. 
i 3 gr. soli. 150 gr. jarzyny twardej suroguje się kapustą kiszoną 
po 300 gr., porcje mięsa po 250 gr. częściowo wydawano, a częściowo 
surogowano śledziami po 375 gr., 10 gr. tłuszczu surogowano marmeladą 
po 16,6 gr. Porcje kawy konserwowej częściowo wydawano, a częściowo 
surogowano mąką po 50 gr. z dodatkiem tłuszczu po 20 gr., 2 gr. kminku 
i 2 gr. soli i herbatę po 3 gr. i 30 gr. cukru.

Obóz jeńców Nr 7 w  Tucholi. Brak częściowo mięsa i chleba. Mięso 
surogowano śledziami a chleb ziemniakami.

Stacja rozdzielcza w   Stryju. Brak mąki białej i jaj w dalszym 
ciągu.

Punkt wysyłkowy w   Wołkowysku. Brak częściowo ziemniaków, które 
suroguje się marchwią.

II. UMUNDUROWANIE
Obóz internowanych Nr 4 w  Pikulicach. Brak 300 sienników, 200 par 

trzewików i 200 bluz.
Punkt wysyłkowy w   Wołkowysku. Brak spodni i obuwia.
Punkt wysyłkowy  Brześć Litewski. Brak spodni i obuwia.

III. STAN SANITARNY
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 3380.
[Obóz jeńców] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian. Stan chorych] 288.
[Obóz] intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 

97 int[ernowanych] i 70 jeńc[ów] bol[szewickich].
[Obóz internowanych Nr] 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan chorych] 

309, w tym dur plamisty 59, powrotny 43.
[Obóz internowanych Nr] 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan chorych 

734, zmarł 1.
[Obóz internowanych Nr] 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 87.
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[Obóz] jeńców [Nr 7] w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 2133, 
zmarło 24.

[Obóz internowanych Nr] 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 
14.

Obóz internowanych Nr] 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 375, 
zmarło 4 ch[orych].

[Obóz internowanych Nr] 13 w  Łukowie. [Bez zmian. Stan chorych] 
32.

[Obóz internowanych Nr] 14   Ostrów Łomż[yński]11. Brak pralni, umy-
walni i urządzeń szpitalnych.

[Obóz internowanych Nr] 16 w  Zduńskiej Woli. Bez zmian. Stan cho-
rych 15, w tym 1 dur powrotny, 1 róża i żołnierzy 5 WP.

[Obóz internowanych Nr] 17 w  Sosnowcu. Bez zmian. Stan chorych 56, 
w tym 14 dur brzuszny, 10 dur powrotny i 1 dur plamisty.

[Obóz internowanych Nr] 18 w  Różanach. Bez zmian. Stan chorych 
2 of. i 1 szer.

Stacja rozdz[ielcza] jeńców i int[ernowanych] w   Stryju. [Bez zmian. 
Stan chorych] 115 zakaźnie chorych i 76 żołnierzy chorych WP.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. Bez 
zmian. Stan chorych 1%.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. [Bez 
zmian. Stan chorych] 2.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. [Bez zmian. 
Stan chorych] 200 ciężko chorych, 706 zdrowych, lecz osłabionych.

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 33.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim] [Bez zmian. Stan 

chorych] 9 zakaźno chorych.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 10.

STAN ŻYWNOŚCIOWY
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. 12 592, w tym 43 internowanych.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 488 bolszew[ików], 

63 Ukraińców, 4 Litwinów, 1 internowany i 1 kobieta; internowanych 
atamana  Petlury 532, szer. 1401, kobiet 48, dzieci 2.

[Obóz internowanych Nr] 3 w  Łańcucie. 2075[osoby].
[Obóz internowanych Nr] 4 w  Pikulicach. 992 jeńców bolsz[ewic-

kich], 809 of. Petlury, 2356 szer., 54 kobiet i 14 dzieci.
[Obóz internowanych Nr] 5 w  Szczypiornie. 1113 jeńców i 5503 inter-

nowanych armii  Bałachowicza, 20 inter[nowanych] cywil[ów].
[Obóz internowanych Nr] 6 w  Aleksandrowie. 886 of., 2445 szer., 

99 kobiet, 22 dzieci.
[Obóz] jeńców [Nr] 7 w  Tucholi. 7972[osoby].
[Obóz] internowanych Nr 10 w   Kaliszu. 3872[osoby].

11 Obecnie Ostrowia Mazowiecka.
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[Obóz internowanych Nr] 1 w  Dąbiu. 3212[osób].
[Obóz internowanych Nr] 11 w   Piotrkowie. 175 of., 184 szer., 

15 żon, 1 dziecko.
[Obóz internowanych Nr] 13 w  Łukowie. 1482 [osoby].
[Obóz internowanych Nr] 16 w  Zduńskiej Woli. 97 of., 630 kozaków, 

12 żon, 1 siostra miłos[ierdzia].
Obóz internowanych Nr 18 w Różanach. 65 of., 754 szer.
Stacja rozdz[ielcza] jeńców i intern[owanych] w   Stryju. 55[osoby].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. 178 jeńców 

i intern[owanych].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 

429[osób].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 39 jeńców, 

1 intern[owanych], w tym 4 kobiety.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 906[osób].
Punkt wymiany jeńców w   Baranowiczach. 723[osoby].
[Punkt] koncentracyjny w   Wołkowysku. 725[osoby].
[Punkt koncentracyjny w  Kowlu]. 296 jeńców, 29 internowanych.

Za zgodność:
wz. Kierownika Wydziału I

[Podpis nieczytelny]
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „36/Kom./Jeńc.”.
Pod tekstem wpisany maszynowo szczegółowy rozdzielnik:

„AWIZO:
Nr telef[onu] 217 – 51 Szef Sekcji Jeńców.
[Nr telefonu] 297 – 77 I i II Wydział Sekcji Jeńc[ów].
[Nr telefonu] 116 – 38 III i IV [Wydział Sekcji Jeńców].
[Nr telefonu] 221 – 76 Kancelaria Sekcji Jeńców.

OTRZYMUJĄ WEDŁUG ROZDZIELNIKA:
P[an] Minister 1
P[an] Wiceminister 1
Szef Eksp[ozytury] MSWojsk.  1
Kom[isja] Międzyminister[ialna] do wymiany jeńców przy MSZagr. 1
Nacz[elnik] Nadzwyczajnej Komisji do spraw walki z epidemią 1
Urząd Emigracyjny 1
Oddz[iał] Naczelnej Kontr[oli] Wojsk[owej] 1
Wszystkie DOG po 3  24
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Eksp[ozytura] DOG  W[arszawa] w  Białymstoku 1
Szef Oddz[iału] I Szt[abu] MSWojsk. 1
Zast[ępca] Szefa I Szt[abu] MSWojsk. 1
Oddz[iał] II Szt[abu] MSWojsk. Sek[cja] Mob[ilizacyjna] 1
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Org[anizacyjna] 1
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Pob[orowa] i Uzup[ełnień] 1
[Oddział] II [Sztabu MSWojsk.] 1
[Oddzial] IV [Sztabu MSWojsk.] 1
[Oddział] V [Sztabu MSWojsk.] 1
Dep[artament] Sanitarny 3
[Departament] Gospodarczy 3
[Departament] Budownictwa 3
Eksp[ozytury] dow[ództw] armii po 1 3
Insp[ektoraty] etap[ów] po 1  4
Szef Sanit[arny] Eksp[ozytury] MSWojsk.  1
[Szef] Intendent[ury Polowej] Eksp[ozytury] MSWojsk. 1
[Szef] Budownictwa Pol[owego] Eksp[ozytury] MSWojsk. 1
Insp[ektorat] Obózów Jeńców 1
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie 1
[Obóz] internowanych Nr 2  Wadowice 1
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut 1
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice 1
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorna 1
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów 1
[Obóz] jeńców Nr 7  Tuchola 1
[Obóz] internowanych Nr 1  Dąbie 1
[Obóz internowanych] Nr 10   Kalisz 1
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków 1
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków 1
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński] 1
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń 1
[Obóz internowanych] Nr 16  Zduńska Wola 1
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany 1
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock 1
[Obóz internowanych] Nr 20  Radom 1
Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych  Stryj 1
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych]  Lwów 1
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych]  Białystok  1
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych]  Dorohusk 1
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych]   Puławy 1
Punkt wymiany jeńców   Baranowicze  1
[Punkt wymiany jeńców]  Równe 1
[Punkt] koncentracyjny  Wołkowysk  1
[Punkt koncentracyjny]  Brześć Litewski  1



103/248

[Punkt koncentracyjny]  Kowel  1
Szef Sekcji Jeńców  1
Wydział I, II, III i IV po 1  4
Zapasowych  8
 Razem 100”.

8

1921 luty 6,   Warszawa. – Komunikat Nr 27 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 5 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo chleba, który suro-

guje się jarzyną twardą.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Brak częściowo chleba, 

jarzyny twardej i tłuszczu.
Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Brak częściowo mięsa, 

które suroguje się śledziami.
Obóz jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Brak mięsa i chleba, które suroguje 

się śledziami i ziemniakami.
Obóz inter[nowanych] Nr 1 w  Dąbiu. Brak częściowo chleba, tłuszczu, 

mięsa i ziemniaków.
Obóz inter[nowanych] Nr 15 w  Toruniu. Brak częściowo chleba i mięsa.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 

częściowo chleba, jaj.
[Stacja rozdzielcza jeńców i] inter[nowanych] w  Białymstoku. [Brak 

częściowo chleba], mięsa.
Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
Obóz inter[nowanych] Nr 15 w  Toruniu. Brak częściowo bielizny 

i obuwia.
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 3182, 

w tym 15 na cholerę. Zmarło 7, w tym 2 na cholerę.
Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 311.
Obóz intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 149.
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[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bez zmian. Stan chorych 
293, z tego 65 na dur plamisty, 40 na dur powrotny.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan chorych 
698, zmarło 1.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Bez zmian. Stan cho-
rych 86.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Był 1 wypadek zachorowania na cho-
lerę azjatycką jeńca. Stan chorych 2256, zmarło 25, w tym 1 na cho-
lerę.

[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Bez zmian. Stan chorych 337.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Bez zmian. Stan chorych 76.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Bez zmian. Stan cho-

rych 3.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Bez zmian. Stan chorych 28.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Bez zmian. 

Stan chorych 42, z tego 10 dur plamisty, 7 dur powrotny.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 9.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. Bez zmian. Stan cho-

rych 13, z nich 1 róża.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. Bez zmian. Stan chorych 41.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Bez 

zmian. Stan chorych 83 jeńców i 70 szer. WP.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. Bez zmian. 

Stan chorych ciężko 208 i zdrowych, lecz osłabionych.
Punkt wymiany w  Baranowiczach. Stan chorych 7, zmarło 1.
[Punkt] koncentracyjny w   Wołkowysku. [Stan chorych] 33.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Stan chorych] 3, 

zakaźno chorych 4.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. Stan chorych 10.
Reszta obozów bez zmian.

IV. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12569 jeńc[ów], w tym 43 inter-

n[owanych].
[Obóz] inter[nowanych] Nr 2 w  Wadowicach. 485 bolsz[ewików], 

65 Ukr[aińców], 38 inter[nowanych], 528 ofi cerów i 1388 szer. a[ta-
mana]  Petlur[y], 50 kob[iet], 3 dzieci.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. 2073 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 738 bolsz[ewików], petlu-

r[owców] 816 of., 2405 szer., 35 kob[iet] i 14 dzieci.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1114 jeńc[ów], 3438 inter-

n[owanych] wojsk[owych] i 20 cyw[ilnych].
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. 882 of., 2445 szer., 

99 kob[iet] i 22 dzieci.
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[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 7892 jeńc[ów].
[Obóz] inter[nowanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3370 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. 3853 internowanych.
[Obóz internowanych] Nr 11 w  Piotrkowie. 177 of., 184 szer., 17 

żon i 1 dziecko.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. 1486 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. 3180 inter-

n[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. 557 of., 76 urz[ędników] 

wojsk[owych], 844 szer., 84 kob[iet], 14 dz[ieci].
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. 97 of., 630 szer., 

13 kob[iet].
[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. 64 of., 757 szer.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. 305 internowanych.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 108 jeń-

c[ów].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 518 jeń-

c[ów] i intern[owanych].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 38 jeń-

c[ów], 1 intern[owany], 4 kob[iety].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 906 jeń-

c[ów] intern[owanych].
Punkt wymiany w   Baranowiczach. 762[osoby].
[Punkt] koncentracyjny w   Wołkowysku. 803[osoby].
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 448[osób].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 384[osoby].
Reszta obozów bez zmian.

Za zgodność:
wz. Kierownika Wydziału I

[Podpis nieczytelny]
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.

Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „37/Kom./Jeńc.”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Zob. poz. 7. 
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9

1921 luty 10,   Warszawa. – Komunikat Nr 29 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
na dzień 9 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo chleba.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Brak częściowo chleba], 

ziemniaków i jarzyny twardej.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Brak częściowo mięsa.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. [Brak częściowo] chleba, ziem-

niaków i mięsa.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 

częściowo chleba i jaj.
Punkt koncentracyjny w  Kowlu. [Brak częściowo chleba].
Reszta obozów jeńców internowanych bez zmian.

II. Umundurowanie
Stacja rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak czę-

ściowo koc[y] i sien[ników].
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2985, 

w tym na cholerę 15, zmarło 11.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan chorych 

333.
[Obóz internowanych Nr] 3 w  Łańcucie. Bez zmian. Stan chorych 

94 intern[owanych], 58 jeńc[ów].
[Obóz internowanych Nr] 4 w  Pikulicach. Bez zmian, stan chorych 

283, w tym 58 dur plamisty i 39 dur powrotny.
[Obóz internowanych Nr] 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan chorych 

656.
[Obóz] jeńc[ów Nr] 7 w  Tucholi. Bez zmian. Stan chorych 1918, 

zmarło 45.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Bez zmian. Stan chorych 384, 

zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 68.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. [Bez zmian. Stan chorych] 29.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Bez zmian. 

Stan chorych 38, w tym 2 dur plamisty i 7 dur powrotny.
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[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 97.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. Bez zmian. Stan cho-

rych 13.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. Bez zmian. Stan chorych 35.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Bez zmian. Stan cho-

rych 82.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Bez 

zmian. Stan chorych 85 jeńców zakaźnie chorych i 71 chorych żołnierzy 
Wojsk Polskich.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. Bez zmian. 
Stan chorych 184 ciężko chorych i 720 zdrowych, lecz osłabionych.

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 43.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 3 na tyfus.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 22.
Reszta obozów jeńców i internowanych bez zmian.

IV. Pomieszczenie
Obóz intern[owanych] w  Szczypiornie. Brak materiałów budowlanych.
Reszta obozów jeńców i internowanych bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 532 jeńców, w tym 43 inter-

nowanych.
[Obóz] intern[owanych] [Nr] 2 w  Wadowicach. 471 bolsz[ewików], 

65 Ukr[aińców], 524 of. atamana  Petlury, 1373 szer., 48 kobiet i dwoje 
dzieci.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. 2086[osób].
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 515 bolsz[ewików], 827 of. 

 Petlury, 2407 szer., 53 kobiety i 14 dzieci.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1121 jeńców, 5505 inter-

n[owanych] wojsk[owych] i 19 in[ternowanych] c[ywilnych].
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. 883 of., 2441 szer., 

101 żon i 22 dzieci.
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. 8588 jeńców.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3538[osób].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. 1110 of., 2486 szer., 

172 kobiety i 37 dzieci.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. 182 of., 187 szer., 18 

żon i 1 dziecko.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. 1483[osoby].
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. 789 of., 76 urz[ędników] 

wojsk[owych], 1386 szer., 100 kobiet i 18 dzieci.



108/248

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. 97 of., 630 koz[aków], 
12 żon i jedna s[iostra] mił[osierdzia].

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach. 65 of., 759 szer.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. 359[osób].
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 

144[osoby].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 

520 jeńców i internowanych.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 38 jeń-

c[ów], 1 intern[owany], w tym 4 kob[iety].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w   Mławie. 904[osoby].
Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 829.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 448.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 372 jeńc[ów] i 28 intern[owanych].
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. 757 jeńców.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału I 

  Rudzki
Kapitan

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „36/Kom./Jeńc.”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „AWIZO. Otrzymują według rozdzielnika 
w komunikacie Nr 26”. Poniżej: „Brak meldunków: obóz internowanych Nr 20 
w  Radomiu, stacja rozdzielcza jeńc[ów] i internowanych we  Lwowie, punkt 
wymiany w  Równem”.
Zob. poz. 7.

10

1921 luty 12,   Warszawa. – Komunikat Nr 30 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 11 lutego 1921 r.

DO aDOG   Warszawaa

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. Wyżywienie

Obóz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Brak częściowo chleba 
i jarzyny twardej, które surogują się.

[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. Brak częściowo chleba i mięsa, 
które surogują się.
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St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] we  Lwowie. Brak 
ziemniaków.

Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
Stacja rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w  Puławach. Brak 

płaszczy i koców.
Reszta obozów bez zmian.

III. Pomieszczenia
Obóz intern[owanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Zupełny brak opału.
Reszta obozów bez zmian.

IV. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2788, 

w tym na cholerę 16, zmarło 16.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 352.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Bez zmian. Stan cho-

rych 96 intern[owanych], 88 jeńc[ów].
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 282, w tym 56 dur plamisty i 36 dur powrotny.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan cho-

rych 629.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Bez zmian. Stan cho-

rych 66.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Bez zmian. Stan chorych 2066, 

zmarło 33.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 300.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 92.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 1.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. [Bez zmian. Stan chorych] 

29.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian. 

Stan chorych] 56, w tym 5 dur plamisty.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian. Stan chorych] 118.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 15.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian. Stan chorych] 29.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 

mydła. 83 jeńc[ów] i 71 chor[ych] żołnierzy Wojsk Polskich.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. Bez zmian. 

Stan chorych 2.
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[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. [Bez 
zmian. Stan chorych] 1.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. [Bez zmian. 
Stan chorych] 178 ciężko i zdrowych, lecz osłab[ionych] 710.

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 47.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 8.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 34.
Reszta obozów bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 494 jeń[ców] bolsz[ewików], 

w tym 43 intern[owanych].
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 469 bolsz[ewików], 

66 Ukr[aińców], intern[owanych] petlur[owców] 526 of., 1366 szer., 
48 kob[iet], 2 dzieci. Ogółem 2477.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. 33 bolsz[ewików], 2086 inter-
n[owanych] petlur[owców]. [Ogółem] 2119.

[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 547 [bolszewików], petlu-
r[owców] 838 of., 2411 szer., 53 kob[iety], 14 dzieci. Ogółem 3863.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1122 jeńc[ów] Bała-
chow[icza], 5533 intern[owanych] wojsk[owych], 20 intern[owanych] 
cywilnych. Ogółem 6695.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie.  Petlur[owcy] 885 of., 
2429 szer., 103 kobiet[y], 22 dzieci. Ogółem 3439.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 8513 jeńc[ów].
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3782 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu.  Petlur[owcy] 1112 of., 

2484 szer., 178 kob[iet], 27 dz[ieci]. Ogółem 3801.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie.  Petlur[owcy] 183 of., 

184 szer., 18 kob[iet], 1 dziecko. Ogółem 386.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Peremykin[owcy] 1485.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostr[owiu] Łomż[yńskim]. [Peremyki-

nowcy] 3180.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Peremykinowcy] 665 of., 

1420 szer., 85 urz[ędników] w[ojskowych], 113 kob[iet], 20 dzieci. 
Ogółem 2303.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Kozacy]  Jakow-
lew[a] 97 of., 630 szer., 13 kob[iet]. Og[ółem] 740.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. Bałachow[cy] 65 of., 759 szer. 
Ogółem 824.

[Obóz internowanych] nr 19 w   Płocku. Bałachow[cy] 350.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 

163 jeńców.
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[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. 25 jeńc[ów] 
i 70 powr[acających] jeńc[ów] Polaków.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 217 jeń-
c[ów], 95 Bałachow[ców] internow[anych], 239 intern[owanych] Biało-
rus[inów]. Ogół[em] 551.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 33 jeń-
c[ów], 1 intern[owany], 4 kob[iety]. Ogół[em] 38.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 904 jeńców.
Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 832 [jeńców].
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Litew[skim]. 455 [jeńców].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 369 [jeńców] i 28 internowanych.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. 866 [jeńców].

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
a--a Wpisano odręcznie.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.

11

1921 luty 16,   Warszawa. – Komunikat Nr 32 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 15 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo chleba.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Brak ziemniaków.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 

jaj.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. Brak mąki, 

mięsa i ziemniaków – część.
Reszta obozów bez zmian.
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II. Umundurowanie
Obóz intern[owanych] Nr 20 w  Radomiu. Brak mundurów i butów.
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan sanitarny
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2660, na 

cholerę 15, zmarło 8.
[Obóz] internow[anych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 380.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 139.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 199, dur plamisty 54, dur powrotny 38.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 614.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 49.
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 1969. 

Zm[arło] 38.
[Obóz] internowanych Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 308.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 100.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 1.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. [Bez zmian. Stan chorych] 31.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrow[iu] Łom[żyńskim]. [Bez zmian. 

Stan chorych] 47, dur plamisty 2, dur powrotny 7.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 114.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 18.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian. Stan chorych] 23.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian. Stan chorych] 13.
St[acja] rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. [Bez 

zmian. Stan chorych] 85 jeńc[ów] bolszew[ików], 71 chorych żoł-
n[ierzy] WP.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. Bez zmian. 
Stan chorych 160 ciężko chorych, 743 zdrowych, lecz osłabionych.

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 47.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 6.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 16.
Reszta obozów bez zmian.

IV. Pomieszczenie
Obóz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Brak opału.
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Stacja rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak opału.
Reszta obozów bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 389 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 

41 intern[owanych]. Ogółem 12 430.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 462 jeńc[ów] bolsz[e-

wickich], 66 Ukr[aińców], 1 Lit[win], 2 intern[owanych] cyw[il-
nych], petlur[owców] – 514 of., 1324 szer., 47 kob[iet], 2 dzieci. 
Ogółem 2418.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie.  Petlur[owców] 2086 intern[o-
wanych], 31 jeńc[ów] bolsz[ewickich]. Ogółem 2117.

[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Petlurowców] 808 of., 
2428 szer., 54 kob[iety] 13 dzieci, 550 jeńców bolsz[ewickich]. 
Ogółem 3553.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bałachow[ców] 5520 inter-
n[owanych], 20 intern[owanych] cyw[ilnych], 1118 jeńc[ów]. Ogółem 6658.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petlur[owców] 875 of., 
2424 szer., 107 kob[iet], 22 dzieci. Ogółem 3428.

[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. 8619 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3757.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1113 of., 

2458 szer., 178 kob[iet], 37 dzieci. Ogółem 3786.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petlur[owców] 184 of., 

182 szer., 18 kob[iet], 1 dziecko. Ogółem 385.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Peremyk[inowcy] 1486 inter-

n[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Peremyki-

nowcy] 3180 intern[owanych].
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Peremykinowcy] 667 of., 86 

urz[ędników] wojsk[owych], 1442 szer., 114 kobiet, 20 dzieci. Ogółem 
231912.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Kozaków]  Jakowlew[a] 
97 of., 630 koz[aków], 13 kob[iet]. Ogółem 740.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. Bałachow[ców] 365 intern[o-
wanych].

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 410 intern[o-
wanych].

Stacja rozdzielcza jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 478 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich].

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. 52 jeńc[ów] 
bolsz[ewickich], 82 pol[skich], 31 int[ernowanych]. Ogółem 165.

12 Tak w dokumencie – suma wynosi 2329.
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[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 280 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 96 intern[owanych] Bałachow[ców], 246 inter-
n[owanych] białorus[kich]. Ogółem 66213.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 31 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 1 intern[owany], 4 kob[iety]. Ogółem 36.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 903 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich] i internow[anych].

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 831 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 411 jeńc[ów] bol-

sz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 387 jeń[ców] bolsz[ewickich], 

28 internow[anych]. Ogółem 415.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. 865 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
Reszta obozów bez zmian.

Za zgodność:
wz. KIEROWNIK WYDZIAŁU I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
U góry pierwszej karty pieczęć wpływu Oddziału 2 Intendentury Okręgu 
Generalnego Warszawskiego z wpisaną odręcznie liczbą dziennika: „825. 
tj”. Poniżej odręczne dekretacje: „Int[endentura]”; „Po przyjęciu do 
wiad[omości] a/a Różne [podpis nieczytelny]” oraz „do 991”. W poprzek 
tekstu wpisana odręcznie liczba dziennika: „825”. Pod dokumentem pieczęć 
wpływu Intendentury Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego z wpisaną 
odręcznie datą wpływu: „25 II 1921”; liczbą dziennika: „825”, komórką 
organizacyjną: „[Oddział] II/[Wydział] III” oraz referentem: „D”. Obok 
wpisane odręcznie „991”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Zob. poz. 7.

12

1921 luty 18,   Warszawa. – Komunikat Nr 33 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 17 lutego 1921 r.

13 Tak w dokumencie – suma wynosi 622.
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DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz intern[owanych] Nr 4 w  Pikulicach. Brak margaryny.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] we  Lwowie. 

[Brak] ziemniaków, mąki, marmelady i cukru.
Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak 1600 bluz, 2250 płaszczy, 

1000 par onuc, 1000 koców, 500 par drewniaków, 2600 par biel[izny].
[Obóz] intern[owanych] Nr 20 w  Radomiu. Brak mundurów, butów, 

koców i bielizny.
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan Sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak częściowo mydła. Stan cho-

rych 2503, na cholerę 15, zmarło 11.
[Obóz internowanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 392.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Bez zmian. Stan chorych 176.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan chorych] 

206. Dur plamisty 54, dur powrotny 32, zmarło 1.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bez zamian. Stan cho-

rych 592.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 57.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Meldunku brak.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Bez zmian. Stan chorych 300.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 110.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 4.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian. 

Stan chorych] 53, dur plamisty 1, dur powrotny 9.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 163.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 18.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian. Stan chorych] 22.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian. Stan chorych] 18.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 

139 jeńc[ów] bolsz[ewickich, 70 żołn[ierzy] WP, zmarł 1 jen[iec]].
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 163 ciężko 

chorych, 739 zdrow[ych], lecz osłabionych.
Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 56.
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[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 
chorych] 3.

[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 12.

IV. Pomieszczenie
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Brak mater[iałów] budowl[anych] 

i gwoździ.
Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Brak materiałów budow-

lanych], pożądane jest 10 wag[onów] desek, 2 km kolejki wąskotorowej 
i 50 lorek.

Obóz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Brak opału i woliny.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. [Brak] 

częściowo opału.
Reszta obozów bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 392 jeńc[ów] bolsz[ewickich] 

40 intern[owanych]. Ogółem 12 362.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 457 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich], 57 Ukr[aińców], 1 Lit[win], 2 intern[owanych], petlur[owców] 
– 527 of., 1391 szer., 61 kob[iet], 2 dzieci. Ogółem 2498.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie.  Petlur[owcy] 2047 intern[o-
wanych].

[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 579 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich], petlur[owców] 814 of., 2401 szer., 54 kob[iety], 13 dzieci. 
Ogółem 3861.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bałach[owców] 5434 inter-
n[owanych], 20 intern[owanych] cyw[ilnych], 1115 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich]. Ogółem 6569.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie.  Petlur[owców] 883 of., 
2425 szer., 106 kob[iet], 22 dzieci. Ogółem 3436.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Meldunku brak.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3931 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1115 of., 

2443 szer., 177 kob[iet], 37 dzieci. Ogółem 3772.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petlur[owców] 181 of., 

180 szer., 18 kob[iet], 2 dzieci. Ogółem 381.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Peremyk[i-

nowców] 527 of., 908 szer., 38 kob[iet], 6 dzieci. Ogółem 1479.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 667 of., 

87 urz[ędników] wojsk[owych], 1396 szer., 118 kob[iet], 21 dzieci. 
Ogółem 2289.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Kozaków]  Jakow-
lew[a] 102 of., 637 koz[aków], 13 kob[iet]. Ogółem 752.
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[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. Bałach[owców] 65 of., 
755 szer. Ogółem 820.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 366 intern[o-
wanych].

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 423 intern[o-
wanych].

St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. 
449 jeń[ów] bolsz[ewickich]. 

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. 102 jeńc[ów] 
bolsz[ewickich], 80 jeńc[ów] pol[skich] intern[owanych]. Ogółem 182.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Białymstoku. 444 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 97 intern[owanych] Bałach[owców], 224 inter-
n[owanych] białorus[kich]. Ogółem 77014.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Dorohusku. 30 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 1 intern[owany], 4 kobiet[y]. Ogółem 35.

[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] w  Puławach. 902 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich] i intern[owanych].

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 819 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 460 jeńc[ów] bol-

sz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 404 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 

32 intern[owanych]. Og[ółem] 436.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. 863 jeńc[ów] bolsz[ewickich].

Za zgodność:
wz. KIEROWNIK WYDZIAŁU I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
W poprzek pierwszej karty wpisane odręcznie dekretacje: „Int[endentura]”; 
liczba dziennika wpływu: „862” oraz: „a/a [podpis nieczytelny]”. Pod tek-
stem pieczęć wpływu Intententury Dowództwa Okręgu Generalnego Warszaw-
skiego z wpisaną odręcznie datą wpływu: „1 III 1921”; liczbą dziennika: 
„862”; komórką organizacyjną: „[Oddział] II/[Wydział] III” oraz refe-
rentem: „D”. Obok wpisane odręcznie: „2065”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Zob. poz. 7.

14 Tak w dokumencie – suma wynosi 765.
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13

1921 luty 20,   Warszawa. – Komunikat Nr 34 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 19 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] i intern[owanych] w   Stryju. Brak 

jaj dla chorych.
[Stacja rozdzielcza jeńców i internowanych] we  Lwowie. [Brak] 

ziemniaków.
Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
St[acja] rozdzielcza we  Lwowie. Brak płaszczy, spodni i sienników.
Punkt koncentr[acyjny] w  Kowlu. Zupełny brak umundurowania, kocy 

i sienników.
Reszta obozów bez zmian.

III. Pomieszczenie
Stacja rozdzielcza w   Stryju. Brak częściowo opału.
Reszta obozów bez zmian.

IV. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2497, na 

cholerę 11, zmarło 5.
[Obóz internowanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian]. Stan cho-

rych 362.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 182.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan chorych] 

183, dur plamisty 41, powrotny 31.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian.] Stan cho-

rych 582. Zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 53.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 1953. 

Zmarło 28.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 308.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych ]116.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian. 

Stan chorych] 48, dur plamisty 2, dur powrotny 6.
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[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian.] Stan cho-
rych 156.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Bez zmian. Stan 
chorych] 19.

St[acja] rozdzielcza w   Stryju. [Bez zmian. Stan chorych] 127 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 70 chorych żołnierzy WP.

[Stacja rozdzielcza] w  Białymstoku. [Bez zmian.] Stan chorych 75% 
chorych.

[Stacja rozdzielcza] w  Puławach. [Bez zmian. Stan chorych] 
157 ciężko chorych, 745 zdrowych, lecz osł[abionych].

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 59.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 6.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 18.
[Punkt] wysyłkowy w   Baranowiczach. [Bez zmian. Stan chorych] 9.

V. Żywnościowy
Obóz jeń[ców] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 312 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 

40 intern[owanych]. Ogółem 12 352.
[Obóz internowanych] Nr 2 w  Wadowicach. 475 jeńc[ów] bolsz[e-

wickich], 56 Ukr[aińców], 1 intern[owany], petlur[owców] 528 of., 
1391 szer., 61 kob[iet], 2 dzieci. Ogółem 2514.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie.  Petlur[owców] 2119 inter-
n[owanych].

[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 647 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich], petlur[owców] 814 of., 2432 szer., 54 kob[iety], 13 dzieci. 
Ogółem 3960.

[Obóz internowanych] 5 w  Szczypiornie. 1108 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich], Bałach[owców] 5448 intern[owanych], 20 intern[owanych] cyw[il-
nych]. Ogółem 6576.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie.  Petlur[owców] 883 of., 
2428 szer., 100 kobiet, 21 dziecko. Ogółem 345215.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 9292 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3969 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu.  Petlur[owców] 1115 of., 

2440 szer., 181 kobiet, 37 dzieci. Ogółem 3773.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie.  Petlur[owców] 127 of., 54 

urz[ędników] wojsk[owych], 180 szer. 18 kobiet, 2 dzieci. Ogółem 381.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 667 of., 

89 urz[ędników] wojsk[owych], 1396 szer., 127 kobiet, 23 dzieci. 
Ogółem 2302.

15 Tak w dokumencie – suma wynosi 3432.
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[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Kozaków]  Jakow-
lew[a] 102 of., 637 koz[aków], 12 kobiet. Ogółem 751.

Stacja] rozdzielcza w   Stryju 381 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 20 jeń-
c[ów] pol[skich]. Ogółem 401.

[Stacja rozdzielcza] we  Lwowie. 80 jeń[ców] polsk[ich], 56 jeń-
c[ów] bolsz[ewickich], 62 petlur[owców]. Ogółem 198.

[Stacja rozdzielcza] w  Białymstoku. Bałach[owców] 97 intern[owa-
nych] białorus[kich], 244 intern[owanych], 383 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich]. Ogółem 724.

[Stacja rozdzielcza] w  Puławach. 902 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 840 jeńców bolszewickich.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 496 jeńc[ów] bol-

sz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 445 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 

31 intern[owanych], 1 kobieta. Ogółem 477.
[Punkt wymiany] w   Baranowiczach. 827 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
Reszta bez zmian.

Za zgodność:
wz. KIEROWNIK WYDZIAŁU I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
W poprzek pierwszej karty wpisana odręcznie dekretacja: „Int[endentura]”. 
U góry drugiej karty wpisany odręcznie symbol referenta: „D”. Pod tek-
stem pieczęć wpływu Intententury Dowództwa Okręgu Generalnego Warszaw-
skiego z wpisaną odręcznie datą wpływu: „1 III 1921”; liczbą dziennika: 
„862”; komórką organizacyjną: „[Oddział] II/[Wydział] III” oraz refe-
rentem: „D”. Obok wpisane odręcznie: „2065”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Ta sama data wpływu i liczba dziennika Intendentury DOG Warszawa jak 
w komunikacie Nr 33.
Zob. poz. 7, 12.

14

1921 luty 22,   Warszawa. – Komunikat Nr 35 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 21 lutego 1921 r.
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DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Obóz intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. Zupełny brak mąki, ziem-

niaków i paszy dla koni.
Obóz intern[owanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Zupełny brak ziemniaków.
Stacja rozdzielcza w   Stryju. Brak jaj dla chorych.
[Stacja rozdzielcza] we  Lwowie. [Brak] ziemniaków i cukru.
Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
Stacja rozdzielcza we  Lwowie. Brak płaszczy, spodni i sienników.
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2360, na 

cholerę 12, zmarło 6.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Bez zmian. Stan cho-

rych 363.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 174.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan chorych] 

131. Dur plam[isty] 41, dur powrotny 31.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan cho-

rych 520.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 1918. 

Zmarło 27.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych]305.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych]112.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 2.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Meldunku brak.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Meldunku brak.]
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 163.
[Obóz internowanych] Nr 16 w Zduńskiej W[oli]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 19.
[Obóz internowanych] Nr 19 aw   Płockua. [Bez zmian. Stan chorych]13.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. Meldunku brak.
Stacja rozdzielcza w   Stryju. Bez zmian. Stan chorych 129 jeńc[ów] 

bolsz[ewickich], 72 chorych żołnierzy Wojsk Polskich.
[Stacja rozdzielcza] w  Puławach. 152 ciężko chorych, 749 zdrowych, 

lecz osł[abionych].
Reszta obozów bez zmian.
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IV. Pomieszczenie
Stacja rozdzielcza w   Stryju. Brak częściowo drzewa opałowego.
Reszta obozów bez zmian.

V. Żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 281 jeńc[ów] bolsze[wickich], 

40 intern[owanych]. Ogółem 12 321.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 475 jeńc[ów] bolsz[e-

wickich], 6 Ukr[aińców], 1 intern[owany], petlur[owców] 525 of., 
1396 szer., 61 kobiet, 2 dzieci. Ogółem 2466.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Petlur[owców] 2174.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 647 jeńc[ów] bolsz[e-

wickich], petlur[owców] 826, 2440 szer., 54 kobiet[y], 13 dzieci. 
Ogółem 3980.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1112 jeńc[ów] bolsz[e-
wickich], Bałach[owców] 4695 intern[owanych], 20 intern[owanych] 
cywiln[ych]. Ogółem 5827.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petlur[owców] 870 of., 
2394 szer., 108 kobiet, 22 dzieci. Ogółem 339516.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. 9345 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 4066 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1083 of., 

2466 szer., 178 kobiet, 37 dzieci. Ogółem 3764.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petlur[owców] 127 of., 

54 urz[ędników] wojsk[owych], 179 szer., 18 kob[iet], 2 dzieci. 
Ogółem 380.

[Obóz internowanych] Nr b13b w  Łukowie. Meldunku brak.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Meldunku 

brak.]
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 548 of., 

89 urz[ędników] wojsk[owych], 1400 szer., 27 kobiet, 23 dzieci. 
Ogółem 2087.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Kozaków]  Jakow-
lew[a] 102 of., 638 kozak[ów], 12 kobiet. Ogółem 752.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. Bałach[owców] 65 of., 
754 szer. Ogółem 819.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 338.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. Meldunku brak.
Stacja rozdzielcza w   Stryju. 357 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 28 jeń-

c[ów] polsk[ich] powr[acających z niewoli]. Og[ółem] 385.

16 Tak w dokumencie – suma wynosi 3394.
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[Stacja rozdzielcza] we  Lwowie. 80 żołn[ierzy] WP [powracają-
cych] z niewoli. 100 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 90 petlur[owców]. 
Ogółem 27117.

[Stacja rozdzielcz]a w  Białymstoku. 495 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 
Bałach[owców] 97, białorus[kich] 243. Ogółem 835.

[Stacja rozdzielcza] w  Puławach. 901 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
Punkt koncentracyjny w  Brześciu Lit[ewskim]. 642 jeńc[ów] bolsz[e-

wickich].
 

Za zgodność:
wz. KIEROWNIK WYDZIAŁU I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
a--a Podkreślone odręcznie.
b--b Poprawione odręcznie.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
W poprzek pierwszej karty wpisana odręcznie dekretacja: „Int[endentura]” 
oraz liczba dziennika wpływu: „862”. Pod tekstem pieczęć wpływu Inten-
tentury Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego z wpisaną odręcznie 
datą wpływu: „1 III 1921”; liczbą dziennika: „862”; komórką organiza-
cyjną: „[Oddział] II/[Wydział] III” oraz referentem: „D”. Obok wpisane 
odręcznie: „526”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Ta sama data wpływu i liczba dziennika jak w komunikacie Nr 33 i Nr 34. 
Zob. poz. 7, 13, 14.

15

1921 luty 24,   Warszawa. – Komunikat Nr 36 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 23 lutego 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Stacja Rozdzielcza we  Lwowie. Brak kartofl i i mamałygi.
Reszta obozów bez zmian.

17 Tak w dokumencie – suma wynosi 270.
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II. Umundurowanie
Obóz intern[owanych] Nr 20 w  Radomiu. Brak częściowo mundurów 

i trzewików.
Stacja rozdzielcza we  Lwowie. [Brak] płaszczy, spodni i sienników.
Punkt koncentracyjny w  Kowlu. [Brak] sienników.
Reszta obozów bez zmian.

III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 2368, na 

cholerę 12, zmarło 10.
[Obóz] intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. Bez zmian. Stan cho-

rych 114, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 157, dur plamisty 44, dur powrotny 28.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bez zmian. Stan cho-

rych 528.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 80.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 1943, 

zmarło 38.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 318.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan chorych] 123.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Meldunku brak.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Bez zmian. 

Stan chorych 51, dur plamisty, dur powrotny 6.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Bez zmian. Stan chorych 159.
[Obóz internowanych] Nr 16 w Zduńskiej W[oli]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 23.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian. Stan chorych] 12.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian. Stan chorych] 17.
Stacja rozdzielcza w   Stryju. [Bez zmian. Stan chorych] 203.
[Stacja rozdzielcza] we  Lwowie. Brak dezynfektora (aparatów).
Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 44.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 27.
Reszta obozów bez zmian.

IV. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. 12 210 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 

43 of. bolsz[ewickich], 18 kobiet, 40 internowanych. Ogółem 12 311.
[Obóz] intern[owanych] Nr 3 w  Łańcucie. Petlur[owców] 629 of., 

1379 szer., 147 kobiet, 3 dzieci, 35 bolsz[ewików]. Ogółem 218818.

18 Tak w dokumncie – suma wynosi 2193.
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[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. 650 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich]. Petlur[owców] 805 of., 2448 szer., 54 kob[iety], 13 dzieci. 
Ogółem 401019.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 1114 jeńc[ów] bolsz[e-
wickich]. Bałach[owców] 4766 intern[owanych], 20 intern[owanych] 
cywil[nych]. Ogółem 5900.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petlur[owców] 867 of., 
2402 szer., 100 kobiet, 21 dzieci. Ogółem 3390.

[Obóz] jeńców] Nr 7 w  Tucholi. 9191 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 4058 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1079 of., 

2468 szer., 178 kob[iet], 33 dzieci. Ogółem 3758.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petlur[owców] 126 ofi c., 

179 szer., 54 urz[ędników] wojsk[owych], 18 kobiet, 2 dzieci. Ogółem 
32520.

[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Meldunku brak.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Meldunku 

brak.]
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 643 of., 91 

urz[ędników] wojsk[owych], 1386 szer., 126 kobiet, 23 dzieci. Ogółem 
2269.

[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej W[oli]. [Kozaków]  Jakow-
lew[a] 102 of. , 638 kozak[ów], 12 kobiet. Og[ółem] 752.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanie. Bałach[owców] 65 of., 
754 szer. Ogółem 819.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 342 intern[o-
wanych].

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 414 intern[o-
wanych].

Stacja rozdzielcza w   Stryju. 354 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 41 żoł-
nierzy WP powracających z niewoli. Ogółem 395.

[Stacja rozdzielcza] we  Lwowie. 77 żołnierzy WP powr[acających] 
z niewoli. 433 jeńc[ów] bolsz[ewickich], petlur[owców] 79 szer., 
9 of., 1 kobieta. Ogółem 599.

[Stacja rozdzielcza] w  Białymstoku. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
1 of., 492 szer., jeńc[ów] Litwin[ów] 1 of., 13 szer., Bałach[owców] 
2 of., 94 szer., Białorus[inów] 9 of., 237 szer., 1 intern[owany] 
cywilny. Ogółem 850.

[Stacja rozdzielcza] w  Dorohusku. 26 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 
4 kobiet[y], 21 intern[owanych] białorus[kich]. Ogółem 51.

19 Tak w dokumencie – suma wynosi 3970.
20 Tak w dokumencie – suma wynosi 379.
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[Stacja rozdzielcza] w  Puławach. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 4 of., 
896 szer. Ogółem 900.

Punkt koncentracyjny w   Wołkowysku. 835 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. 531 jeńc[ów] bolsz[ewickich].
[Punkt koncentracyjny] w   Baranowiczach. 836 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich].
 

Za zgodność:
wz. KIEROWNIK WYDZIAŁU I
[podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI JEŃCÓW

( HOSZOWSKI)
Major

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
W poprzek pierwszej karty wpisana odręcznie dekretacja: „Int[endentura] 
ref[erat] D” oraz liczba dziennika wpływu: „945”. Pod tekstem pieczęć 
wpływu Intententury Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego z wpi-
saną odręcznie datą wpływu: „5 III 1921”; liczbą dziennika: „945”; 
komórką organizacyjną: „[Wydział] II” oraz referentem: „D”. Obok wpisane 
odręcznie: „627”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 26”.
Zob. poz. 7.

16

1921 marzec 6,   Warszawa. – Komunikat Nr 40 Oddziału I Sztabu Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych o sytuacji w obozach jeńców i stacjach 
rozdzielczych na dzień 5 marca 1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Stacja rozdz[ielcza] jeńc[ów] wojen[nych] Polak[ów] w   Stryju. Brak 

jaj i ziemniaków.
Reszta obozów bez zmian.

II. Umundurowanie
Obóz koncentr[acyjny] Nr 23 we  Lwowie. Brak spodni.
Reszta obozów bez zmian.
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III. Stan sanitarny
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian. Stan chorych 1983, na 

cholerę 2, zmarło 5.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 360.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian. Stan chorych] 93.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 130, dur plam[isty] 25, dur powr[otny] 13. Zm[arł] 1.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 466.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 49.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian. Stan chorych] 1779, 

zmarł 1.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian. Stan chorych] 317, 

zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 138, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Bez zmian. 

Stan chorych 52, dur powr[acający] 6, malaria 7.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian. Stan chorych] 230.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 18, dur plam[isty] 1.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian. Stan chorych] 11.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian. Stan chorych] 107.
[Obóz] koncentr[acyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 8.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Bez zmian. Stan chorych] 

122 ciężko chorych, dur pl[amisty] 3, 84 osł[abionych].
Stacja rozdz[ielcza] jeńc[ów] wojn[nych] Polak[ów] w   Stryju. Bez 

zmian. Stan chorych 132.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. Bez zmian. Stan chorych 43.
[Punkt koncertracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 8.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian. Stan chorych] 34.

IV. Pomieszczenie
Obóz intern[owanych] Nr 5 w  Szczypiornie. 2 km toru i 50 lorek 

wąskotorowych.
Stacja rozdz[ielcza] jeńc[ów] wojen[nych] Pol[aków] w   Stryju. Brak 

opału i światła.
Punkt koncentr[acyjny] w  Brześciu Litewskim. Brak opału.
Reszta obozów bez zmian.



128/248

V. Stan żywnościowy
Obóz jeńc[ów] Nr 1 w  Strzałkowie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 144 of., 

12 109 szer., 15 kob[iet]. Og[ółem] 12 268.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. 74 jeńc[ów] bolsz[ewic-

kich], 5 Ukr[aińców], petlur[owców] 708 of., 1990 szer., 77 kob[iet], 
2 dzieci. Ogółem 2856.

[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Petlur[owców] 623 of., 
1442 szer., 106 kob[iet], 34 dzieci, 36 jeńc[ów] bolsz[ewickich], 
2 intern[owanych] cyw[ilnych]. Ogółem 2243.

[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
738, petlur[owców] 380 of., 1321 szer., 34 kobiet[y], 12 dzieci. 
Ogółem 2485.

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
58 of., 1034 szer., 1 kobiet[a], bałach[owców] 765 of., 3789 szer., 
174 kobiet i dzieci, 226 intern[owanych] cywiln[ych]. Ogółem 594621.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petlur[owców] 842 of., 
2389 szer., 112 kob[iet], 25 dzieci. Ogółem 3368.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 836 of., 
10 098 szer., petlur[owców] 122 of., 69 szer., 60 kobiet, 3 dzieci., 
22 intern[owanych] cywiln[ych]. Ogółem 11 210.

[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 3319 jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich], 1668 intern[owanych]. Ogółem 4987.

[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1105 of., 
2569 szer., 183 kob[iety], 32 dzieci. Ogółem 3889.

[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petlur[owców] 124 of., 
55 urz[ędników] wojsk[owych], 185 szer., 18 kob[iet], 2 dzieci. 
Ogółem 384.

[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Peremyk[i-

nowców] 714 of., 16 doktór[ów]22, 75 u[rzędników] w[ojskowych], 
3791 szer., 66 kobiet, 6 dzieci. Ogółem 4668.

[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 632 of., 
90 u[rzędników] w[ojskowych], 1456 szer., 127 kob[iet], 24 dz[ieci]. 
Ogółem 2329.

[Obóz internowanych] Nr 16 w Zduńskiej W[oli]. [Kozaków]  Jakow-
lew[a] 102 of., 632 kozak[ów], 13 kob[iet]. Ogółem 747.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach. Bałach[owców] 62 of., 
769 szer. Ogółem 831.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 224 of., 
802 szer., 22 kob[iety]. Ogółem 1048.

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 46 of., 
301 szer., 8 kob[iet]. Ogółem 355.

21 Tak w dokumencie – suma wynosi 6047.
22 Tak w niniejszym i następnych dokumentach. Chodzi o felczerów wojskowych. 
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[Obóz] koncentr[acyjny] Nr 21 w  Białymstoku. Jeńc[ów] bolsz[ewic-
kich] 1 of., 478 szer., Litwin[ów] 1 ofi c., 5 szer., bałach[owców] 2 of., 
93 szer. Białorus[inów] 9 of., 325 szer., 2 cywilnych. Ogółem 916.

[Obóz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
8 szer., 4 kobiet[y], intern[owanych] Białorus[inów] 1 of., 64 szer. 
Ogółem 77.

[Obóz] koncentr[acyjny] Nr 23 we  Lwowie. Jeńc[ów] wojen[nych] 
Polak[ów] 2, jeńc[ów] bolsz[ewickich] 496, petlur[owców] 11 of., 
130 szer., 2 kob[iety]. Ogółem 641.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
4 of., 887 szer., int[ernowanych] 6, cyw[ilnych] 2. Og[ółem] 89823.

Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 
2 of., 854 szer. Ogółem 856.

[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. 722 jeńc[ów] bol-
sz[ewickich].

[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. Petlur[owców] 2 of., 1 Ros[janin], 
2 kobiet[y], 29 cywiln[ych], jeńc[ów] bolsz[ewickich] 1 of., 565 szer. 
Ogółem 600.

Stacja rozdz[ielcza] jeńc[ów] woj[ennych] Pol[aków] w   Stryju. Jeń-
c[ów] powr[acających] Polak[ów] 1 of., 108 szer., 1 cywil, jeńc[ów] 
bolsz[ewickich] 1 of., 152 szer., intern[owanych] 1 szer. Ogółem 264.

Punkt wymiany w   Baranowiczach. 863 jeńc[ów] bolsz[ewickich].

Za zgodność:
KIEROWNIK WYDZIAŁU I 

 Rudzki
Kapitan

Z r[amienia]
wz. SZEFA SEKCJI JEŃCÓW

( SZTOBRYN24)
Major

24

Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.371.1, sygn. 9, bp.
Dokument na blankiecie Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.-36/Kom./Jeńc.”.
W poprzek pierwszej karty wpisana odręcznie dekretacja: „Int[endentura]”. 
Pod tekstem pieczęć wpływu Intendentury Dowództwa Okręgu Generalnego War-
szawskiego z wpisaną odręcznie datą wpływu: „11 III 1921”; liczbą dzien-
nika: „1023”; komórką organizacyjną: „[Oddział] II/[Wydział] III” oraz 
referentem: „D”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 39”.
Komunikatów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37, 38 i 39 w aktach nie 
odnaleziono.
Zob. poz. 15.

23 Tak w dokumencie – suma wynosi 899.
24 Major Konrad Sztobryn.
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17

1921 maj 14,   Warszawa. – Komunikat Nr 5 Sekcji Jeńców i Internowa-
nych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach 
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 13 maja 1921 r.

DO aOddz[iału] II Szt[abu] M[inisterstwa] S[praw] Wojsk[owych]a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. Wyżywienie

Bez zmian.

II. Umundurowanie
Bez zmian.

III. Stan sanitarny
Jeńcy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 540, 

zmarło 10.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 4.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian stan chorych] 1.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-

rych] 200, zmarł 1.
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian stan chorych] 699, 

zmarło 4.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 250.
[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Bez zmian stan cho-

rych] 7.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian stan chorych] 5.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Bez zmian stan cho-

rych] 51.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Bez zmian stan chorych] 18.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian stan chorych] 36.
[Obóz] wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 61.
[Obóz wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 1, malar[ia] 1.
Internowani
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 15.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 480.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian stan chorych] 56.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian stan chorych] 

74, dur pl[amisty] 2, zmarł 1.



131/248

[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-
rych] 65, zmarło 2.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian stan cho-
rych] 66.

[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 41.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian stan chorych] 141.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian stan cho-

rych] 5.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian 

stan chorych] 63, dur brz[uszny] 1, malar[ia] 12.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian stan chorych] 207.
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Bez zmian stan cho-

rych] 9.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian stan chorych] 16.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian stan chorych] 13.
[Obóz internowanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Bez zmian stan chorych] 6.
B[yli] Jeńcy Polacy
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. [Bez zmian stan cho-

rych] 128.
[Stacja rozdzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. [Bez zmian stan cho-

rych] 123.
Punkt wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 76.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 14, dur pl[a-

misty] 4.

IV. Pomieszczenia
Ob[óz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. Brak światła elektrycz-

nego.

V. Stan żywnościowy
Jeńcy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 97 of., 

5583 szer., ogół[em] 5680.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Jeńców bolszewic-

kich] 71, Ukr[aińców] 17, ogół[em] 88.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Szczypiornie. [Jeńców bolszewickich] 

60 of., 2991 szer., 2 kob[iety], og[ółem] 3053.
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Jeńców bolszewickich] 497 of., 

7445 szer., Ukr[aińców] 59 of., 51 szer., 5 kob[[iet], ogółem 8057.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Jeńców bolszewickich] 3668.
[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Jeńców bolszewic-

kich] 1 of., 900 szer., ogół[em] 901.
[Obóz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Jeńców bolszewickich] 

5 szer., 3 kob[iet], ogół[em] 8.



132/248

[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Jeńców bolszewic-
kich] 1239.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Jeńców bolszewickich] 
3 of., 639 szer., 1 cyw[il], ogół[em] 643.

Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Jeńców bolszewickich] 2 of., 
436 szer., ogół[em] 438.

[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu nad Bug[iem]. [Jeńców bolsze-
wickich] 129.

[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Jeńców bolszewickich] 684, 
1 kob[ieta]. Ogół[em] 685.

[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. [Jeńców bolszewickich] 292.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Jeńców bolszewickich] 1000.
Internowani
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Int[ernowanych] 733 bała-

ch[owców], 1 kob[ieta]. Ogół[em] 734.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Petl[urowców] 829 of., 

2996 szer., 90 kob[iet], 10 dz[ieci]. Ogółem 3925.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Petl[urowców] 1008 of., 

1733 szer., 212 kob[iet], 58 dz[ieci]. Ogółem 309125.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bałach[owców] 468 of., 

1585 szer., 68 kob[iet], 27 dz[ieci]. Ogółem 2148.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. Bałach[owców] 175 of., 

1085 szer., 11 kob[iet] i dz[ieci], int[ernowanych] cyw[ilnych] 5 
mężcz[yzn], 9 kob[iet] i dz[ieci]. Ogół[em] 1285.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petl[urowców] 638 of., 
2104 szer., 70 kob[iet], 11 dz[ieci]. Ogółem 2823.

[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi. Int[ernowanych] 1 of., 4 szer. Ogó-
ł[em] 5.

[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Internowanych] 1431.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petl[urowców] 1266 of., 

2999 szer., 197 kob[iet], 39 dz[ieci]. Ogółem 4501.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petl[urowców] 211 of., 

60 urz[ędników] w[ojskowych], 295 szer., 27 kob[iet], 5 dz[ieci], 
7 cyw[ilów]. Ogół[em] 605.

[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. Peremyk[i-

nowców] 644 of., 7 d[okto]r[ów]26, 73 urz[ędników] w[ojskowych], 
2304 szer., 55 kob[iet], 19 dz[ieci]. Og[ółem] 3102.

[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 671 of., 
85 urz[ędników] w[ojskowych], 1503 szer., 139 kob[iet], 34 dz[ieci]. 
Ogół[em] 2432.

25 Tak w dokumencie – suma wynosi 3011.
26 Tak w niniejszym i następnych dokumentach; najprawdopodobniej chodzi o felczerów.
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[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli. [Kozaków]  Jakowl[ewa] 
87 of., 524 szer., 9 kob[iet]. O[ółem] 620.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach. Bałach[owców] 63 of., 
822 szer. Ogół[em] 885.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 235 of., 
811 szer., 25 kob[iet], 6 dz[ieci]. Og[ółem] 1077.

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 69 of., 
811 szer., 25 kob[iet], 14 dz[ieci]. Og[ółem] 444.

[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. Int[ernowanych] 
3 mężcz[yzn], 1 kob[ieta]. Ogół[em] 4.

[Obóz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Internowanych] biało-
rus[kich] 9 of., 271 szer., 1 kob[ieta], 1 dz[iecko]. Ogół[em] 282.

[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. Int[ernowanych] 35 Ukr[a-
ińców] pers[onel] san[itarny].

[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Internowany] 1 cyw[il].
Punkt koncentr[acyjny] w  Kowlu. Int[ernowanych] bałach[owców] 

1 of., 6 szer., 1 cyw[il], 1 kob[ieta]. Ogół[em] 9.
B[yli] jeńcy Polacy
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. 1187 jeńc[ów] woj[en-

nych] Pol[aków].
[Stacja rozdzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. 1778 [jeńców wojennych 

Polaków].
Punkt wymiany j[eńców] w   Baranowiczach. 1321 [jeńców wojennych 

Polaków].
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem. 5 [jeńców wojennych Polaków].

VIII. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERNOWANYCH27

I. Polecam wszystkie pisma i meldunki w sprawach jeńców i interno-
wanych, które wchodziły w zakres działalności Sekcji Jeńców Oddz[iału] 
I Szt[abu] MSWojsk., Sekcji Jeńców Oddz[iału] II Szt[abu] MSWojsk., 
Ref[eratu] San[itarnego], Dep[artamentu] San[itarnego] MSWojsk., 
Inspektoratu Obozów Jeńców i Centr[alnego] Biura Rejestracji Jeńców 
i Intern[owanych] skierowywać wyłącznie do Sekcji Jeńców i Intern[o-
wanych] przy MSZagr. w  Warszawie, ul. Traugutta 11.

II. Dtwa obozów jeńców i intern[owanych], obozów koncentr[acyj-
nych], punktów wymiany jeńców i stacji rozdz[ielczych] dla jeńców 
wojen[nych] Polaków i dtwa szpitali powyższych dtw, przedłożą Sekcji 
Jeńców i Intern[owanych] do dnia 1 czerwca br. z powołaniem się 
na liczbę niniejszego Komunikatu, stan personelu ofi cerskiego i rów-
norzędnego przydzielonego do powyższych dtw, według następującego 
wzoru:

27 Tak w dokumencie – brak pkt VI i VII.
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Stan ofi cerski z dnia ………………………………….

Lp. Szarża Imię i nazwisko Funkcja Przydział w dn.
Licz[ba] rozk[azu] 

DOG

Uwagi

Do stanu winny być dołączone karty ewidencyjne osób w nim wymie-
nionych.

III. Dtwa obozów jeńców i intern[owanych], obozów koncentr[a-
cyjnych], punktów wymiany, stacji rozdzielczych dla jeńców woj[en-
nych] Polaków i dtwa szpitali powyższych dtw, przedłożą Sekcji Jeńców 
i Intern[owanych] z powołaniem się na liczbę niniejszego Komunikatu 
stany liczbowe:

1) personelu pomocniczego zatrudnionego w dtwie,
2) [personelu] cywilnego (robotników, mechaników),
3) oddziału nadzorczego,
4) kompanii wartowniczych,
5) [kompanii] sztabowych,
6) eskort oddziałów robotniczych i jeńców i intern[owanych], pozo-

stających na ich ewidencji.
Powyższe wykazy należy nadesłać do dnia 30 maja br.

Otrzymują:
P[an] Minister Spr[aw] Wojsk[owych] 1
P[an] Wiceminister 1
P[an] Minister Spr[aw] Zagr[anicznych]  1
P[an] Wiceminister 1
Kom[isja] Międzyminister[ialna] do Wymiany Jeńców przy MSZagr. 1
Nacz[elna] Nadzwyczajna Komisja do spraw Walki z Epidemią 1
Urząd Emigracyjny 1
Oddz[iał] Naczelnej Kontr[oli] Wojsk[owej] 1
Wszystkie DOG po 3  27 
Szef Oddz[iału] II Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
Oddz[iał] I Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk. Sek[cja] 

Mob[ilizacyjna] 1
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Org[anizacyjna] 1 
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Pob[orowa] i Uzup[upełnień] 1
Oddz[iał] II Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1
Oddz[iał] IV Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
Oddz[iał] V Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
Dep[artament] Sanitarny MSWojsk. 3
[Departament] Gospodarczy MSWojsk. 3
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[Departament] Budownictwa MSWojsk. 3 
Eksp[ozytury] Dow[ództwa] Armii 2 i 6 2
Insp[ektoraty] etap[ów] po 1  3
Insp[ektorat] Obózów Jeńców 1
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie 1
[Obóz] internowanych Nr 2 w  Wadowicach 1
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie 1
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach 1
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie 1
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie 1
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi 1
[Obóz] internowanych Nr 1 w  Dąbiu 1
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu 1
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie 1
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie 1
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim] 1
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu 1
[Obóz internowanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli 1
[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach 1
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku 1
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu 1
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21 w  Białymstoku  1
[Obóz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku 1
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23 we  Lwowie  1
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach 1
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju 1
[Stacja rozdzielcza jeńców WP w]   Dęblinie  1
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku  1
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]  1
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu 1
Punkt wymiany jeńców w   Baranowiczach  1
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem 1
Szef Sekcji Jeńców i Intern[owanych]  1
Wydziały I, II, III , IV, V po 1  5
 Deleg[acja] Rzplitej Pol[skiej] w Kom[isji] Miesz[anej] do 
Spraw Repatriacji z  Rosji 4
Zapasowych  5
 Razem 100.

Za zgodność:
KIEROWNIK WYDZIAŁU I 

 Rudzki
Kapitan

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major
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Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 277, l. 65, 65 verte, 68.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. Obok nagłówka wpisana odręcznie liczba dziennika: „8500/
jeńint”. U góry pierwszej karty odręczne dekretacje: „Org”, „a/a”. U góry 
i pośrodku pierwszej karty fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 

18

1921 maj 22,   Warszawa. – Komunikat Nr 7 Sekcji Jeńców i Internowa-
nych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach 
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 21 maja 1921 r.

DO aOddz[iał] II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Bez zmian.

II. Umundurowanie
Bez zmian.

III. Stan sanitarny
Jeńcy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 540, 

zmarło 6.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 6.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-

rych] 200.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian stan chorych] 534, 

zmarł 1.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 210.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Bez zmian stan cho-

rych] 4.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian stan chorych] 2.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Bez zmian stan cho-

rych] 34.
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Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Bez zmian stan chorych] 11.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 31.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 4.
Internowani
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 32.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 475.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian stan chorych] 62.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 106, dur pl[amisty] 3.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-

rych] 24.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian stan cho-

rych] 73.
[Obóz internowanych] Nr 1 W  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 40.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian stan chorych] 121.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian 

stan chorych] 53, malar[ia] 11.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian stan chorych] 203.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian stan chorych] 3.
[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bez zmian stan chorych] 27.
[Obóz internowanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Bez zmian stan chorych] 4.
B[yli] jeńcy Polacy
Punkt wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 198.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 71, dur pl[a-

misty] 7.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. [Bez zmian stan cho-

rych] 89.
[Stacja rozdzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. [Bez zmian stan cho-

rych] 223.

IV. Pomieszczenia
Bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Jeńcy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 96 of., 

6096 szer., ogół[em] 6192.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Jeńców bolszewickich] 

70, Ukr[aińców] 27, ogółem 97.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Szczypiornie. [Jeńców bolszewickich] 

34 of., 2480 szer., 2 kob[iety], og[ółem] 2516.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Jeńców bolszewickich] 445 of., 

7008 szer., Ukr[aińców] 57 of., 51 szer., 5 kob[iet], ogółem 7566.



138/248

[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Jeńców bolszewickich] 3564.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Jeńców bolszewic-

kich] 1 of., 1224 szer., 3 Litw[inów], og[ółem] 1228.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Jeńców bolszewickich] 

5 szer., 3 kob[iety], ogół[em] 8.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Jeńców bolszewic-

kich] 1264.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Jeńców bolszewickich] 

3 of., 1012 szer., ogół[em] 1015.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Jeńców bolszewickich] 2 of., 

484 szer., ogół[em] 486.
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu nad Bug[iem]. [Jeńców bolszewic-

kich] 667 szer., 1 kob[ieta], ogółem 668.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. [Jeńców bolszewickich] 585.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Jeńców bolszewickich] 7.
Internowani
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Int[ernowanych] 738 bała-

ch[owców], 3 kob[iety], 2 dz[ieci], ogółem 743.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Petl[urowców] 831 of., 

2995 szer., 91 kob[iet], 10 dz[ieci], og[ółem] 3927.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. Petl[urowców] 1011 of., 

1753 szer., 210 kob[iet], 58 dz[ieci], og[ółem] 3032.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bałach[owców] 463 of., 

1529 szer., 68 kob[iet], 27 dz[ieci], og[ółem]2087.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bałachowców] 109 of., 

817 szer., 5 kob[iet] i dz[ieci], int[ernowanych] cyw[ilnyc] 3, 
ogółem 934.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petl[urowców] 634 of., 
2095 szer., 71 kob[iet], 11 dz[ieci], og[ółem]2811.

[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. Int[ernowanych] 1 of., 3 szer., ogó-
ł[em] 4.

Ob[óz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. Int[ernowanych] 1316.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petl[urowców] 1276 of., 

2920 szer., 199 kob[iet], 38 dz[ieci], og[ółem]. 4433.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petl[urowców] 209 of., 

62 urz[ędników] w[ojskowych], 292 szer., 27 kob[iet], 5 dz[ieci], 
6 cyw[ilów], ogół[em] 601.

[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14 w Ostrowiu Ł[omżyńskim]. Peremyk[i-

nowców] 614 of., 6 d[okto]r[ów], 72 urz[ędników] w[ojskowych], 
2141 szer., 51 kob[iet], 20 dz[ieci] ogółem 2904.

[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. Peremyk[inowców] 675 of., 
84 urz[ędników] w[ojskowych], 1518 szer., 139 kob[iet], 34 dz[ieci], 
ogółem 2450.
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[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach. Bałach[owców] 63 of., 
827 szer., ogółem 890.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 234 of., 
787 szer., 23 kob[iety], 6 dz[ieci], og[ółem] 1050.

[Obóz internowanych] Nr 20 w  Radomiu. [Bałachowców] 68 of., 
338 szer., 36 kob[iet], 16 dz[ieci], og[ółem] 458.

[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. Int[ernowanych] 
3 cyw[ilnych], 2 kob[iety], ogółem 5.

[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Internowanych] białoru-
s[kich] 9 of., 271 szer., 1 kob[ieta], og[ółem] 28028.

[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Internowanych] 4 ukr[a-
ińskich] urz[ędników] w[ojskowych].

[Obóz koncen[tracyjny] ] Nr 24 w  Puławach. [Internowany] 1 cyw[il].
Punkt koncentr[acyjny] w  Kowlu. [Internowanych] bałach[owców] 

1 of., 3 szer., 1 kob[ieta], ogółem 5.
B[yli] jeńcy Polacy
Punkt wymiany j[eńców] w   Baranowiczach. 524 jeńc[ów] Woj[ska] 

Pol[skiego], 3 s[iostry] mił[osierdzia], ogółem 527.
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem. 4 of., 1044 szer., ogółem 1048 jeń-

c[ów] Woj[ska] Pol[skiego].
Stacja rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. 35 jeńc[ów] Woj[ska] 

Pol[skiego].
[Stacja rozdzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. 3393 [jeńców Wojska 

Polskiego].

VI. Akcja wymiany
Wysłano do  Rosji: Przyjęto z  Rosji:

Przez   Baranowicze – bolszewików przez   Baranowicze – Polaków
dn. 13 V – 1064 jeńców dn. 7 V – 860 szer.
[dn.] 14 V – 554 [jeńców] [dn.] 9 V – 7 of., 585 [szer.]
[dn.] 14 V – 513 [jeńców] [dn.] 10 V – 706 [szer.]
[dn.] 14 V – 500 [jeńców] [dn.] 15 V – 580 [szer.]

przez  Równe: przez  Równe:
dn. 5 V – 1003 [jeńców] dn. 5 V – 2 of., 984 [szer.]
[dn.] 8 V – 1001 [jeńców] [dn.] 5 V – 446 [szer.]

[dn.] 5 V – 540 [szer.]
[dn.] 8 V – 186 [szer.]
[dn.] 9 V – 174 [szer.]
[dn.] 15 V – 941 [szer.]

Ogółem wysłano do  Rosji
21 047 [jeńców]

Ogółem przyjęto jeńców Polaków 
z  Rosji 106 of., 12 996 [szer.]

28 Tak w dokumencie – suma wznosi 281.
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VII. Poszukiwania
Obozy (stacje rozdzielcze) zameldują do dnia 15 VI [19]21, czy 

w ich stanie nie znajdują lub nie znajdowali się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  SZYLUN Kirył, syn Andrzeja, bolszewik, wzięty do niewoli pod 
 Berdyczowem, rodem z Ziemi  Wołyńskiej.

2)  WŁODOK Wulf, bolszewik z 24 brygady, 8 dyw. wzięty do niewoli 
pod  Garwolinem, rodem z powiatu  nieświeskiego, Ziemi  Mińskiej.

3)  PODKOWICZ Antoni, major wojsk ukraińskich.
4)  ANDREANOW Stefan, syn Pawła, rodem z gub[erni]  kazańskiej.
5)  ZUNDBŁAND Wsiewołod, ofi cer armii bolszewickiej, rodem z  Moskwy.
6)  SIDUN (imię niewiadome), rodem ze wsi  Opoka Mała, gminy  Wierz-

chowice, powiat  brzeski ( Brześć nad Bugiem).
7)  OLEJNIKOW Mikołaj, bolszewik, wzięty do niewoli pod  Lidą, 1920 

roku, rodem z  Wilna.
8)  USZACKI Antoni, bolszewik, był w kompanii sanitarnej szpitala 

załogi w  Wilnie.
9)  BUGAJEW Aleksander, syn Jana, był w armii  Bałachowicza.
10)  MINCIS Aron, rodem z  Równego.
11)  PAWŁOS Michał, syn Chryćki, Ukrainiec.
Wyniki poszukiwań dtwa zameldują w określonym powyżej terminie, 

powołując się na Nr komunikatu.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału 1 

 Rudzki
Kapitan

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 277, l. 196–1 97.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Obok stempel 
wpływu Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych z datą: „25 V 
Po południu”. U góry i pośrodku pierwszej karty fragmenty przedartej 
owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym tle godłem pań-
stwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] 
I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”.  
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.
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19

1921 maj 24,   Warszawa. – Komunikat Nr 8 Sekcji Jeńców i Internowa-
nych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obozach 
jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 23 maja 1921 r.

DO aOddz[iał] II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. Wyżywienie
Bez zmian.

II. Umundurowanie
Bez zmian.

III. Stan sanitarny
Jeńcy:
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 550, 

zmarło 4.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 5.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan chorych] 

200, zmarło 3.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian stan chorych] 440, 

[zmarło] 4.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 200, 

[zmarł] 1.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Bez zmian stan cho-

rych] 6.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian stan chorych] 3.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Bez zmian stan chorych] 10.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian stan chorych] 31.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 32.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 4, dur pl[a-

misty] 2.
Internowani:
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 16.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 490.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian stan chorych] 67.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 110, dur pl[amisty] 3.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-

rych] 18.
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[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian stan cho-
rych] 59.

[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 31.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian stan chorych] 122.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian 

stan chorych] 54, malar[ia] 12.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian stan chorych] 190.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 22 w  Dorohusku. [Bez zmian stan cho-

rych] 2.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian stan chorych] 3.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Bez zmian stan cho-

rych] 35.
B[yli] jeńcy Polacy:
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. [Bez zmian stan cho-

rych] 69.
[Stacja rodzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. [Bez zmian stan cho-

rych] 226.
Punkt wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 204.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 93, dur pl[a-

misty] 13.

IV. Pomieszczenia
Bez zmian.

V. Stan żywnościowy
Jeńcy:
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 96 of., 

6204 szer., ogół[em] 6300.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Jeńców bolszewic-

kich] 69, Ukr[aińców] 27, ogół[em] 96.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Szczypiornie. [Jeńców bolszewickich] 

7 of., 2092 szer., 1 kob[ieta], og[ółem] 2100.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Jeńców bolszewickich] 452 of., 

7017 szer., Ukr[aińców] 55 of., 52 szer., 5 kob[iet], ogółem 7581.
[Obóz] intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Jeńców bolszewickich] 3123.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Jeńców bolszewic-

kich] 1 of., 1403 szer., 2 Litw[inów], og[ółem] 1406.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Jeńców bolszewickich] 

5 szer., 3 kob[iety], og[ółem] 8.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Jeńców bolszewickich] 

1263.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Jeńców bolszewickich] 

3 of., 1374 szer., og[ółem] 1408.
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Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Jeńców bolszewickich] 2 of., 
462 szer., og[ółem] 464.

[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]. [Jeńców bolszewic-
kich] 614.

[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Jeńców bolszewickich] 665 szer., 
1 kob[ieta], og[ółem] 666.

[Punkt] Wymiany w   Baranowiczach. [Jeńców bolszewickich] 316.
[Punkt Wymiany] w  Równem. [Jeńców bolszewickich] 324.
Internowani:
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Int[ernowanych] 851 bała-

ch[owców], 2 kob[iety], og[ółem] 853.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Petl[urowców] 879 of., 

3300 szer., 111 kob[iet], 11 dz[ieci], og[ółem] 4301.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Petlurowców] 974 of., 

1420 szer., 200 kob[iet], 58 dz[ieci], og[ółem] 2652.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bałach[owców] 559 of., 

1947 szer., 100 kob[iet], 35 dz[ieci], ogółem 2641.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bałachowców] 27 of., 

225 szer., 3 kob[iety], int[ernowanych] cyw[ilnych] 3 mężcz[yzn], 
ogółem 258.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petl[urowców] 635 of., 
2104 szer., 70 kob[iet], 11 dz[ieci], og[ółem] 2820.

[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. Int[ernowanych] 1 of., 3 szer., 
og[ółem] 4.

[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Internowanych] 1334.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petlur[owców] 1285 of., 

2917 szer., 199 kob[iet], 38 dz[ieci], og[ółem] 4439.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Petlurowców] 204 of., 

59 u[rzędników] w[ojskowych], 256 szer., 27 kob[iet], 5 dz[ieci], 
5 cyw[ilów], ogół[em] 556.

[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14 w Ostrowiu Ł[omżyńskim]. Perem[y-

kinowców] 611 of., 6 d[okto]r[ów], 71 u[rzędników] w[ojskowych], 
2074 szer., 51 kob[iet], 20 dz[ieci], ogółem 2833.

[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Peremykinowców] 681 of., 
86 u[rzędników] w[ojskowych], 1636 szer., 147 kob[iet], 35 dz[ieci], 
ogółem 2585.

[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach. Bałach[owców] 61 of., 
878 szer., og[ółem] 939.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowców] 234 of., 
791 szer., 23 kob[iety], 6 dz[ieci], og[ółem] 1054.

[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. Int[ernowanych] 
3 cyw[ilów], 2 kob[iety], ogółem 5.
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[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Internowanych] 145 Bia-
łorus[inów]?29

[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Internowanych] 4 Ukr[a-
ińców].

[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Internowany] 1 cyw[il].
B[yli] jeńcy Polacy:
Punkt wymiany w   Baranowiczach. Jeńc[ów] W[ojska] Pol[skiego] 

528 szer., 3 s[iostry] mił[osierdzia], og[ółem] 531.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Jeńców Wojska Polskiego] 1 of., 

917 szer., og[ółem] 918.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] WP w   Stryju. [Jeńców Wojska Pol-

skiego] 961.
[Stacja rozdzielcza jeńców WP] w   Dęblinie. [Jeńców Wojska Pol-

skiego] 3819.

VII. Poszukiwania30

Obozy (Stacje rozdz[ielcze]) zameldują do dnia 15 VI [19]21, czy 
w ich stanie nie znajdują lub nie znajdowali się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  BRUJA Nicefor, jeniec rodem gm[ina]  kruchowicka, pow[iat]   Bara-
nowicze.

2)  SZMOŁKIN  Ławryńskij, jen[iec] bolsz[ewicki], syn Siergieja 
ur[odzony] 1880.

3) [ SZMOŁKIN]  Jerosiej, [jeniec bolszewicki, syn Siergieja] ur[o-
dzony] 1878.

4) [ SZMOŁKIN]  Siergiej, [jeniec bolszewicki, syn] Wasilego ur[o-
dzony] 1902.

5) [ SZMOŁKIN]  Andrej, [jeniec bolszewicki, syn Wasilego], rodem ze 
wsi  Kuźmino pow[iat]  Duchowszczyna, gub[ernia]  smoleńska.

VIII. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERNOWANYCH
Dowództwom obozów i punktów, w których znajdują się jeńcy bol-

szewiccy, polecam podawać w meldunkach codziennych w rubryce „e” – 
oprócz stanu żywnościowego jeńców i stan jeńców do wymiany.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału 1

Z.  Piasecki
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 277, l. 277 verte.
a--a Wpisane odręcznie. 

29 Tak w dokumencie.
30 Tak w dokumencie – brak pkt VI.
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Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „I Org”. Obok stempel 
wpływu Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych z datą: „28 V 
Po poł[udniu]”. U góry i pośrodku pierwszej karty fragmenty przedartej 
owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym tle godłem pań-
stwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] 
I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”.  
Pod tekstem stempel wpływu Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Woj-
skowych z wpisaną odręcznie datą wpływu: „30 V”, liczbą dziennika: 
„16500/1921” oraz dekretacją: „Sekcja I”; obok stempel wpływu Sekcji 
I Organizacyjnej II Oddziału Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „31 V” oraz 
odciśniętą liczbą dziennika: „5457/1921”. U dołu karty cztery nieczytelne 
parafy datowane 30 i 31 maja 1921 r. W poprzek tekstu wpisana odręcznie 
liczba dziennika: „5457” oraz dekretacja: „a/a”.

20

1921 maj 31,   Warszawa. – Komunikat Nr 10 Sekcji Jeńców i Interno-
wanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obo-
zach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 30 maja 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian stan chorych 550, 

zmarło 4.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian stan cho-

rych] 6.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian stan cho-

rych] 140.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Bez zmian stan chorych] 420.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian stan chorych] 150.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Bez zmian stan cho-

rych] 9.
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[Obóz koncentracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Bez zmian stan chorych] 5.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Bez zmian stan cho-

rych] 34.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Bez zmian stan chorych] 9.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Bez zmian stan chorych] 33.
[Punkt] wymiany w   Baranowiczach. [Bez zmian stan chorych] 30.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Bez zmian stan chorych] 3, dur pl[a-

misty] 2.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Jeńc[ów] bolsz[ewickich] 98 of., 

6387 szer., og[ółem] 6485.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Jeńców bolszewickich] 71, 

Ukr[aińców] 26, [kozaków] naddniep[rzańskich] 4, og[ółem] 101.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Szczypiornie. [Jeńców bolszewickich] 

7 of., 2138 szer., 1 kob[ieta], og[ółem] 2146.
[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. [Jeńców bolszewickich] 452 of., 

7102 szer., Ukr[aińców] 52 of., 51 szer., 5 kob[iet], og[ółem] 7662.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Jeńców bolszewickich] 3271.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. [Jeńców bolszewic-

kich] 1 of., 880 szer., 2 kob[iety], og[ółem] 883.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Jeńców bolszewickich] 

5 szer., 1 kob[ieta], og[ółem] 6.
[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Jeńców bolszewickich] 

1404, got[owych] do wym[iany] 800.
[Ob]óz koncen[tracyjny] ] Nr 24 w  Puławach. [Jeńców bolszewickich] 

4 of., 737 szer., og[ółem] 741.
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Jeńców bolszewickich] 2 of., 

454 szer., og[ółem] 456, got[owych] do wym[iany] 300.
Punkt koncentr[acyjny] w  Brześciu n[ad] B[ugiem]. [Jeńców bolsze-

wickich] 1078, got[owych] do wym[iany] 530.
Punkt koncentr[acyjny] w  Kowlu. [Jeńców bolszewickich] 2 of., 

697 szer., 3 d[okto]r[ów], og[ółem] 702, got[owych] do wym[iany] 571.
[Punkt] wymiany j[eńców] w   Baranowiczach. [Jeńców bolszewic-

kich] 487.
[Punkt wymiany] w  Równem. [Jeńców bolszewickich] 1 męż[czyzna], 

4 kob[iety], 231, og[ółem] 7.

31 Tak w dokumencie – najprawdopodobniej chodzi o „2 dzieci”.
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6. Na robotach
Oddz[iałów] robotn[iczych] 80, stan żywnościowy 15 585 jeńc[ów] 

bolsz[ewickich].

II. INTERNOWANI

1. Wyżywienie
Bez zmiany.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Bez zmian, stan chorych 31.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. [Bez zmian, stan cho-

rych] 500.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Bez zmian, stan chorych] 65.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. [Bez zmian, stan cho-

rych] 110, dur pl[amisty] 3.
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bez zmian, stan cho-

rych] 31.
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. [Bez zmian, stan cho-

rych] 79.
[Obóz internowanych] Nr 1 w  Dąbiu. [Bez zmian, stan chorych] 29.
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. [Bez zmian, stan chorych] 142.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. [Bez zmian, stan cho-

rych] 4.
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim]. [Bez zmian, 

stan chorych] 54, malar[ia] 5.
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Bez zmian, stan chorych] 196.
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bez zmian, stan chorych] 3.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńców Nr 1 w  Strzałkowie. Int[ernowani], 844 bałach[owców], 

1 kob[ieta], og[ółem] 845.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2 w  Wadowicach. Petlur[wcy] 835 of., 

2904 szer., 105 kob[iet], 12 dz[ieci], og[ółem] 3856.
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie. [Petlurowcy] 960 of., 

1412 szer., 186 kob[iet], 56 dz[ieci], og[ółem] 2614.
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach. Bałach[owcy] 557 of., 

1874 szer., 100 kob[iet], 35 dz[ieci], og[ółem] 2566.
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[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie. [Bałachowcy] 24 of., 
226 szer., 8 kob[iet], int[ernowanych] cyw[ilnych] 3 męż[czyzn], 
og[ółem] 261.

[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie. Petl[urowcy] 618 of., 
2053 szer., 67 kob[iet], 11 dz[ieci], og[ółem] 2749.

[Ob]óz jeńców Nr 7 w  Tucholi. Int[ernowani] 1 of., 3 szer., 
og[ółem] 4.

[Ob]óz intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu. 1309 int[ernowanych].
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu. Petl[urowcy] 1273 of., 

2885 szer., 199 kob[iet], 38 dz[ieci], og[ółem] 4395.
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie. Petl[urowcy] 201 of., 

60 u[rzędników] w[ojskowych], 247 szer., 27 kob[iet], 6 dz[ieci], 
5 cyw[ilów], og[ółem] 546.

[Obóz internowanych] Nr 14 w Ostrowiu Ł[omżynskim]. Perem[ykinowcy] 
580 of., 6 d[okto]r[ów], 68 u[rzędników] w[ojskowych], 1947 szer., 
50 kob[iet], 20 dz[ieci], og[ółem] 2671.

[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu. [Peremykinowcy] 699 of., 90 
u[rzędników] w[ojskowych], 1582 szer., 142 kob[iety], 33 dz[ieci], 
og[ółem] 2546.

[Obóz internowanych]] Nr 18 w  Różanach. Bałach[owcy] 61 of., 
793 szer., og[ółem] 854.

[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku. [Bałachowcy] 233 of., 
749 szer., 23 kob[iety], 6 dz[ieci], og[ółem] 1011.

[Obóz] koncen[tracyjny] Nr 21 w  Białymstoku. Int[ernowany] 
1 cyw[il].

[Ob]óz intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku. [Internowanych] Biało-
ru[sinów] 14 szer.

[Ob]óz koncen[tracyjny] Nr 23 we  Lwowie. [Internowanych] 4 Ukr[a-
inców].

[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach. [Internowany] 1 cyw[il].
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku. [Internowanych] 4 męż[czyzn], 

1 kob[ieta], og[ółem] 5.
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu. [Internowani] bałach[owcy] 1 of., 

3 szer., petl[urowcy] 1 szer., 1 kob[ieta], og[ółem] 6.
6. Na robotach
Oddz[iałów] robotn[iczych] 2, stan żywnościowy 440 intern[owa-

nych].

III. B[YLI] JEŃCY POLACY

1. Wyżywienie
Bez zmian.
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2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńc[ów] w   Baranowiczach. Bez zmian. Stan chorych 52.
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem. [Bez zmian. Stan chorych] 60, dur 

p[lamisty] 6.
St[acja] rozdz[ielcza] jeńc[ów] w[ojennych] Pol[aków] w   Stryju. 

[Bez zmian. Stan chorych] 21.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków] w   Dęblinie. [Bez 

zmian. Stan chorych] 272, zmarł 1.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńc[ów] w   Baranowiczach. 78 szer.
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem. 1 of., 1010 szer.
St[acja] rozdz]ielcza] jeńc[ów] woj[ennych] Pol[aków] w   Stryju. 

44 szer.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków] w   Dęblinie. 5 of., 

3950 szer., 3 s[łużby] san[itarne], og[ółem] 3958.

V. POSZUKIWANIA32

Obozy (stacje rozdz[ielcze]) zameldują do dnia 15 VI [19]21 r., 
czy w ich stanie nie znajdują lub nie znajdowali się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  KASTROF Eugeniusz, syn Włodzimierza, I Kulomiot[na] Dyw. Ukr[a-
ińska], intern[owany], 

2)  MATUZIEŃKO Kławdja, c[órka] Piotra. Wzięta do niew[oli] w  Cie-
chanowie we wrześniu 1920 r.,

3)  KARPENKO z dzieckiem, żona nacz[elnika] sztabu 15 dyw. jazdy 
bolsz[ewickiej], wzięta do niewoli razem z Matuzieńko,

4)  ALGIN Aleksiej, syn Michała, szofer 44 bolsz[ewickiej] dp, 
wzięty do niewoli 26 IV [19]20 r. w  Berdyczowie,

5)  MOROZOW Borys, s[yn] Michała, 27 lat, adiut[ant] 15 bolsz[ewic-
kiej] dyw. jazdy,

6)  ROCHLIN Nachman, s[yn] Arona, bolsz[ewik] wzięty do niewoli 
19 sierpn[ia] [19]20 r. na  Bugu.

W p. VII. Poszukiwania komunikat Nr 8 z dnia 24 V br. winno być:
2)  SNOPKIN Ławrentij,
3) [ SNOPKIN] Jerofej,
4) [ SNOPKIN] Siergiej,

32 Tak w dokumencie – brak pkt IV.
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5) [ SNOPKIN] Andrej.
Wyniki poszukiwań dtwa zameldują w określonym powyżej terminie, 

powołując się na Nr komunikatu.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I 

 Zylber
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 277, l. 385–3 86.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Obok 
stemple wpływu: Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpi-
saną odręcznie datą: „2 VI”, liczbą dziennika: „16774/1921” oraz dekre-
tacją: „Sekcja I”; Sekcji I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną 
odręcznie datą: „2 VI” wraz odciśniętą liczbą dziennika: „5586/1921”. 
U góry i pośrodku pierwszej karty fragmenty przedartej owalnej winiety 
(zalepki) z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem 
w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ili-
zacyjno] Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. Poz. 17.
 

21

1921 czerwiec 4,   Warszawa. – Komunikat Nr 11 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 3 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.
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3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bez zmian. Stan chorych 540, dur 

pl[amisty] –, razem 540, zmarło 8.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Bez zmian. Stan chorych] 9, 

[dur plamisty] –, [razem] 9.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bez zmian. Stan chorych] 

147, [dur plamisty] –, [razem] 147.
[Ob]óz jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. [Bez zmian. Stan chorych] 413, [dur 

plamisty –, [razem] 413, [zmarł] 1.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Bez zmian. Stan chorych] 203, 

[dur plamisty] –, [razem] 203.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. [Bez zmian. Stan chorych] 14, 

[dur plamisty] –, [razem] 14.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Bez zmian. Stan chorych] 31, 

[dur plamisty] –, [razem] 31.
Pun[kt] koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Bez zmian. Stan chorych] 10, 

[dur plamisty] –, [razem] 10.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Bez zmian. Stan chorych] 32, [dur 

plamisty]–, [razem] 32.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Bez zmian. Stan chorych] 47, [dur 

plamisty] –, [razem] 47.
[Punkt wymiany]  Równe. [Bez zmian. Stan chorych] 3, [dur pla-

misty] 2, [razem] 3.
Stan chorych ogółem: [Stan chorych] 1449, [dur plamisty] 2, [razem] 

1451, [zmarło] 9.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Jeńc[ów] 98 of., 6752 szer., – 

kob[iet], – dz[ieci], razem 6850.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Jeńców] – [of.], 95 [szer.], 

– [kobiet], – [dzieci], [razem] 95.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Jeńców] 7 [of.], 2159 

[szer.], 2 [kobiety], – [dzieci], [razem] 2168.
[Ob]óz jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. [Jeńców] 502 [of.], 7106 [szer.], 5 [ko-

biet], – [dzieci], [razem] 7613.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Jeńców] – [of.], 3480 [szer.], 

– [kobiet], – [dzieci], [razem] 3480.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. [Jeńców] – [of.], 1235 cyw[ilów], 

– [kobiet], – [dzieci], [razem] 1235.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Jeńców] 1 [of.], 

1081 szer., – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1082.
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[Ob]óz int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. [Jeńców] – [of.], 6 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 7.

[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. [Jeńców] – [of.], 1466 [szer.], 
– [kobiet], – [dzieci], [razem] 1466.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Jeńców] 4 [of.], 720 [szer.], 
– [kobiet], – [dzieci], [razem] 724.

Pun[kt] koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Jeńców] 2 [of.], 501 [szer.], 
– [kobiet], – [dzieci], [razem] 503.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. [Jeńców] – [of.], 
507 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 507.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Jeńców] 2 [of.], 693 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 696.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Jeńców] – [of.], 399 [szer.], – 
[kobiet], – [dzieci], [razem] 399.

[Punkt wymiany]  Równe. [Jeńców] – [of.], 10 [szer.], – [kobiet], 
– [dzieci], [razem] 10.

Na robotach 80 oddziałów rob[otniczych] 15788 [szer.], [razem] 15788.
Stan żywnościowy ogółem: 616 [of.], 41998 [szer.], 9 [kobiet], – 

[dzieci], [razem] 42623.

II. INTERNOWANI

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bez zmian. Stan chorych 25, dur 

pl[amisty] –, mal[aria] –, razem 25, zm[arło] –.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Bez zmian. Stan chorych] 

490, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 490, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Bez zmian. Stan chorych] 57, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 57, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Bez zmian. Stan chorych] 122, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 124, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bez zmian. Stan chorych] 

33 [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 33, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Bez zmian. Stan chorych] 

74, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 74, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Bez zmian. Stan chorych] 114, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 114, [zmarło] –.
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[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Bez zmian. Stan 
chorych] 56, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 66, [zmarło] –.

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Bez zmian. Stan chorych] 192, 
[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 192, [zmarło] –.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Bez zmian. Stan chorych] 6, 
[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 6, [zmarło] –.

[Obóz internowanych] Nr 22  Dorohusk. [Bez zmian. Stan chorych] 1, 
[dur plamisty] 2, [malaria] –, [razem] 1, [zmarło] –.

Stan chorych ogółem: [Stan chorych] 1170, [dur plamisty] 2, 
[malaria] 10, [razem] 1182, [zmarło] –.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 847 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], – cyw[ilów], razem 848.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 797 [of.], 2729 

[szer.], 105 [kobiet], 13 [dzieci], – [cywilów], [razem] 3644.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 966 [of.], 1422 

[szer.], 187 [kobiet], 56 [dzieci], – [cywilów], [razem] 2631.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 554 [of.], 1905 

[szer.], 103 [kobiety], 36 [dzieci], – [cywilów], [razem] 2598.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bałachowcy] 24 [of.], 195 

[szer.], 8 [kobiet], – [dzieci], 4 [cywilów], [razem] 231.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandr[ów]. Pet[lurowcy] 610 [of.], 

1941 [szer.], 67 [kobiet], 11 [dzieci], – [cywilów], [razem] 2629.
[Ob]óz jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. [Petlurowcy] 1 [of.], 3 [szer.], – 

[kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 4.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. [Petlurowcy] 1262 [of.], 2853 

[szer.], 199 [kobiet], 38 [dzieci], – [cywilów],[razem] 4352.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 257 [of.], 239 

[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], 4 [cywilów], [razem] 533.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 649 

[of.], 2029 [szer.], 55 [kobiet], 20 [dzieci], – [cywilów], [razem] 
2753.

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Peremykinowcy] 727 [of.], 1540 
[szer.], 138 [kobiet], 29 [dzieci], – [cywilów], [razem] 2434.

[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 59 [of.], 792 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 851.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Bałachowcy] 224 [of.], 737 
[szer.], 18 [kobiet], 6 [dzieci], – [cywilów], [razem] 985.

[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Bałachowcy] – [of.], 3 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 3.
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[Ob]óz int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białoru[sini] – [of.], 
18 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 18.

[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. Pet[lurowcy] – [of.], 4 [szer.], 
– [kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 4.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Petlurowcy] – [of.], 1 [szer.], 
– [kobiet], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 1.

Pun[kt] koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Petlurowcy] – [of.], – 
[szer.], 5 [kobiet], 1 [dziecko], – [cywilów], [razem] 6.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Petlurowcy] – [of.], 3 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], – [cywilów], [razem] 4.

Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] 550 [szer.], [razem] 550.
Stan żywnoś[ciowy] ogółem: 6130 [of.], 17816 [szer.], 910 [kobiet], 

215 [dzieci], 8 [cywilów], [razem] 25 079.

III. B[YLI] JEŃCY POLSCY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Pun[kt] wymiany  Baranowicze, bez zmian, stan chorych 77, razem 77.
[Punkt wymiany]  Równe, [bez zmian], [stan chorych] 60, dur pl[a-

misty] 6, [razem] 66.
St[acja] rozdz[ielcza j[eńców] w[ojennych] Pol[aków]  Stryj, [bez 

zmian], [stan chorych] 36, [razem] 36.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin, [bez zmian], 

[stan chorych] 211, [razem] 211.
Stan chorych ogółem 384, [dur plamisty] 6, [razem] 390.

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Pun[kt] wymiany  Baranowicze. Jeń[cy] w[ojenni] Pol[acy] – of., 

675 szer., razem 675.
[Punkt wymiany]  Równe. [Jeńcy wojenni Polacy] 1 [of.], 49 [szer.], 

[razem] 50.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] w[ojennych] P[olaków]  Stryj. 

[Jeńcy wojenni Polacy] – [of.], 1052 [szer.], [razem] 1052.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin. [Jeńcy 

wojenni Polacy] – [of.], 3748 [szer.], [razem] 3748.
Stan żywnościowy ogółem: 1 [of.], 5524 [szer.], [razem] 5525.
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IV. Akcja wymiany
Wobec niewyrównania dotychczas przez władze sowieckie ilości 

jeńców wymienionych, wstrzymano rozk[azem] Sekcji Jeńców i Interno-
wanych przy MSZagr. L.2500/Jeńin., aż do dalszych zarządzeń, wysy-
łanie dalszych transportów jeńców bolszewickich do  Rosji.

Wyjątek stanowią jeńcy, którzy znajdują się już w punktach wymiany 
jeńców.

Dalsze transporty jeńców bolsz[ewickich] z kraju będą wysyłane 
do p[unktów] w[ymiany] j[eńców] dopiero po wyrównaniu przez władze 
sowieckie ilości wymienionych jeńców. Nakazane w obozach pogotowie 
marszowe transportów jeńców bolsz[ewickich] utrzymuje się nadal 
w mocy.

V. Poszukiwania
Obozy (stacje rozdz[ielcze]) zameldują do dni 20 VI [19]21 r., czy 

w ich stanie nie znajdują lub nie znajdowali się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  SZLEJFER Jerzy, s[yn] Pawła, kapitan wojsk inż[ynieryjnych], 
dostał się do niewoli w czerwcu 1920 r.,

2)  GERMAN Julian, s[yn] Jakuba, student, z arm[ii] bolsz[ewickiej] 
dostał się do niewoli w [19]20 r.,

3)  KOTOW, komisarz, i
4)  DMITRJEW, marynarz, pom[ocnik] komisarza, 424 pułku 52 dyw. 

bolsz[ewickiej] wzięci do niewoli 20 VIII 1920 r. pod  Ciechanowem,
5)  NADEL Izaak, s[yn] Mendla, lat 19, szer. 470 pp bolsz[ewic-

kiej], wzięty do niewoli w sierpniu 1920 r.,
6)  MŁODOK Wulf, s[yn] Benjamina, lat 23, szer. 24 bryg. 8 dyw. bol-

sz[ewickiej] wzięty do niewoli 16 VII [19]20 r. pod  Garwolinem,
7)  KOWSZAR Paweł, s[yn] Kornieja, bolsz[ewik],
8)  KUZNIECOW Michał, s[yn] Józefa, lat 32, szer. 13 kol[ejowej] 

komp. arm[ii] bolsz[ewickiej], wzięty do niewoli w  Mińsku Litewskim.
Wyniki poszukiwań dtwa zameldują w określonym powyżej terminie, 

powołując się na Nr komunikatu.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału I

 Zylber
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 31–3 2.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
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Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. U dołu 
stemple wpływu: Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpi-
saną odręcznie datą: „8 VI”, liczbą dziennika: „17237/1921” i dekre-
tacją: „Sekcja I”; Sekcji I Organizacyjnej II Oddziału Sztabu z wpisaną 
odręcznie datą: „9 VI”, odciśniętą liczbą dziennika: „5796/1921” i dekre-
tacją: „[a]/a[cta] [podpis nieczytelny]”. U góry pierwszej karty frag-
menty przedartej owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym 
tle godłem państwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych 
Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.

22

1921 czerwiec 8,   Warszawa. – Komunikat Nr 12 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 7 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bez zmian. Stan chorych 540, razem 

540, zmarło 3.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Bez zmian. Stan chorych] 3, 

[razem] 3, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bez zmian. Stan chorych] 

142, [razem] 142, [zmarł] 1.
[Ob]óz jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. [Bez zmian. Stan chorych] 396, 

[razem] 396, [zmarło] –.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Bez zmian. Stan chorych] 233, 

[razem] 233, [zmarło] –.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Bez zmian. Stan cho-

rych]  2, [razem] 2, [zmarło] –.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Bez zmian. Stan chorych] 14, 

[razem] 14, [zmarło] –.
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[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Bez zmian. Stan chorych] 32, 
[razem] 32, [zmarło] –.

Pun[kt] koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Bez zmian. Stan chorych] 10, 
[razem] 10, [zmarło] –.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Bez zmian. Stan chorych] 35, 
[razem] 35, [zmarło] –.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Bez zmian. Stan chorych] 43, 
[razem] 43, [zmarł] 1.

[Punkt] wymiany  Równe. [Bez zmian. Stan chorych] 1, [razem] 1, 
[zmarło] –.

Stan chorych ogółem: [Stan chorych] 1451, [razem] 1451, [zmarło].

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 94 of., 6820 szer., – kob[iet], 

razem 6914, got[owych] do wym[iany] –.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 82 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 82, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 7 [of.], 2170 [szer.], 1 

[kobieta], [razem] 2178, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 501 [of.], 7150 [szer.], 5 [kobiet], 

[razem] 7656, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3474 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3474, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1225 [cywilów], – 

[kobiet], [razem] 1225, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 914 [szer.], 2 

[kobiety], [razem] 917, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 6 [szer.], 1 

[kobieta], [razem] 7, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1464 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1464, [gotowych do wymiany] 1000.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 720 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 724, [gotowych do wymiany] 400.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 515 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 517, [gotowych do wymiany] 370.
[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 565 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 565, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 714 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 719, [gotowych do wymiany] 585.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 490 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 490, [gotowych do wymiany] –.
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[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 12 [szer.], – [kobiet], [razem] 12, 
[gotowych do wymiany] –.

Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 
15 788.

Stan żywnościowy ogółem: 611 of., 42 109 szer., 12 kob[iet], razem 
42 732, got[owych] do wym[iany] 6355.

II. INTERNOWANI

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bez zmian. Stan chorych 46, dur 

pl[amisty] –, mal[aria] –, razem 46, zmar[ło] –.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Bez zmian. Stan chorych] 

500, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 500, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Bez zmian. Stan chorych] 54, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 54, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Bez zmian. Stan chorych] 123, 

[dur plamisty] 1, [malaria] –, [razem] 124, [zmarł] 1.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 31, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 31, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 82, [dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 82, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Bez zmian. Stan chorych] 140, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 140, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Łom[żyński]. [Bez zmian. Stan 

chorych] 50, [dur plamisty] –, [malaria] 12, [razem] 62, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Bez zmian. Stan chorych] 195, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 195, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Bez zmian. Stan chorych] 2, 

[dur plamisty] –, [malaria] –, [razem] 2, [zmarło] –.
Stan chorych ogółem: 1223, [dur plamisty] 1, [malaria] 12, [razem] 

1236, [zmarł] 1.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.
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5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 847 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 848.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 799 [of.], 2666 

[szer.], 105 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3585.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 961 [of.], 1401 

[szer.], 190 [kobiet], 60[dzieci], [razem] 2612.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 544 [of.], 1905 

[szer.], 102 [kobiety], 36[dzieci], [razem] 2587.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 22 [of.], 186 

[szer.], 8 [kobiet], – [dzieci], [razem] 216.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 613 [of.], 

1965 [szer.], 68 [kobiet], 11 [dzieci], [razem] 2657.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. Int[ernowani] 1 [of.], 3 [szer.], – 

[kobiet], –[dzieci], [razem] 4.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1263 [of.], 2824 

[szer.], 198 [kobiet], 38 [dzieci], [razem] 4323.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 257 [of.], 238 

[szer.], 27 [kobiet], 6[dzieci], [razem] 528.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 646 

[of.], 1894 [szer.], 55 [kobiet], 21[dzieci], [razem] 2616.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 757 [of.], 1528 

[szer.], 139 [kobiet], 30 [dzieci], [razem] 2454.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 59 [of.], 789 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 848.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 215 [of.], 730 

[szer.], 19 [kobiet], 5 [dzieci], [razem] 969.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 4 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 18 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 18.
Punkt koncent[racyjny]  Wołkowysk. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 

1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 5.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 3 [szer.], 1 

[kobieta], – [dzieci], [razem] 4.
Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] – [of.], 550 [szer.], – 

[kobiet], – [dzieci], [razem] 550.
Stan żywnościowy ogółem: 6137 of., 17 555 szer., 914 kob[iet], 

222 dz[ieci], razem 24 828.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian.
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2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Pun[kt] wymiany  Baranowicze, bez zmian, stan chorych 129, razem 129.
[Punkt wymiany]  Równe, [bez zmian, stan chorych] 60, dur pl[a-

misty] 6, [razem] 66.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] w[ojennych] P[olaków]  Stryj, [bez 

zmian, stan chorych] 34, [razem] 34.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin, [bez zmian, 

stan chorych] 76, [razem]76.
Stan chorych ogółem: 299, dur pl[amisty] 6, razem 305.

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Pun[kt] wymiany  Baranowicze, jeńc[y] w[ojenni] Pol[acy] 576 szer.
[Punkt wymiany]  Równe, [jeńcy wojenni Polacy] 20 [szer.].
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] w[ojennych] P[olaków]  Stryj, 1 of. 

1035 [szer.].
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin, 665 [szer.].
Stan żywnościowy ogółem: 1 of., 2296 szer., razem 2297.

V. POSZUKIWANIA
Obozy (st[acje] rozdz[ielcze]) zameldują do 20 czerwca br., czy 

w ich stanie znajdują lub znajdowali się względnie, dokąd i kiedy 
odeszli następujący jeńcy:

1)  GACHOWICZ Borys, syn Aleksandra, kom[isarz] roty auto-kulomiot.
2) [ GACHOWICZ] Eugeniusz, syn [Aleksandra].
Wyniki poszukiwań dowództwa zameldują w określonym wyżej terminie, 

powołując się na Nr komunikatu.

VI. ZARZĄDZENIA
bSekcji Jeńców i Internowanychb

bPunkt Ab. aL.30784/Jeń.In.a

Raport z inspekcji obozu jeńców w  Tucholi z dn. 18 bm. stwierdza 
pomyślny stan zdrowotny w obozie.

Konstatując z uznaniem olbrzymią poprawę stosunków w porównaniu 
ze stanem zdrowotnym sprzed kilku miesięcy, dokonaną dużym wkładem 
pracy organizacyjnej, udzielam w imieniu MSZagr. pochwały dcy obozu 
płk. Karolowi  JACHODZIE33 i lekarzom mjr.  WALEWSKIEMU, kpt.  WĘDLIKOW-

33 Tak w dokumencie, chodzi o płk. Karola de Lubomir Jahodę (1860–1953), gen. bryg. 
WP. Od 1881 r. of. austriacki piechoty, od 1890 r. – żandarmerii. Podczas I wojny 
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SKIEMU,  ŚWIDERSKIEMU i  TOPOLNICKIEMU za owocne rezultaty ich pracy 
obywatelskiej. am.p. gen.  Zwierzchowskia

bPunkt Bb.
W związku z przeprowadzoną na zasadzie rozk[azu] MSWojsk. Oddz.

II.Szt.Nr.606/Jeńc. z 28 I br. rejestrację jeńców bolsz[ewickich] 
obywatelstwa niepolskiego i nierosyjsko-ukr[aińsko]-sow[ieckiego], 
polecam dotyczącym dowództwom (wzgl[ędnie] DOG – o ile chodzi 
o jeńców przebywających w formacjach i zakł[adach] wojsk[owych], 
które komunikatu niniejszego nie otrzymują), odesłać bezzwłocznie na 
Etap Urzędu Emigr[acyjnego] w  Warszawie na Powązkach, następujących 
jeńców bolsz[ewickich], obywateli łotewskich, austriackich i węgier-
skich, którzy w chwili przeprowadzania powyższej rejestracji przeby-
wali w podanych odn[ośnie] każdego z nich obozach wzgl[ędnie] szpi-
talach i zakładach wojskowych:

Łotysze 
 Roslja Iwan – Oddz[iał] Szt[abu] Szkoła Szt[abu] DOG. 
 Ugar Jan – Dow[ództwo] Szpit[ala] Mokotowskiego. 
 Kokien Józef – [Dowództwo Szpitala Mokotowskiego]. 
 Kudilis Jan – [Dowództwo Szpitala Mokotowskiego]. 
 Bogdan Piotr – [Dowództwo Szpitala Mokotowskiego]. 
 Grebisz Antoni – Oddz[iał] rob[oczy] jeńc[ów] Nr 123  Dybów. 
 Juszkiewicz Bronisław – Wydz[iał] Gosp[odarczy] Dow[ództwa] Wojsk 

San[itarnych] DOG   Warszawa. 
 Szpiciło Iwan – [Wydział Gospodarczy Dowództwa Wojsk Sanitarnych 

DOG   Warszawa]. 
 Skorodyhin Fiodor – Kier[ownictwo] Transp[ortu] San[itarnego] 

Pociąg San[itarny] 26 MSWojsk. 
 Bitiebindrin Otto – Szpit[al] WP  Mołodeczno- Osowiec. 
 Szylenków Paweł – Oddz[iał] rob[otniczy] jeń[ców] Nr 28  Cytadela.  
 Soldin Lejba – [Oddział robotniczy jeńców Nr 28 Cytadela]. 
 Matnacz Antoni – [Oddział robotniczy jeńców Nr 28 Cytadela].
 Kalinin Ilja – [Oddział robotniczy jeńców Nr 28 Cytadela]. 
 Rojn Adam – [Oddział robotniczy jeńców Nr 28 Cytadela]. 
 Danks Franc – [Oddział robotniczy jeńców Nr 28 Cytadela]. 
 Małachow Paweł – Obóz barakowy  Powązki. 
 Rozenberg Jakub – Kościuszk[owski] Obóz Szkolny Saperów   Warszawa. 
 Böller Wilhem – Szpit[al] Czerwonego Krzyża 4.  Grochów.
 Krunia Aleksander – [Szpital Czerwonego Krzyża 4.  Grochów]. 
 Putan Eljasz – [Szpital] Wojsk[owy]  Żyrardów. 

światowej dca żandarmerii 3. i 7. armii, płk 1918 r. Od XI 1918 r. w WP; w 1920 r. 
komendant wojskowy pow. Kościerzyna i obozu jeńców w Tucholi (2 IX 1920 – 8 II 
1921), następnie 1921 r. zca dcy Obszaru Warownego Kraków; przeniesiony w stan spo-
czynku w 1921 r. Zob.: H.P. Kosk, Generalicja polska, t. I, Pruszków 1998, s. 193; 
Z. Karpus, W. Rezmer, Obozy jeńców i internowanych, op.cit., s. 19. 
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 Jewiel Salomon – Komp[ania] Centr[alnych] Składów Samochodów 
MSWojsk. 

 Bogdanow Akim – Szpit[al] Wojsk[owy]  Zambrów.
 Sokołow Kondrat – Szpit[al] Wojsk[owy]  Zambrów. 
 Czps Wincenty  – Stacja Zborna DOG   Warszawa.
 Dżeś Franciszek – Oddz[iał] rob[oczy] jeńc[ów] Nr 221  Zegrze.
 Witold Piotr – [Oddział robotniczy jeńców Nr 221  Zegrze].
 Morozow Mikołaj – [Oddział robotniczy jeńców Nr 221  Zegrze].
 Jegorow Siergiej – [Oddział robotniczy jeńców Nr 221  Zegrze].
 Mielin Piotr  – [Oddział robotniczy jeńców Nr 221  Zegrze].
 Bieliński Stanisław – [Oddział robotniczy jeńców Nr 221  Zegrze].
 Bierezin Józef – Bat[altion] zap[asowy] 7. pac  Kielce.
 Iwanow Piotr – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] Nr 128  Kielce.
 Egow Piotr – [Oddział robotniczy jeńców Nr 128  Kielce].
 Wasiljew Władimir – [Oddział robotniczy jeńców Nr 128  Kielce].
 Ramzanow Stanisław – [Oddział robotniczy jeńców] Nr 56 [ Kielce].
 Błażewicz-Juchniewicz Bronisław – [Oddział robotniczy jeńców] 

Nr 124 [ Łódź].
 Baher Paweł – [Oddział robotniczy jeńców Nr 124  Łódź].
 Bryczka Ilja –  Zajezierze 16/II.
 Brutan Ernst – Obóz  Dąbie.
 Traszkow Mark – [Obóz  Dąbie].
 Lewdan Kuźma – [Obóz  Dąbie].
 Drulle Jan – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] 17/IV  Lublin.
 Gryczko Piotr – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów]151/II  Biała Pod-

laska.
 Bojkow Konstanty – [Oddział roboczy jeńców 151/II  Biała Podlaska].
 Widenczuk Borys – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] 214/II  Zamość.
 Zwerbul Jeronim – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] 24  Dęblin.
  Kurmis Antoni –  Puławy.
 Wiorgo Jan – Obóz inter[owanych]  Dorohusk.
 Wierzbicki Mieczysław – Szpit[al] Wojsk[owy] w  Białymstoku Nr 2.
  Blichter Jan – Obóz jeńców  Białystok.
 Skrabe Rudolf – Szpit[al] Wojsk[owy]  Wadowice.
 Kuljan – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] 25  Kraków.
 Bendarewski Dominik – [Oddział roboczy jeńców] 23 [ Kraków].
 Kazaczonok Osip – [Oddział robotniczy jeńców 23  Kraków].
 Iwanikow Stanisław – [Oddział robotniczy jeńców] 23 [ Kraków].
 Tymotysz Wincenty – Szpit[al] Wojsk[owy] Jeńc[ów]  Nowy Sącz.
 Bierzyn Karol – Szpit[al] Wojsk[owy] Jeńc[ów]  Wadowice.
 Kosobrychow Wasyl – [Szpital] Wojsk[owo]-San[itarny] Czerw[onego] 

Krzyża  Zakopane.
 Udre Adolf – Wojsk[owe] Zakład[y] Gosp[odarcze]  Przemyśl.
 Woronin Paweł – PKU  Kołomyja.
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 Balot Iwan – Oddz[iał] rob[otniczy] jeńc[ów] 42  Jałowiec.
 Fader Oskar – Szpit[al] Wojsk[owy] Jeńc[ów]  Pikulice.
 Sidorow Iwan – Szpit[al] Wojsk[owy] Jeńc[ów].
 Baugiewicz Władymir – Obóz  Strzałków.
 Wasiljow Torentij – [Obóz  Strzałków].
 Filipow Aleksander – [Obóz  Strzałków].
 Chrustalew Włodimir – [Obóz  Strzałków].
 Izosinow Andrej – [Obóz  Strzałków].
 Pawłowski Teodor – Obóz jeńc[ów]  Tuchola.
 Lidke Mikołaj – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Matysal Aleksander – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Korsakow Aleksander – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Leman Jan – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Bogdanowicz Stanisław – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Wocen Jan – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Szymachowicz Piotr –[Obóz jeńców  Tuchola].
 Mazowski Władysław – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Katalow Adam –[Obóz jeńców  Tuchola].
 Igaun Mateusz – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Dąbrowski Józef – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Pryly Andrzej – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Melnicki Władysław – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Bernstein Wilhelm – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Kramtin Jakub – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Zasławski Aleksander – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Kumgenus Isak – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Sakowicz Iwan – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Jansow Jan – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Narwojasz Jan – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Berkon Hans – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Grünwald Konstanty – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Abolin Wilhelm – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Sztal Luzja – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Tutan Osyp – [Obóz jeńców  Tuchola].
 Spilwa Albert – [Obóz jeńców  Tuchola].

Austriacy
1. Mikrochen Aleksiejew – Szpit[al] Wojsk[owy] w  Rzeszowie.
2.  Geden Johann – Obóz  Strzałków.

Węgrzy
1.  Nikołajenko Stefan – Komp[ania] Centr[alnych] Składów Sanit[ar-

nych] MSWojsk.
2.  Koss Andrzej – Obóz  Szczypiorno.
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Zwraca się uwagę, że jeńcy powyżsi zostaną repatriowani do swoich 
rodzinnych krajów dopiero po uprzedniem stwierdzeniu ich obywatel-
stwa na Etapie Urz[ędu] Emigr[acyjnego] przez Delegatów Repatriacyj-
nych odnośnych państw, skoro okaże się, że zeznania jeńców są fał-
szywe, odeśle się ich z powrotem do właściwych obozów.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału I 

 Zylber
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 152–1 53.
a--a Wpisane odręcznie.
b--b Podkreślone odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org” oraz liczba 
dziennika wpływu: „5900”. U dołu ostatniej karty stemple wpływu: Oddziału 
II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „11 
VI”, liczbą dziennika: „17476/1921” i dekretacją „Sekcja I” oraz Sekcji 
I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „11 VI”, 
odciśniętą liczbą dziennika: „5900/1921” i dekretacją: „a/a [podpis nie-
czytelny]”. Poniżej nieczytelne parafy.
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.

23

1921 czerwiec 10,   Warszawa. – Komunikat Nr 13 Sekcji Jeńców 
i Internowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytu-
acji w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 9 czerw-
ca 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.
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3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Bez zmian. Stan chorych 565, razem 

565, zmarło 3.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Bez zmian. Stan chorych] 7, 

[razem] 7, [zmarło] –.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Bez zmian. Stan chorych] 

149, [razem] 149, [zmarło] –.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Bez zmian. Stan chorych] 360, [razem] 

360, [zmarł] 1.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Bez zmian. Stan chorych] 257, 

[razem] 257, [zmarło] –.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Bez zmian. Stan cho-

rych] 7, [razem] 7, [zmarło] –.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Bez zmian. Stan chorych] 15, 

[razem] 15, [zmarło] –.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Bez zmian. Stan chorych] 35, 

[razem] 35, [zmarło] –.
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Bez zmian. Stan chorych] 10, 

[razem] 10, [zmarło] –.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Bez zmian. Stan chorych] 32, 

[razem] 32, [zmarło] –.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Bez zmian. Stan chorych] 44, 

[razem] 44, [zmarło] –.
Stan chorych ogółem: 1481, razem 1481, zmarło 4.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 93 of., 6964 szer., – kob[iet], 

razem 7057, got[owych] do wym[iany] 700.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 86 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 86, [gotowych do wymiany] 65.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 7 [of.], 2209 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 2217, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 503 [of.], 7156 [szer.], 5 [kobiet], 

[razem] 7664, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3518 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3518, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1208 [cywilów], – 

[kobiet], [razem] 1208, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 654 [szer.], 

2 [kobiety], [razem] 657, [gotowych do wymiany] –.
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[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 6 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 7, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1449 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1449, [gotowych do wymiany] 1000.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 733 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 737, [gotowych do wymiany] 400.

Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 652 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 654, [gotowych do wymiany] 370.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 561 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 561, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 688 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 691, [gotowych do wymiany] 581.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 514 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 514, [gotowych do wymiany] –.

Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 
15 788.

Stan żywnościowy ogółem: 612 of., 42 186 szer., 10 kob[iet], razem 
42 808, got[owych] do wym[iany] 9116.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 35, dur pl[amisty] –, 

mal[aria] –, razem 35.
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 500, [dur 

plamisty] –, [malaria] –, [razem] 500.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 52, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 54.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 148, [dur pla-

misty] 1, [malaria] –, [razem] 149.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 31, [dur 

plamisty] –, [malaria] –, [razem] 31.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 94, [dur 

plamisty] –, [malaria] –, [razem] 94.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 155, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 155.
[Obóz internowanych] Nr 14  Piotrków. [Stan chorych] 3, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 3.
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[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 50, 
[dur plamisty] –, [malaria] 10, [razem] 60. 

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 181, [dur pla-
misty] –, [malaria] –, [razem] 181.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Stan chorych] 1, [dur plamisty] 
–, [malaria] –, [razem] 1.

Stan chorych ogółem: 1250, [dur plamisty] 1, [malaria] 10, [razem] 
1261.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 849 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 850.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 797 [of.], 2661 

[szer.], 105 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3578.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 963 [of.], 1391 

[szer.], 191 [kobiet], 60[dzieci], [razem] 2605.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 542 [of.], 1878 

[szer.], 104 [kobiety], 37 [dzieci], [razem] 2561.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 19 [of.], 184 

[szer.], 8 [kobiet], – [dzieci], [razem] 211.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 615 [of.], 

1978 [szer.], 68 [kobiet], 11 [dzieci], [razem] 2672.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1260 [of.], 2811 

[szer.], 196 [kobiet], 38 [dzieci], [razem] 4305.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 256 [of.], 236 

[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 525.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 651 

[of.], 1916 [szer.], 55 [kobiet], 21 [dzieci], [razem] 2643.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 758 [of.], 1476 

[szer.], 138 [kobiet], 31 [dzieci], [razem] 2403.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 60 [of.], 799 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 859.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 213 [of.], 729 

[szer.], 19 [kobiet], 5 [dzieci], [razem] 966.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 4 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 17 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 17.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. Pet[lurowcy] – [of.], 3 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 3.



168/248

Punkt koncent[racyjny]  Wołkowysk. [Petlurowcy] – [of.], 4 [szer.], 
1 [kobieta], –[dzieci], [razem] 5.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 3 [szer.], – 
[kobiet], – [dzieci], [razem] 3.

Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] – [of.], 550 [szer.], – 
[kobiet], – [dzieci], [razem] 550.

Stan żywnościowy ogółem: 6134 of., 17 489 szer., 913 kob[iet], 
224 dz[ieci], razem 24 760.

III. B[yli] JEŃCY POLACY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 120, dur pl[amisty] 

–, razem 120.
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 60, dur pl[amisty] 6, 

[razem] 66.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 25, [dur 

plamisty –, razem] 25.
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 76, [dur pla-

misty –, razem] 76.
Stan chorych ogółem: 281, dur pl[amisty] 6, razem 287.

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany j[eńców]  Baranowicze, jeńc[y] w[ojenni] Pol[acy] – 

of., 607 szer., – kob[iet], – dz[ieci], razem 607.
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [jeńcy wojenni Polacy] 1 [of.], 605 

[szer.], 5 [kobiet], 1 [dziecko], [razem] 612.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] w[ojennych] P[olaków]  Stryj, – 

[of.], 1079 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1079.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin, – [of.], 665 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 665. 
Stan żywnościowy ogółem: 1 of., 2956 szer., 5 kob[iet], 1 dz[iecko], 

razem 2263.
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V. POSZUKIWANIA
Obozy (st[acje] rozdz[ielcze]) zameldują do 25 VI [19]21, czy 

w ich stanie znajdują lub znajdowali się względnie, dokąd i kiedy 
odeszli następujący jeńcy:

1)  ROMANOW Michał, bolsz[ewik], ref[erent] od zaop[atrzenia] 
25 bolsz[ewickiej] dyw., wzięty do niewoli 12 września 1920 r. w  Kowlu,

2)  ILJINSKIJ Aleksander Jan, bolsz[ewik], ur. w  Werci gub[erni] 
 moskiewskiej,

3)  DEKOPOLITOW, kapitan, komendant łączności 52 bolsz[ewickiej] 
dyw. strzelców,

4)  MOSUR Piotr, Ukr[ainiec], urodzony w  Błażowie,  Małopolska 28 VI 
1891 r., był w ob[ozie] w  Brześciu Lit[ewskim],

5) lekarz Grzegosz, syn Lwa  RABINOWICZ[A].
Wyniki poszukiwań dtwa zameldują w określonym powyżej terminie, 

powołując się na Nr i datę komunikatu, a nie jak mylnie podają tu nie-
które dtwa, na L.36/Kom./Jeńin., która jest liczbą stałą komunikatu, 
a tylko zmienia się Nr kolejny.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I

 Zylber 
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 178–1 79.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Pośrodku 
karty stemple wpływu: Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z wpisaną odręcznie datą: „13 VI”, liczbą dziennika: „17578/1921” i dekre-
tacją: „Sekcja I” oraz Sekcji I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpi-
saną odręcznie datą: „13 VI”, odciśniętą liczbą dziennika: „5955/1921” 
i nieczytelną dekretacją; obok Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw 
Wojskowych [data wpływu nieczytelna]. U dołu karty odręczna dekretacja: 
„a/a 13/6 [podpis nieczytelny]”. Na karcie fragmenty przedartej owalnej 
winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym 
i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] 
Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”.  
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.
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24

1921 czerwiec 14,   Warszawa. – Komunikat Nr 14 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 13 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 580, razem 580, zmarło 3.
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 6, [razem] 6.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 151, 

[razem] 151.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 375, [razem] 375.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 223, [razem] 223.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 2, 

[razem] 2.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 9, [razem] 9.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 21, [razem] 21.
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 10, [razem] 10.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 33, [razem] 33.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Stan chorych] 42, [razem] 42.
Stan chorych ogółem: 1452, razem 1452, zmarło 3.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 95 of., 7006 szer., – kob[iet], 

razem 7101, got[owych] do wym[iany] 700.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 85 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 85, [gotowych do wymiany] 65.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 2217 [szer.], 

9 [kobiet], [razem] 2235, [gotowych do wymiany] 500.
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[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 484 [of.], 7198 [szer.], 5 [kobiet], 
[razem] 7687, [gotowych do wymiany] 4000.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3745 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 3745, [gotowych do wymiany] 2000.

[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1042 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 1042, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 644 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 646, [gotowych do wymiany] 607.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 6 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 7, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1594 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1594, [gotowych do wymiany] 1000.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 732 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 736, [gotowych do wymiany] 500.

Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 655 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 657, [gotowych do wymiany] 350.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 572 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 572, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 707 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 710, [gotowych do wymiany] 606.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 565 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 565, [gotowych do wymiany] –.

Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 
15 788.

Stan żywnościowy ogółem: 597 of., 42 556 szer., 17 kob[iet], razem 
43 170, got[owych] do wym[iany] 10 328.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 35, dur pl[amisty] –, 

mal[aria] –, razem 35.
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 500, [dur 

plamisty] –, [malaria] –, [razem] 500, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 60, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 60.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 155, [dur pla-

misty] 1, [malaria] –, [razem] 156.
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[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 30, [dur 
plamisty] –, [malaria] –, [razem] 30, [zmarł] 1.

[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 62, [dur 
plamisty] –, [malaria] –, [razem] 62.

[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 136, [dur pla-
misty] –, [malaria] –, [razem] 136.

[Obóz internowanych] Nr 14  Piotrków. [Stan chorych] 1, [dur pla-
misty] –, [malaria] –, [razem] 1.

[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 50, 
[dur plamisty] –, [malaria] 10, [razem] 60.

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 182, [dur pla-
misty] –, [malaria] –, [razem] 182.

[Obóz internowanych] Nr 15  Różany. [Stan chorych] 3, [dur pla-
misty] –, [malaria] –, [razem] 3.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Stan chorych] 3, [dur plamisty] 
–, [malaria] –, [razem] 3.

Stan chorych ogółem: 1217, [dur plamisty] 1, [malaria] 10, [razem] 
1228, zmarł[o] 2.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 849 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 850.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 797 [of.], 2651 

[szer.], 104 [kobiety], 15 [dzieci], [razem] 3567.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 951 [of.], 1370 

[szer.], 194 [kobiety], 60 [dzieci], [razem] 257334.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 546 [of.], 1879 

[szer.], 105 [kobiet], 37 [dzieci], [razem] 2567.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 18 [of.], 184 

[szer.], 9 [kobiet], – [dzieci], [razem] 211.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 614 [of.], 

1940 [szer.], 68 [kobiet], 11 [dzieci], [razem] 2633.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1259 [of.], 2804 

[szer.], 195 [kobiet], 38 [dzieci], [razem] 4296.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 257 [of.], 234 

[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 524.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 640 

[of.], 1884 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2599.

34 Tak w dokumencie – suma wynosi 2575.



173/248

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 750 [of.], 1270 
[szer.], 138 [kobiet], 31 [dzieci], [razem] 2189.

[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy]. 58 [of.], 779 
[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 837.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 214 [of.], 722 
[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 969.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 4 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 17 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 17.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. Int[ernowani] pet[lurowcy] – 
[of.], 3 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 3.

Punkt koncent[racyjny]  Wołkowysk. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 
1 [kobieta], –[dzieci], [razem] 5.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] - [of.], 3 [szer.], 
1 [kobieta], - [dzieci], [razem] 4.

Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] - [of.], 550 [szer.], - 
[kobiet], - [dzieci], [razem] 550.

Stan żywnościowy ogółem: 6104 of. , 17 147 szer., 92235 kob[iet], 
225 dz[ieci], razem 24 398.

III. B[YLI] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany j[eńców]  Baranowicze, stan chorych 108, dur pl[a-

misty] –, razem 108.
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 60, dur pl[amisty] 6, 

[razem] 66.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 42, [dur 

plamisty –, razem] 42.
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 92, [dur pla-

misty –, razem] 92.
Stan chorych ogółem: 302, dur pl[amisty] 6, razem 308.

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

35 Tak w dokumencie – suma wynosi 924. W rubryce razem suma wynosi 24 400.
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5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany j[eńców]  Baranowicze, jeńc[y] w[ojenni] P[olacy] – 

of., 604 szer., – kob[iet], razem 604.
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [jeńcy wojenni Polacy] 1 [of.], 605 

[szer.], 5 [kobiet], [razem] 612.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] w[ojennych] P[olaków]  Stryj, 

[jeńcy wojenni Polacy] 3 [of.], 971 [szer.], – [kobiet], [razem] 974.
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych Polaków]  Dęblin, [jeńcy 

wojenni Polacy] – [of.], 1237 [szer.], – [kobiet], [razem] 1237.
Stan żywnościowy ogółem: 4 of., 3417 szer., 5 kob[iet], razem 3426.

V. POSZUKIWANIA
Obozy (st[acje] rozdz[ielcze]) zameldują do dn. 25 VI [19]21 r., 

czy w ich stanie znajduje lub znajdował się względnie, dokąd i kiedy 
odszedł jeniec bolszewicki obywatel łotewski  KRISZ Grawe wzięty do 
niewoli w 1919 r. rzekomo osadzony w twierdzy  Brześciu n[ad] B[u-
giem].

Wyniki poszukiwania dowództwa zameldują w określonym terminie, 
powołując się na Nr i datę komunikatu.

VI. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERNOWANYCH
Pkt. A. L. 3937
DOG (of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych] przy 

MSZagr.) zarządzą, by dtwa obozów, st[acji] rozdz[ielczych], punk-
t[ów] wysyłk[owych] i koncentr[acyjnych] i oddz[iały] rob[otnicze] 
jeńc[ów], znajdujących się na podległych terenach DOG, sporządziły 
spisy imienne w 2 egzemplarzach wszystkich jeńców i internowanych 
Litwinów, którzy kiedykolwiek znajdowali się lub obecnie jeszcze się 
znajdują w obozach, st[acjach] rozdz[ielczych] itd., według następu-
jącego wzoru:

1. Liczba porządkowa.
2. Liczba ewidencyjna.
3. Szarża.
4. Przydział (pułk i nazwa i Nr oddz[iału]).
5. Gdzie i kiedy wzięty do niewoli.
6. Nazwisko i imię.
7. Imię ojca.
8. Miejsce urodzenia.
9. Data urodzenia.
10. Uwagi.
W uwagach należy odznaczyć, kiedy i dokąd dany jeniec został prze-

słany lub zwolniony, na czyj rozkaz względnie, kiedy zbiegł. Dla 
zmarłych sporządzić oddzielne spisy w 2 egzemplarzach, stosując się 
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do wzoru podanego w punkcie 2 rozkazu MSWojsk. L. 5558/Jeńc. z dn. 
24 III [19]21 r.

Powyższe spisy winny być sporządzone alfabetycznie, czytelnie 
i nadesłane przez DOG (of. łączn[ikowi]) do Sekcji Jeńców i Interno-
wanych przy MSZagr. do dnia 5 VII [19]21 r.

Termin nie może być w żadnym razie przedłużony.
2) Ponadto DOG (of. łączn[ikowi]) zameldują telegrafi cznie, w jakich 

obozach, st[acjach] rozdz[ielczych], punktach wysyłkowych, oddz[ia-
łach] rob[otniczych], szpitalach itp. znajdują się jeszcze dotych-
czas jeńcy litewscy; podadzą ich ilość i zarządzą, by dtwa, w których 
jeńcy ci się znajdują, odesłały ich pod osobistą odpowiedzialnością 
dowódców do st[acji] zbornej w  Grodnie najpóźniej do dnia 15 VII br.

O wysłaniu jeńców litewskich do  Grodna zameldują odnośne dowództwa 
Sekcji Jeńc[ów] i Intern[owanych] w drodze przez of. łączn[ikowego] 
DOG.

Gdyby z niezależnych od dowództw przyczyn (np. choroba) jeńcy 
Litwini nie mogli być w wyznaczonym terminie odesłani do  Grodna, lecz 
musieli pozostać dłuższy czas w Polsce, będą dowództwa meldowały DOG 
(of. łączn[ikowi]) dn. 15 i 30 każdego miesiąca o stanie ilościowym 
jeńców litewskich; DOG zaś będą nadsyłały do dnia 20 i 5 każdego mie-
siąca do Sekcji Jeńców i Internowanych przy MSZagr. powyższe mel-
dunki. Przy zmianach stanu jeńców stosować się do wzoru powyżej wska-
zanego, podając dla zbiegłych, zwolnionych, wzgl[ędnie] wymienio-
nych datę i numer rozkazu, dla zmarłych zaś według punktu 2 rozkazu 
MSWojsk. L. 5558/Jeńc.

Pkt. B.
Żądanych rozkazem MSWojsk. L. 8500/Jeńc. z dnia 10 V br. dokładnych 

list ofi cerów, wykazów liczebnych oddziałów wartowniczych i spisów 
szczegółowych inwentarza żywego i martwego, przekazanych MSZagr. nie 
wszystkie oddziały dotychczas nadesłały.

Urguje się niezwłocznie wykonanie powyższego rozkazu.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I

 Zylber
Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 346–3 47.
a--a  Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Pośrodku 
karty stempel wpływu Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych 
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[data wpływu nieczytelna]. Na odwrocie ostatniej karty stempel wpływu 
Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie 
datą: „17 VI” i liczbą dziennika: „17902/1921” oraz dekretacją: „Sekcja 
I”. Obok stempel wpływu Sekcji I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpi-
saną odręcznie datą: „18 VI”, odciśniętą liczbą dziennika: „6114/1921” 
i odręczną dekretacją: „Szef”. U góry karty wpisana odręcznie liczba 
dziennika: „6114” i odręczna dekretacja: „a/a 13/6 [podpis nieczytelny]”. 
Na pierwszej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.

25

1921 czerwiec 16,   Warszawa. – Komunikat Nr 15 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 15 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 580, razem 580, zmarło 2. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 9, [razem] 9. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 147, 

[razem] 147. 
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 382, [razem] 382, 

zmarł 1.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 223, [razem] 223.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 3, 

[razem] 3. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 9, [razem] 9. 



177/248

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 23, [razem] 23. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 16, [razem] 16. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 33, [razem] 33.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Stan chorych] 43, [razem] 43, 

zmarł 1.
[Punkt wymiany]  Równe. [Stan chorych] 6, [razem] 6.
Stan chorych ogółem: 1474, razem 1474, zmarło 4.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 95 of., 6997 szer., – kob[iet], 

razem 7092, got[owych] do wym[iany] 700.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 98 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 98, [gotowych do wymiany] 64.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 2217 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 2227, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 484 [of.], 7172 [szer.], 5 [kobiet], 

[razem] 7681, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3745 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3745, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1042 cywil[ów], – 

[kobiet], [razem] 1042, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 457 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 459, [gotowych do wymiany] 424.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 6 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 7, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1594 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1594, [gotowych do wymiany] 1000.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 734 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 738, [gotowych do wymiany] 500.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 653 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 655, [gotowych do wymiany] 350.
[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 564 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 564, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 732 [szer.], 1 [kobieta], 

[razem] 735, [gotowych do wymiany] 606.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 551 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 551, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 13 [szer.], – [kobiet], [razem] 13, 

[gotowych do wymiany] –.
Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 

15 788. 
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Stan żywnościowy ogółem: 597 of., 42 363 szer., 9 kob[iet], razem 
42 989, got[owych] do wym[iany] 10 144.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 42, razem 42. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 500, 

[razem] 500.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 55, [razem] 55. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 122, [dur pla-

misty] 1, [razem] 123. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 30, 

[razem] 30.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 64, 

[razem] 64. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 130, [razem] 130.
[Obóz internowanych] Nr 14  Piotrków. [Stan chorych] 1, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 1.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 51, 

[malaria] 12, [razem] 63.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 212, [razem] 212.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Stan chorych] 3, [razem] 3.
Stan chorych ogółem: 1209, [dur plamisty] 1, [malaria] 12, [razem] 

1222.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 848 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 849.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 796 [of.], 2652 

[szer.], 105 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3558. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 938 [of.], 1309 

[szer.], 193 [kobiety], 61 [dzieci], [razem] 2501.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 510 [of.], 1836 

[szer.], 105 [kobiet], 37 [dzieci], [razem] 2488.
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[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 18 [of.], 183 
[szer.], 9 [kobiet], – [dzieci], [razem] 210.

[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 613 [of.], 
1921 [szer.], 67 [kobiet], 11 [dzieci], [razem] 2612.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1225 [of.], 2824 
[szer.], 193 [kobiety], 38 [dzieci], [razem] 4280.

[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 257 [of.], 232 
[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 522.

[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 644 

[of.], 1804 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2523.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 755 [of.], 1265 

[szer.], 141 [kobiet], 27 [dzieci], [razem] 2188.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różana. Bał[achowcy]. 58 [of.], 781 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 839.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 212 [of.], 728 

[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 972.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 4 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 17 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 17.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. Int[ernowani] – [of.], 3 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 3.
Punkt koncent[racyjny]  Wołkowysk. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 

1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 5.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 1 

[kobieta], – [dzieci], [razem] 5.
Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] – [of.], 550 [szer.], – 

[kobiet], – [dzieci], [razem] 550.
Stan żywnościowy ogółem: 6026 of., 16 955 szer., 923 kob[iety], 

222 dz[ieci], razem 24 126.

III. B[YLI] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 121, razem 121. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 104, dur pl[amisty] 4, 

[razem] 108.
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St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 44, [dur 
plamisty –, razem] 44. 

[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 80, [dur pla-
misty –, razem] 80.

Stan chorych ogółem: 349, dur pl[amisty] 4, razem 353. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, 42 szer., razem 42. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 1 [of.], 913 [szer.], [razem] 914.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 581 [szer.], 

[razem] 581. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1213 [szer.], [razem] 

1213. 
Stan żywnościowy ogółem: 1 of., 2749 szer., razem 2750.

IV. AKCJA WYMIANY
L. 4007/Jeńin. Wznowienie ruchu repatriacyjnego. 
Rozkaz tutejszy Nr 2500/Jeńin. w sprawie wstrzymania akcji repa-

triacyjnej został anulowany.
Z dniem 13 VI 1921 r. akcję repatriacyjną wznowiono.

V. POSZUKIWANIA
L. 4266/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
Obozy (st[acje] rozdz[ielcze]) zameldują drogą służbową przez DOG 

(of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych]), czy w ewi-
dencji ich nie znajdowali lub nie znajdują się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  KAWTARADZE Mikołaj, syn Mikołaja, dca batali[onu] inżynier[yj-
nego] 4 dyw. strz[eleckiej] 15 ar[mii] bolsz[ewickiej], wzięty do 
niewoli dn. 4 VIII [19]20 r.

2)  TAŚLICKI Michał, 392 Taraszcz[ański] bolsz[ewicki] pułk, wzięty 
do niewoli pod  Białą Cerkwią.

3)  IWIŃSKI Włodzimierz, syn Teodora, dca komp. 71 pułk[u] strz[e-
leckiego].

4)  CZYCHACZEW Paweł, syn Dymitra.
5)  WIĘCKIEWICZ Borys, syn Polikarpa, bolsz[ewik].
6)  SZLIFSZTAJN Beniamin, syn Szlomy, bolsz[ewik], wzięty do nie-

woli dn. 2 IX [19]19 r. w  Mińsku.
7)  ORŁOWSKI Wincenty, syn Michała.
8)  MACHLAR Józef.



181/248

9)  NIEŚCIEROWICZ Stefan, z gminy  lachowickiej, pow[iat]  Barano-
wicze.

10)  HNATIJEWICZ Wasyl, Ukr[ainiec], był w obozie w  Wadowicach.
11)  IWANIUK Jan, Ukr[ainiec], wzięty do niewoli w sierpniu 1919 r.
12)  JERMOŁAJEW Sergiusz, syn Metodego, of. dyw.  Bredowa.
13)  BACZEWSKI Kazimierz, z arm[ii] ochot[niczej] ros[yjskiej].
14)  KLITIN Michał, syn Sergiusza, lat 26 z arm[ii] ochot[niczej] 

ros[yjskiej].
15)  SMOSZEWSKI Jerzy, syn Feliksa, lat 23, rachm[istrz] z arm[ii] 

ochot[niczej] ros[yjskiej].
16)  ZASŁAWSKI Piotr, lat 50, pułk[ownik], z arm[ii] ochot[niczej] 

ros[yjskiej].
 17) UBART Antoni, Litw[in], wzięty do niewoli we wrześniu 1920 r. 

pod  Suwałkami.
18)  ZABŁOCKI Piotr, Litw[in], wzięty do niewoli we wrześniu 1920.
19)  CIMOSZKO Alojzy, jeniec bolsz[ewicki], obywatel łotewski.
20)  KRUMPAN Piotr, syn Ludwika, jeniec bolsz[ewicki], obywatel 

łotewski.
21)  MIGŁAN Antoni, syn Stanisława, obywatel łotewski.
22)  PARPUC Stanisław, syn Antoniego, jeniec bolsz[ewicki], oby-

w[atel] łotewski.
23)  SIŁOW Stanisław, syn Franciszka, jeniec bolsz[ewicki], oby-

w[atel] łotewski.
Dla znajdujących się w obozie, odeszłych, zbiegłych względnie 

zmarłych, należy dołączyć odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

DOG (of. łączn[ikowi]) nadeślą przedłożone im meldunki w sprawie 
wyżej poszukiwanych do Sekcji Jeńców i Intern[owanych] do dnia 5 VII 
[19]21 r., powołując się na L. 4266/Jeńin.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 334–3 35.
a--a  Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Pośrodku 
karty stempel wpływu Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych z wpisaną odręcznie datą: „21 VI”, liczbą dziennika: „18144/1921” 
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i dekretacją: „Sekcja I”. Obok stempel wpływu Sekcji I Organizacyjnej 
Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „22 VI”, odciśniętą liczbą 
dziennika: „6218/1921” i odręczną dekretacją: „Szef”. Poniżej odręczna 
dekretacja: „a/a 23/6 [podpis nieczytelny]”. Na pierwszej karcie frag-
menty przedartej owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym 
tle godłem państwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych 
Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”.
Pod tekstem wpisane maszynowo: 
„AWIZO.
Z dniem 18 bm. Sekcja Jeńców i Internowanych mieścić się będzie w lokalu 
przy ul. Nowomiodowej Nr 1.
Pod powyższym adresem należy od wyżej oznaczonego terminu przesyłać 
wszelką korespondencję.
Numery telefonów Sekcji pozostają niezmienione z wyjątkiem Nr 297–7 7, do 
rozmów międzymiastowych używać należy odtąd Nr 221–7 6.
Otrzymują według rozdzielnika w Komunikacie Nr 5”.
Zob. poz. 17. 

26

1921 czerwiec 20,   Warszawa. – Komunikat Nr 16 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 19 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Punkt konc[entracyjny]  Kowel – brak ziemniaków. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 580, razem 580, zmarło 2. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 9, [razem] 9, 

[zmarło] –. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 157, 

[razem] 157, [zmarło] –. 
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 390, [razem] 390, 

[zmarło] –. 
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[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 224, [razem] 
224, [zmarło] –.

[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 5, 
[razem] 5, [zmarło] –. 

[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 8, [razem] 8, 
[zmarło] –. 

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 15, [razem] 15, 
[zmarło] –. 

Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 17, [razem] 17, 
[zmarło] –. 

[Punkt koncentracyjny]  Kowel, brak mydła. [Stan chorych] 38, 
[razem] 38, [zmarło] –.

[Punkt] wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 44, [razem] 44, 
[zmarło] –.

[Punkt] wymiany]  Równe. [Stan chorych] 5, [razem] 5, [zmarło] –.
Stan chorych ogółem: 1492, razem 1492, zmarło 2.

4. Pomieszczenie
Punkt konc[entracyjny]  Kowel – brak drzewa opałowego. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 94 of., 6941 szer., – kob[iet], 

razem 7035, got[owych] do wym[iany] 700.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 93 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 93, [gotowych do wymiany] 64.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 2182 [szer.], 

2 [kobiety], [razem] 2193, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 485 [of.], 7201 [szer.], 5 [kobiet], 

[razem] 7691, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3758 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3758, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1088 cywil[ów], – 

[kobiet], [razem] 1088, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 440 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 442, [gotowych do wymiany] 406.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 6 [szer.], 

3 [kobiety], [razem] 9, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1494 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1494, [gotowych do wymiany] 1000.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 731 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 735, [gotowych do wymiany] 500.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 649 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 651, [gotowych do wymiany] 300.
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[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 590 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 590, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 26 [of.], 717 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 744, [gotowych do wymiany] 603.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 615 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 615, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 13 [szer.], – [kobiet], [razem] 13, 
[gotowych do wymiany] –.

Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 
15 788. 

Stan żywnościowy ogółem: 621 of., 42 306 szer., 12 kob[iet], razem 
42 939, got[owych] do wym[iany] 10 11336.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 52, razem 52. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 500, [razem] 

500. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 53, [razem] 53. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 135, dur 

pow[rotny] 3, [razem] 138. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 30, [razem] 30.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 76, 

[razem] 76.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 142, [razem] 142.
[Obóz internowanych] Nr 14  Piotrków. [Stan chorych] 1, [dur pla-

misty] –, [malaria] –, [razem] 1.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 56, 

[malaria] 14, [razem] 70.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 206, [razem] 206.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. [Stan chorych] 1, [razem] 1. 
Stan chorych ogółem: 1251, dur pow[rotny] 3, malaria 14, razem 

1268.

4. Pomieszczenie
Bez zmian.

36 Tak w dokumencie – suma wynosi 10 073.



185/248

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 850 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 851.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 795 [of.], 2641 

[szer.], 106 [kobiet], 16 [dzieci], [razem] 3558. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 937 [of.], 1306 

[szer.], 193 [kobiety], 61 [dzieci], [razem] 2497.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 509 [of.], 1829 

[szer.], 123 [kobiety], 42 [dzieci], [razem] 2503.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 16 [of.], 182 

[szer.], 7 [kobiet], – [dzieci], [razem] 205.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 611 [of.], 

1920 [szer.], 76 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2617.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1253 [of.], 2813 

[szer.], 182 [kobiety], 38 [dzieci], [razem] 4286.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 256 [of.], 231 

[szer.], 27 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 520.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. Obóz czasowo opróżniony.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 628 

[of.], 1808 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2511.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 756 [of.], 1217 

[szer.], 146 [kobiet], 28 [dzieci], [razem] 2147.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 58 [of.], 779 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 837.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 212 [of.], 729 

[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 973.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 

4 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 17 

[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 17.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. Int[ernowani] – [of.], 

3 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 3.
Punkt koncent[racyjny]  Wołkowysk. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 

1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 5.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 4 [szer.], 

1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 5.
Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] – [of.], 550 [szer.], – 

[kobiet], – [dzieci], [razem] 550.
Stan żywnościowy ogółem: 6031 of., 16 888 szer., 943 kob[iety], 

228 dz[ieci], razem 24 090.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Punkt wymiany   Baranowicze – brak 1000 menażek z pokrywkami. 
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2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 39, razem 39. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 104, dur pl[amisty] 4, 

[razem] 108.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 40, 

[razem] 40.
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 80, [razem] 80.
Stan chorych ogółem: 263, dur pl[amisty] 4, razem 267. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, – of., 629 szer., razem 629. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 1 [of.], 913 [szer.], [razem] 914.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 1 [of.] , 1931 

[szer.], [razem] 1932. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1213 [szer.], [razem] 

1213. 
Stan żywnościowy ogółem: 2 of., 4676 szer., razem 4678.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 278, l. 527 verte.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org”. Na pierw-
szej karcie stemple wpływu: Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Woj-
skowych z odciśnięta datą: „23 VI Po poł[udniu]”, pośrodku Sekcji I Orga-
nizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „25 VI” i odci-
śniętą liczbą dziennika: „6332/1921”, u dołu karty Oddziału II Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „24 VI”, liczbą 
dziennika: „18367/1921” i dekretacją: „Sekcja Org[anizacyjna]”. Obok 
odręczna dekretacja: „a/a 24/6 [podpis nieczytelny]”. Na pierwszej i dru-
giej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym 
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na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] 
Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”. 
Na prawym marginesie ostatniej karty wpisane maszynowo: 
Otrzymują według rozdzielnika w Komunikacie Nr 5”.
Zob. poz. 17.

27

1921 czerwiec 24,   Warszawa. – Komunikat Nr 17 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 23 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 570, razem 570, zmarł 1. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 8, [razem] 8. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 31, [razem] 31.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 237, [razem] 237. 
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 236, [razem] 236.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 2, [razem] 2.
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 5, [razem] 5. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 16, [razem] 16. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 22, [razem] 22. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 41, [razem] 41.
[Punkt] wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 30, [razem] 30, 

zmarło 2.
[Punkt] wymiany]  Równe. [Stan chorych] 4, dur plam[isty] 1, 

malaria 1, [razem] 6.
Stan chorych ogółem: 1202, dur plam[isty] 1, malaria 1, razem 

1204, zmarło 3.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 
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5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 88 of., 6387 szer., – kob[iet], 

razem 6475, got[owych] do wym[iany] 700.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 88 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 88, [gotowych do wymiany] 59.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 11 [of.], 1733 [szer.], 

[kobiet], [razem] 1744, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 461 [of.], 6729 [szer.], 6 [kobiet], 

[razem] 7196, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3922 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3922, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1061 cywil[ów], – 

[kobiet], [razem] 1061, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. – [of.], 15 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 15, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 468 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 470, [gotowych do wymiany] 430.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 5 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 5, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1000 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1000, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 4 [of.], 757 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 761, [gotowych do wymiany] 600.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 576 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 578, [gotowych do wymiany] 280.
[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 677 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 677, [gotowych do wymiany] 200.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 1 [of.], 227 [szer.], 1 [kobieta], 

[razem] 229, [gotowych do wymiany] 94.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 933 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 933, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 614 [szer.], – [kobiet], [razem] 

614, [gotowych do wymiany] –.
Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 

15 788. 
Stan żywnościowy ogółem: 568 of., 40 980 szer., 8 kob[iet], razem 

41 556, got[owych] do wym[iany] 9363.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.
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3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 39, razem 39. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 520, [razem] 520.
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 45, [razem] 45. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 113, dur 

pow[rotny] 3, [razem] 116. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 153, [razem] 

152, zmarł 1.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 108, [razem] 

108, [zmarł] 1. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 149, [razem] 

149.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 61, 

[malaria] 8, [razem] 69.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 161, [razem] 161.
Stan chorych ogółem: 1349, dur pow[rotny] 3, malaria 8, razem 

1360, zmarło 2.

4. Pomieszczenie
Ob[óz] internowanych Nr 10  Kalisz – brak 5 wagonów woliny. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 847 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 848.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 788 [of.], 2632 

[szer.], 109 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3544. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 916 [of.], 130037 

[szer.], 193 [kobiety], 61 [dzieci], [razem] 2476.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 521 [of.], 1826 

[szer.], 136 [kobiet], 44 [dzieci], [razem] 2527.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 14 [of.], 111 

[szer.], 7 [kobiet], – [dzieci], [razem] 132.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 612 [of.], 

1850 [szer.], 67 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2539.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1227 [of.], 2768 

[szer.], 193 [kobiety], 39 [dzieci], [razem] 4227.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 253 [of.], 222 

[szer.], 28 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 509.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 593 

[of.], 1780 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2448.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 705 [of.], 1152 

[szer.], 137 [kobiet], 28 [dzieci], [razem] 2022.

37 Tak w dokumencie, powinno być: „1306”; zob. poz. 26.
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[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 58 [of.], 781 
[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 839.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 210 [of.], 732 
[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 974.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 
3 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 3.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 
15 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 15.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 2 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 3.

Na robotach 2 komp[anie] kolej[owe] – [of.], 550 [szer.], – 
[kobiet], – [dzieci], [razem] 550.

Ogółem stan żywnościowy: 5897 of., 16 577 szer., 952 kob[iety], 
230 dz[ieci], razem 23 656.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Punkt wymiany   Baranowicze – brak 1000 menażek z pokrywkami. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 26, razem 26. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 95, dur pl[amisty] 4, 

mal[aria] 16, czerw[onka] 16, [razem] 131.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 51, [razem] 51.
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 107, [razem] 107.
Stan chorych ogółem: 279, dur pl[amisty] 4, ma[laria] 16, czer-

w[onka] 16, razem 315. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, – of., 655 szer., razem 655. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, – [of.], 206 [szer.], [razem] 206.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 4 [of.], 1441 

[szer.], [razem] 1445. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1377 [szer.], [razem] 

1377. 
Stan żywnościowy ogółem: 4 of., 3679 szer., razem 3683.
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IV. AKCJA WYMIANY
Wysłano do  Rosji: Przyjęto z  Rosji:

Przez   Baranowicze – bolszewików przez   Baranowicze – Polaków
dn. 15 VI – 215 jeńców dn. 1 VI – 28 of., 616 szer.
[dn.] 19 VI – 508 [jeńców] [dn.] 8 VI – 543 [szer.]

przez  Równe: przez  Równe:
dn. 21 VI – 1000 [jeńców] dn. 3 VI – 1 of., 605 [szer.]

[dn.] 4 VI – 928 [szer.]
[dn.] 12 VI – 4 [of.], 979 [szer.]
[dn.] 19 VI – 2 [of.], 938 [szer.]

Ogółem wysłano do  Rosji 
1723 jeńców

Ogółem przyjęto jeńców Polaków 
z  Rosji 35 of., 4609 szer.

V. POSZUKIWANIA
L. 4862/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
DOG (of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych]) zarządzą, 

czy w ewidencji obozów, st[acji] rozdz[ielczych], oddz[iałów] robot-
n[iczych] nie znajdowali lub nie znajdują się względnie, dokąd i kiedy 
odeszli następujący jeńcy i internowani:

1)  KAMAROW Jan, syn Jana, główny lekarz Opatrunkowego Oddziału 
5 bryg., 2 dywizji bolsz[ewickiej], wzięty do niewoli w  Białymstoku 
18 sierpnia 1920 r.

2)  KAJKOWSKI Ignacy, bolsz[ewik] wzięty do niewoli 24 kwietnia 
1921 r. koło  Radoszkowic.

3)  KELNER Włodzimierz-Bogusław, syn Józefa, bolsz[ewik] rodem 
z m[iejscowości]  Młynów, pow[iatu]  dubieńskiego, gub[erni]  wołyń-
skiej, wzięty do niewoli we wrześniu 1920 r. we  Włodzimierzu Wołyń-
skim, gdzie pozostał w szpitalu chory na tyfus.

4)  ŻARYN Siergiej, syn Jana, ukończył Wydział Prawny w  Piotrogro-
dzie 1919 r. W 1920 r. z resztkami rozbitych armii gen.  Judienicza38 
został odesłany do  Polski.

5)  SZUMOWICZ Borys, lat 21, of. bolsz[ewicki].
6)  IWANOW Jan, syn Jana z gub[erni]  wołogodzkiej, szer. ar[mii] 

bolsz[ewickiej].
7)  KERKIESZKO Sergiej, syn Fiodora, dozorca składu 163 bryg. strze-

l[eckiej] 55 dyw. bolsz[ewickiej.
8)  SELIWANOW Jerzy, syn Jana, szer. arm[ii] bolsz[ewickiej]. 
9)  SZISTOW Nazarji, syn Kuźmicza, szer. arm[ii] bolsz[ewickiej].
10)  BORYSOW Arelup, syn Leontja, szer. arm[ii] bolsz[ewickiej].
11)  FELDGENDLER Mnasz, znajdujący się jakoby w   Poznaniu, bol-

sz[ewik].
12)  TEJWAN Donat, syn Antoniego, bolsz[ewik], wzięty do niewoli 

28 września 1919 r. w  Dyneburgu.

38 Tak w dokumencie, chodzi o gen. Nikołaja Nikołajewicza Judenicza. 
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13)  GUDIM Włodzimierz, syn Włodzimierza.
14)  NOWIKOW Wasyl, syn Irota, szer. drogobudzkiego baonu wartow-

niczego, bolsz[ewik], wzięty do niewoli pod  Mołodecznem we wrześniu 
1920 r.

15)  KRYWIEL Adam, syn Adama, bolsz[ewik], rodem ze wsi  Zaborniki, 
gminy  bochińskiej39, Starostwa  Dzisieńskiego.

16)  RACHMANINOW Paweł, syn Mikołaja, bolsz[ewik], wzięty do nie-
woli przez bałachowców, dnia 20 IX [19]20 r. pod  Pińskiem.

17)  LEWIN Lima, dentystka 79 bryg., 27 dyw. bolsz[ewickiej], która 
pozostała chora w szpitalu m[iejscowości]  Sokołówce, Ziemi  Grodzień-
skiej.

18)  TRACZYK Stefan, syn Ilka, urodzony w  Szypowcach, pow[iat] 
 Zaleszczyki w  Małopolsce, dnia 13 VIII 1895 r., jeniec ukr[aiński], 
jakoby w 1919 r. umarł na czerwonkę w ob[ozie] jeńców w  Brześciu nad 
Bugiem.

19)  KOZUB Iwan, Ukrainiec, urodz[ony] 25 I 1893 r. w  Smykowcach, 
pow[iat]  Tarnopol, który w 1919 r. przebywał rzekomo w obozie kon-
centracyjnym] w  Brześciu nad Bug[iem] i następnie odszedł ze szpi-
tala jako chory zakaźnie.

20)  SŁOBODZIAN Semka, rodem z  Tłusteńka, pow[iat]  husiatyński, 
 Galicja Wschodnia, jakoby zmarł w  Brześciu n[ad] B[ugiem] dn. 22 XI 
[19]19 r.

21)  KASZCZYSZYN Karol, ur[odzony] w  Kokoszyńcach, pow[iat]  Skałat 
( Małopolska).

22)  GAŁKEN Aleksiej, b[yły] generał względnie pułkownik rosyjski, 
który w listopadzie 1919 r. przebywał w   Przemyślu.

23)  MATWIEJEW Andrej, syn Michała, b[yły] generał.
24)  GUDRAK Józef, syn Józefa, lat 24, który znajdował się w obozie 

jeńców Nr 4.
25)  GRZELAK Bolesław, syn Ludwika, szer. pociągu pancernego gen. 

 Bałachowicza, lat 18.
Dla znajdujących się w obozie, podeszłych, zbiegłych, względnie 

zmarłych, należy dołączać odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

DOG (of. łączn[ikowi]) nadeślą przedłożone im meldunki w sprawie 
wyżej poszukiwanych do Sekcji Jeńc[ów] i Intern[owanych] do dnia 
20 VII [19]21 r., powołując się na L. 4862/Jeńin.

VI. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERN[OWANYCH]
L. 4437/Jeńin. Sprostowanie rozk[azu] L.3074/Jeńin.
W komunikacie Nr 12 z dn. 8 VI br. punkt A. L.3074/jeńin., wyra-

żający pochwałę dla dcy obozu jeńc[ów] Nr 7 w  Tucholi płk.  JAGODY 

39 Tak w dokumencie, powinno być „gminy Bohiń”.
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Karola40, prostuje się w ten sposób, iż pochwała dotyczy obecnego dcy 
obozu mjr.  RUTKIEWICZA Wincentego.

L. 4391/Jeńin. Likwidacja obozu intern[owanych] Nr 20 w  Radomiu.
Podaje się do wiadomości, iż w dniu 5 VI [19]21 r. został zlikwido-

wany obóz intern[owanych] Nr 20 w  Radomiu (pismo DOG  Kielce L6949/I.
Jeńc. z dnia 11 VI 1921 r.).

L.4639.Jeńin. Likwidacja obozu intern[owanych] Nr 16 w  Zduńskiej 
Woli.

Podaje się do wiadomości, iż w dniu 30 V [19]21 r. został zlikwi-
dowany obóz intern[owanych] Nr 16 w  Zduńskiej Woli (pismo DOG  Łódź 
L. 3187/ I. Jeńc. z dnia 11 VI 1921 r.).

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 16–1 7.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej karty odręczna dekretacja: „Org” i liczba 
dziennika: „6544/[19]21”; pośrodku karty stempel wpływu Kancelarii 
Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych z odciśnięta datą: „01 VII Przed 
poł[udniem]”; u dołu karty Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych z wpisaną odręcznie datą: „2 VII”, liczbą dziennika: „18779/1921” 
i dekretacją: „Sekcja I”. U dołu ostatniej karty stempel wpływu Sekcji 
I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „4 VII” 
i odciśniętą liczbą dziennika: „6544/1921” i dekretacją: „Sz[ef]”. Obok 
odręczna dekretacja: „a/a 2/7 [podpis nieczytelny]”. Na pierwszej karcie 
fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) z wytłoczonym na czerwonym 
tle godłem państwowym i napisem w otoku: „Min[isterstwo] Spraw Wojskowych 
Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] Org[anizacyjny]”. 
W nagłówku dokumentu podana błędnie data komunikatu Nr 17: „13 czerwca”. 
Powinno być 23 czerwca. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: 

„Otrzymują:
P[an] Minister Spr[aw] Wojsk[owych] 1
P[an] Wiceminister 1
P[an] Minister Spr[aw] Zagr[anicznych]  1
P[an] Wiceminister [Spraw Zagranicznych]  1
Nacz[elna] Nadzwyczajna Komisja do spraw Walki z Epidemią 1

40 Tak w dokumencie, chodzi o płk. Karola Jahodę. 
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MPiOS Urząd Emigracyjny 1
Oddz[iał] Naczelnej Kontr[oli] Wojsk[owej] 1
Wszystkie DOG (of. łaczn[ikowi]) po 3  27 
Szef Oddz[iału] I Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
 Oddz[iał] I Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk. Sek[cja] 
Mob[ilizacyjna] 1
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Org[anizacyjna] 1 
[Oddział I Sztabu MSWojsk. Sekcja] Pob[orowa] i Uzup[ełnień] 1
Oddz[iał] II Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1
Oddz[iał] IV Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
Oddz[iał] V Szt[abu] Gen[eralnego] MSWojsk.  1 
Dep[artament] Sanitarny MSWojsk. 3
[Departament] Gospodarczy MSWojsk. 3
[Departament] Budownictwa MSWojsk. 3 
Eksp[ozytura] Dow[ództwo] 2 Armii  1
Insp[ektoraty] etap[ów] po 1  3
Insp[ektorat] Obózów Jeńców 1
Obóz jeńców Nr 1 w  Strzałkowie 1
[Obóz] internowanych Nr 2 w  Wadowicach 1
[Obóz internowanych] Nr 3 w  Łańcucie 1
[Obóz internowanych] Nr 4 w  Pikulicach 1
[Obóz internowanych] Nr 5 w  Szczypiornie 1
[Obóz internowanych] Nr 6 w  Aleksandrowie 1
[Obóz] jeńców Nr 7 w  Tucholi 1
[Obóz] internowanych Nr 1 w  Dąbiu 1
[Obóz internowanych] Nr 10 w   Kaliszu 1
[Obóz internowanych] Nr 11 w   Piotrkowie 1
[Obóz internowanych] Nr 13 w  Łukowie 1
[Obóz internowanych] Nr 14 w  Ostrowiu Łomż[yńskim] 1
[Obóz internowanych] Nr 15 w  Toruniu 1
[Obóz internowanych] Nr 18 w  Różanach 1
[Obóz internowanych] Nr 19 w   Płocku 1
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21 w  Białymstoku  1
[Obóz] intern[owanych] Nr 22 w  Dorohusku 1
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23 we  Lwowie  1
[Obóz koncentracyjny] Nr 24 w  Puławach 1
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych] w   Stryju 1
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych] [w]   Dęblinie  1
Punkt koncentr[acyjny] w   Wołkowysku  1
[Punkt koncentracyjny] w  Brześciu Lit[ewskim]  1
[Punkt koncentracyjny] w  Kowlu 1
Punkt wymiany jeńców w   Baranowiczach  1
[Punkt wymiany jeńców] w  Równem 1
Szef Sekcji Jeńców i Intern[owanych]  1
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Wydziały I, II, III, IV, V i Ref[erat] San[itarny] po 1  6
Deleg[acja] Rzplitej Pol[skiej] w Kom[isji] Miesz[anej] 
do Spraw Repatriacji z  Rosji 4
Zapasowych  10
 Razem 100”.

28

1921 czerwiec 28,   Warszawa. – Komunikat Nr 18 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 27 czerwca 
1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 570, razem 570, zmarło 5. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 13, [razem] 13. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 134, [ra-

zem] 134.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 129, [razem] 129. 
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 232, [razem] 232.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 1, [ra-

zem] 1. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 23, [razem] 23. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 15, [razem] 15. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 39, [razem] 39.
[Punkt] wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 36, [razem] 36.
[Punkt] wymiany]  Równe. [Stan chorych] 8, dur plam[isty] 1, 

malaria 1, [razem] 10.
Ogółem stan chorych: 1200, dur plam[isty] 1, malaria 1, razem 

1202, zmarło 5.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 
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5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 86 of., 6418 szer., – kob[iet], 

razem 6504, got[owych] do wym[iany] 500.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 87 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 87, [gotowych do wymiany] 59.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 1687 [szer.], 

[kobiet], [razem] 1696, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 394 [of.], 5328 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 5725, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 4076 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 4076, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1004 cywil[ów], – 

[kobiet], [razem] 1004, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 8 [of.], 107 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 118, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 623 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 625, [gotowych do wymiany] 572.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 5 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 5, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 663 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 663, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 3 [of.], 755 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 758, [gotowych do wymiany] 600.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 612 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 614, [gotowych do wymiany] 250.
[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 642 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 642, [gotowych do wymiany] 300.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 243 [szer.], 1 [kobieta], 

[razem] 246, [gotowych do wymiany] 94.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 498 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 498, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 606[szer.], – [kobiet], [razem] 

606, [gotowych do wymiany] –.
Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 

15 788. 
Stan żywnościowy ogółem: 505 of., 39 142 szer., 8 kob[iet], razem 

39 655, got[owych] do wym[iany] 11 12541.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

41 Tak w dokumencie – suma wynosi 8875.
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2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 46, razem 46. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 510, 

[razem] 510. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 53, [razem] 53. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 129, dur 

pow[rotny] 3, [razem] 132. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 25, 

[razem] 25.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 72, 

[razem] 72, [zmarł] 1. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 137, [razem] 137.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 59, 

[malaria] 6, [razem] 65.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 206, [razem] 206.
Ogółem stan chorych: 1237, dur pow[rotny] 3, malaria 6, razem 1246.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 860 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 860.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 778 [of.], 2568 

[szer.], 108 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3469. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 910 [of.], 1320 

[szer.], 194 [kobiety], 62 [dzieci], [razem] 2486.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 472 [of.], 1763 

[szer.], 138 [kobiet], 44 [dzieci], [razem] 2417.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 10 [of.], 107 

[szer.], 7 [kobiet], – [dzieci], [razem] 124.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 601 [of.], 

1837 [szer.], 67 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2515.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1206 [of.], 2723 

[szer.], 193 [kobiety], 39 [dzieci], [razem] 4161.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 249 [of.], 219 

[szer.], 28 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 502.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 569 

[of.], 1814 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2458.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 647 [of.], 1099 

[szer.], 133 [kobiety], 28 [dzieci], [razem] 1907.
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[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 59 [of.], 765 
[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 825.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 215 [of.], 731 
[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 978.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 
7 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 7.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 15 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 15.

[Obóz] koncent[racyjny] Nr 24  Puławy. Int[ernowani] – [of.], 
1 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] 1 [of.], 3 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 5.

Na robotach 2 kompanie kolejowe – [of.], 550 [szer.], – [kobiet], 
– [dzieci], [razem] 550.

Ogółem stan żywnościowy: 5717 of. , 16 383 szer., 949 kob[iet], 
22142 dz[ieci], razem 23 280.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 20, razem 20. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 117, dur pow[rotny] 3, 

mal[aria] 13, czerw[onka] 16, [razem] 140.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 21, 

[razem] 21. 
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 52, [razem] 52.
Ogółem stan chorych: 210, dur pow[rotny] 3, ma[laria] 13, czer-

w[onka] 16, razem 242. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, – of., 73 szer., razem 73. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 3 [of.], 926 [szer.], [razem] 929.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, – [of.], 375 

[szer.], [razem] 375. 

42 Tak w dokumencie – suma wynosi 231.



199/248

[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, – [of.], 1466 
[szer.], [razem] 1466. 

Stan żywnościowy ogółem: 3 of., 2840 szer., razem 2843.

IV. AKCJA WYMIANY
Wysłano do  Rosji: bZ  Rosji transportyb Polaków ani 

przez  Baranowicze, ani przez  Równe 
anie przybyłya. 

Przez   Baranowicze – Bolszewików
dn. 20 VI 1921 r. – 1000 jeńców
[dn.] 22 VI 1921 r. – 570 [jeńców]
[dn.] 23 VI 1921 r. – 538 [jeńców]
[dn.] 26 VI 1921 r. – 465 [jeńców]

przez  Równe: 
dn. 23 VI – 1000 [jeńców]
cRazem 3073c jeńców

V. POSZUKIWANIA
L. 4913/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
Obozy (st[acje rozdz[ielcze]) zameldują drogą służbową przez DOG 

(of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych]), czy w ewi-
dencji ich nie znajdowali lub nie znajdują się względnie, dokąd 
i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  ŻURAWLEW, bolsz[ewik], [nieczytelna cyfra] 9 Twerskiego pp.
2)  KIRZNER, bolsz[ewik]. 
3)  SZELCZYK, bolsz[ewik], 52 dyw. art[ylerii]. 
4)  BOLSZAKOW, bolsz[ewik]. 
5)  DOROSZKIN Hirsz, syn Szymona, z  Turowa, pow[iat]  mozyrski, 

b[yła] gub[ernia]  mińska, wzięty do niewoli koło  Mozyrza w listopa-
dzie [zeszłego] r[oku].

6)  SUSZKO Roman, podpułkownik ukr[aiński], b[yły] dowódca brygady 
10 dyw. płk.  Berborodko i żona jego por. – lekarz  Krystyna.

7)  SMIRNOW Anastazy, kapitan wojsk ukr[aińskich]. 
8)  KUTYNYCZ Jan, chorąży z arm[ii] ukr[aińskiej], urodzony w 1895 r.
9)  GÓRSKIJ Aleksander, syn Juliana, lat 26, b[yły] ofi cer ukr[aiń-

skiej] armii 2 Garmatnego43 p[ułku] art[ylerii]. 
10)  WRONECKI Marian, szer. z b[yłej] arm[ii] gen.  Bałachowicza.
11)  KERK Jan, b[yły] żołnierz arm[ii]  Bredowa.
12)  AKIMOWA Wiera.
13)  WIECKA Anna, wzięta jako jeniec z Ziemi  Mińskiej.
Dla znajdujących się w obozie, odeszłych, zbiegłych, względnie 

zmarłych, należy dołączyć odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

43 Tak w dokumencie – chodzi o pułk artylerii. 
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DOG (of. łączn[ikowi]) nadeślą przedłożone im meldunki w sprawie 
wyżej poszukiwanych do Sekcji Jeńców i Inter[owanych] do dnia 15 lipca 
1921 r., powołując się na L. 4913/Jeńin.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 71–7 2.
a-- a Wpisane odręcznie. 
b--b  Poprawione odręcznie w miejsce skreślonego: „Nie przyjęto z  Rosji 

transportów”.
c--c Wpisane odręcznie w miejsce skreślonego: „Ogółem wysłano do  Rosji”. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej karty wpisana odręcznie liczba dzien-
nika: „6653”; poniżej stempel wpływu Oddziału II Sztabu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „6 VII”, liczbą dziennika: 
„19050/1921” i dekretacją: „Sekcja I”. U dołu karty stempel wpływu Sekcji 
I Organizacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „6 VII” 
i odciśniętą liczbą dziennika: „6653/1921” i dekretacją: „Sz[ef]”. Obok 
odręczna dekretacja: „a/a 2/7 [podpis nieczytelny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17”.
Zob. poz. 27.

29

1921 lipiec 1,   Warszawa. – Pismo Sekcji Jeńców i Internowanych 
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie odsyłania cywil-
nych internowanych do obozu w  Dąbiu lub punktów koncentracyjnych

Do
Stwierdzono już w kilku wypadkach, że mimo wyraźnych rozkazów 

i instrukcji tak Oddz[iału] II Szt[abu] MSWojsk. jak i tut[ejszej] 
Sekcji, w sprawie postępowania z internowanymi cywilnymi, interno-
wani tacy są trzymani w dalszym ciągu nie tylko w poszczególnych obo-
zach dla jeńców woj[ennych], lecz nawet w oddziałach robotn[iczych] 
i innych wojskowych zakładach.

Wobec tego jeszcze raz wyjaśnia się, że wyłącznym obozem dla 
internowanych cywilnych (z wyjątkiem osób pozostających w obozach dla 
intern[owanych] wojsk[owych] ros[yjskich] i ukr[aińskich] w związku 
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z przynależnością do b[yłych] oddziałów ochotn[iczych] ros[yjskich] 
wzgl[ędnie] b[yłej] armii U[kraińskiej] Re[publiki] L[udowej] lub 
osób związanych pokrewieństwem itp. z b[yłymi] wojskowymi powyższej 
kategorii) – jest obóz inter[nowanych] Nr 1 w  Dąbiu obok  Krakowa – 
dla internowanych cywilnych obywateli polskich oraz punkty koncen-
tracyjne jeńców i intern[owanych] w   Wołkowysku,  Brześciu Lit[ewskim], 
 Kowlu i  Dąbiu – dla osób przeznaczonych do repatriacji do  Rosji.

I. Ofi cerowie łączn[ikowi] MSZagr. przy DOG dopilnują, aby po dzień 
15 lipca br. wszystkie obozy, oddz[iały] robot[nicze], szpitale 
i inne zakłady wojsk[owe] odesłały, wraz z wszystkimi aktami, inter-
nowanych cywilnych do obozu intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu wzgl[ędnie] 
do wyżej podanych punktów koncentr[acyjnych], a to pod osobistą 
sądową odpowiedzialnością dotyczących dowódców obozów, oddz[iałów] 
robotn[iczych] itd. 

II. Dow[ództwo] obozu intern[owanych] Nr 1 w  Dąbiu, w razie przy-
bycia intern[owanych] cywilnych z poszczególnych obozów, przekaże 
sprawy tych intern[owanych] Komisji Rewizyjnej dla zwalniania inter-
n[owanych] cywilnych w  Krakowie i w dniu 17 lipca br. przedłoży 
tut[ejszej] Sekcji spis osób przez poszczególne obozy do  Dąbia, 
wskutek niniejszego zarządzenia odstawionych, podając dokładnie obóz 
wzgl[ędnie] instytucję wojsk[ową] wysyłającą.

III. Dowództwa punktów koncentr[acyjnych] w   Wołkowysku,  Brześciu 
Lit[ewskim] i w  Kowlu przedłożą w dniu 17 bm. dokładne spisy (w myśl 
Art. XXII Układu o Repatriacji) internowanych cywilnych przeznaczo-
nych do repatriacji do  Rosji oraz ich charakterystyki, przy czym 
zaznacza się, że osoby te bez zezwolenia Delegacji Rzplitej Pol-
skiej w Komisji Mieszanej do Spraw Repatriacji z  Rosji w  Warszawie 
wzgl[ędnie] Sekcji Jeńców i Intern[owanych] przy MSZagr., do  Rosji 
pod żadnym warunkiem odesłane być nie mogą. Zastrzeżenie to dotyczy 
również p[unktów] w[ymiany] j[eńców]  Równe i  Baranowicze.

Zaniedbanie dokładnego wykonania niniejszego rozkazu pociągnie za 
sobą dyscyplinarną wzgl[ędnie] sądową odpowiedzialność dotyczących 
dowódców wzgl[ędnie] ofi cerów łącznikowych MSZagr.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału V  

Szuber
Kapitan

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 70 verte.
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.2786Jeńin.”. 
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Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17”.
Zob. poz. 27.

30

1921 lipiec 2,   Warszawa. – Komunikat Nr 19 Sekcji Jeńców i Inter-
nowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obo-
zach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 1 lipca 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Punkt koncentr[acyjny]  Kowel – brak ziemniaków.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 590, razem 590. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 5, [razem] 5. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 136, 

[razem]  36.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 111, [razem] 111. 
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 240, [razem] 240, 

zmarł 1.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 1, malaria 2, 

[razem] 3. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 1, [razem] 1. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 20, [razem] 20. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 3, [razem] 3. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 36, [razem] 36.
[Punkt] wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 22, [razem] 22.
[Punkt] wymiany]  Równe. [Stan chorych] 6, dur pow[rotny] 1, 

malaria 1, [razem] 8.
Ogółem stan chorych: 1171, dur pow[rotny] 1, malaria 3, razem 1173, 

zmarł 1.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 
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5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 75 of., 6503 szer., – kob[iet], 

razem 6578, got[owych] do wym[iany] 1000.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 70 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 70, [gotowych do wymiany] 42.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 11 [of.], 1749 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 1760, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 368 [of.], 5328 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 5725, [gotowych do wymiany] 3546.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 4012 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 4012, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 943 cywil[ów], – [kobiet], 

[razem] 943, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 12 [of.], 232 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 247, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 680 [szer.], 

2 [kobiety], [razem] 683, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 5 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 5, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 693 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 693, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 3 [of.], 755 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 758, [gotowych do wymiany] 600.
Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 613 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 615, [gotowych do wymiany] 250.
[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 635 [szer.], 

– [kobiet], [razem] 635, [gotowych do wymiany] 300.
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 2 [of.], 247 [szer.], 1 [kobieta], 

[razem] 249, [gotowych do wymiany] 147.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 466 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 466, [gotowych do wymiany] –.
[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 109 [szer.], – [kobiet], [razem] 109, 

[gotowych do wymiany] –.
Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 

15 788. 
Ogółem stan żywnościowy: 474 of., 38 175 szer., 8 kob[iet], razem 

38 657, got[owych] do wym[iany] 8885.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Obóz intern[owanych] Nr 2  Wadowice – brak ziemniaków. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.
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3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 56, razem 56. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 520, 

[razem] 520. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 55, [razem] 55. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 98, dur powro-

t[ny] 2, [razem] 100, zm[arł] 1. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 25, [razem] 25.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 79, [razem] 79. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 133, [razem] 133.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 59, 

[malaria] 1, [razem] 60.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 168, [razem] 168.
Ogółem stan chorych: 1193, dur powrot[ny] 2, malaria 1, razem 1196.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowyb

Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 759 szer., 
1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 759.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 767 [of.], 2517 
[szer.], 107 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3406. 

[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 911 [of.], 1333 
[szer.], 194 [kobiety], 62 [dzieci], [razem] 2500.

[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 476 [of.], 1768 
[szer.], 138 [kobiet], 44 [dzieci], [razem] 2426.

[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 8 [of.], 101 
[szer.], 7 [kobiet], – [dzieci], [razem] 116.

[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 605 [of.], 
1831 [szer.], 67 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2513.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1210 [of.], 2740 
[szer.], 197 [kobiet], 40 [dzieci], [razem] 4187.

[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 245 [of.], 219 
[szer.], 28 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 496.

[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 569 
[of.], 1619 [szer.], 53 [kobiety], 20 [dzieci], [razem] 2261.

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 733 [of.], 1068 
[szer.], 144 [kobiety], 28 [dzieci], [razem] 1973.

[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy]. 61 [of.], 775 
[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 836.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 215 [of.], 721 
[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 968.
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[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 10 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 10.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] 1 [of.], 12 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 13.

[Obóz] koncent[racyjny] Nr 24  Puławy. Int[ernowani] – [of.], 
1 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], 1 [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 2.

Na robotach 2 kompanie kolejowe – [of.], 550 [szer.], – [kobiet], 
– [dzieci], [razem] 550.

Ogółem stan żywnościowy: 5801 of., 16 025 szer., 960 kob[iet], 
231 dz[ieci], razem 23 017.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 128, razem 128. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 120, dur pow[rotny] 4, 

mal[aria] 12, czerw[onka] 6, [razem] 142.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woje[nnych]  Stryj, [stan cho-

rych] 16, [razem] 16. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, [stan chorych] 51, 

[razem] 51.
Ogółem stan chorych: 295, dur powrot[ny] 4, ma[laria] 12, czer-

w[onka] 6, razem 317. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, 731 szer., razem 731. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 3 [szer.], [razem] 3.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 215 [szer.], 

[razem] 215. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 2239 [szer.], [razem] 

2239. 
Stan żywnościowy ogółem: 3188 szer., razem 3188.
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Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 69 verte.
a--a Wpisane odręcznie. 
b   Na prawym marginesie punktu 5. odręczne podsumowanie stanu żywno-

ściowego. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej karty wpisana odręcznie liczba dziennika: 
„6672”; poniżej stempel wpływu Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Woj-
skowych z wpisaną odręcznie datą: „6 VII”, liczbą dziennika: „19053/1921” 
i dekretacją: „Sekcja I”; obok stempel wpływu Sekcji I Organizacyjnej 
Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „7 VII” i odciśniętą liczbą 
dziennika: „6672/1921” i dekretacją: „Sz[ef]”. Obok odręczna dekretacja: 
„a/a 6/7 [podpis nieczytelny]”. 
Na pierwszej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 

31

1921 lipiec 7,   Warszawa. – Komunikat Nr 20 Sekcji Jeńców i Inter-
nowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obo-
zach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 5 lipca 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 600, razem 600. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 5, [razem] 5. 
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[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 142, [razem] 
142, zmarł 1. 

[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 89, [razem] 89. 
[Ob]óz internowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 192, [razem] 192.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 2, malaria 2, 

[razem] 4.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 1, 

[razem] 1. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 1, [razem] 1. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 16, [razem] 16. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 4, [razem] 4. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 38, [razem] 38.
[Punkt] wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 22, [razem] 22.
[Punkt] wymiany]  Równe. [Stan chorych] 10, dur plam[isty] 1, 

malaria 1, [razem] 12.
Ogółem stan chorych: 1122, dur plam[isty] 1, malaria 3, razem 

1126, zmarło 1.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 85 of., 6600 szer., – kob[iet], 

razem 6685, got[owych] do wym[iany] 1000.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 70 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 70, [gotowych do wymiany] 42.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 1743 [szer.],

– [kobiet], [razem] 1752, [gotowych do wymiany] 1000.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 340 [of.], 3707 [szer.], 3 [kobiety], 

[razem] 4060, [gotowych do wymiany] 4000.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 3007 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 3007, [gotowych do wymiany] 2000.
[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1214 cywil[ów], – 

[kobiet], [razem] 1214, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 12 [of.], 234[szer.], 4 [kobiety], 

[razem] 250, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 852 [szer.], 

1 [kobieta], [razem] 854, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 5 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 5, [gotowych do wymiany] –.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1217 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1217, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 3 [of.], 981 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 984, [gotowych do wymiany] 600.
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Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 582 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 584, [gotowych do wymiany] 450.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 620 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 620, [gotowych do wymiany] 300.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 1 [of.], 544 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 546, [gotowych do wymiany] 568.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 369 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 369, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 99 [szer.], – [kobiet], [razem] 
99, [gotowych do wymiany] –.

Na robotach 86 oddziałów rob[otniczych] 15 788 [szer.], [razem] 
15 788. 

Stan żywnościowy ogółem: 455 of., 37 632 szer., 9 kob[iet], razem 
38 094, got[owych] do wym[iany] 10 660.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 66, razem 66. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 525, 

[razem] 525. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 42, [razem] 42. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 106, dur 

pow[rotny] 2, [razem] 108. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 27, [razem] 27.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 59, [razem] 59. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 142, [razem] 142.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 42, 

[malaria] 8, [razem] 50.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 66, [razem] 66.
Ogółem stan chorych: 1075, dur pow[rotny] 2, malaria 8, razem 1085.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 858 szer., 

– kob[iet], – dz[ieci], razem 858.
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[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 757 [of.], 2497 
[szer.], 107 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 3376. 

[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 873 [of.], 1315 
[szer.], 192 [kobiety], 64 [dzieci], [razem] 2444.

[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 469 [of.], 1751 
[szer.], 137 [kobiet], 44 [dzieci], [razem] 2401.

[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 8 [of.], 105 
[szer.], 7 [kobiet], – [dzieci], [razem] 120.

[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 598 [of.], 
1839 [szer.], 64 [kobiety], 10 [dzieci], [razem] 2511.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1207 [of.], 2739 
[szer.], 195 [kobiet], 39 [dzieci], [razem] 4180.

[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 236 [of.], 218 
[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 486.

[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 563 
[of.], 1476 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2114.

[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 731 [of.], 1057 
[szer.], 142 [kobiety], 31 [dzieci], [razem] 1961.

[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 61 [of.], 768 
[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 829.

[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 198 [of.], 720 
[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 950.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Int[ernowani] – [of.], 
9 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 9.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] 1 [of.], 12 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 13.

[Obóz] koncent[racyjny] Nr 24  Puławy. Int[ernowani] – [of.], 
1 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. Int[ernowani] – [of.], – [szer.], 
1 [kobieta], – [dzieci], [razem] 1.

Na robotach 2 kompanie kolejowe – [of.], 550 [szer.], – [kobiet], 
– [dzieci], [razem] 550.

Ogółem stan żywnościowy: 5702 of., 15 915 szer., 951 kob[iet], 
236 dz[ieci], razem 22 804.

III. B[YLI] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 21, razem 21. 
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[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 74, dur brz[uszny] 1, 
mal[aria] 12, czerw[onka] 5, [razem] 92.

St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, [stan cho-
rych] 17, [razem] 17. 

[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, [stan chorych] 33, 
[razem] 33.

Ogółem stan chorych: 145, dur brz[uszny] 1, ma[laria] 12, czer-
w[onka] 5, razem 163. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, 55 szer., razem 55. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 135 [szer.], [razem] 135.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 214 [szer.], 

[razem] 214. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 2224 [szer.], [razem] 

2224. 
Ogółem stan żywnościowy: 2528 szer., razem 2528.

IV. AKCJA WYMIANY
Wysłano bolszewików do  Rosji: Przyjęto z  Rosji Polaków:
przez  Baranowicze: przez  Baranowicze:

dn. 30 VI 1921 r. – 580 jeńców, dn. 27 VI 1921 r. – of., 711 szer.,
[dn.] 3 VII 1921 r. – 500 [jeńców]. [dn.] 3 VII 1921 r. 13 [of.], 576 

[szer.].
Przez  Równe: przez  Równe:

dn. 3 VI I – 1002 [jeńców]. dn. 23 VI 1921 r. – 46 szer.,
Razem 2082 jeńców. 2 VII 1921 r. – 90 szer.

Razem: 13 of., 1422 szer.
 Ogółem wysłano bolsz[ewików] 
do  Rosji:
 przez  Baranowicze: 23 346 jeń-
c[ów],

[przez]  Równe: 7680 [jeńców].
[Razem:] 31 026 jeńc[ów].

 Ogółem przyjęto Polaków 
z  Rosji:

przez  Baranowicze: 142 of., 
11 277 szer.,
przez  Równe: 6180 szer.
[Razem:] 142 of., 17 457 szer.

V. POSZUKIWANIA
L. 5450/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
Dtwa obozów, st[acji] rozdz[ielczych], oddz[iałów] robot[niczych] 

zameldują drogą służbową przez DOG (of. łączn[ikowi] dla spraw jeń-
c[ów] i intern[owanych]), czy w ewidencji obozów nie znajdowali lub 
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nie znajdują się wzgl[ędnie], dokąd, w jakim celu i kiedy odeszli 
następujący jeńcy i internowani:

1)  HENKIEL Jan, szer. arm[ii] bol[szewickiej], wzięty do niewoli 
we wrześniu i był intern[owany] w obozie w  Wadowicach.

2)  PIETROW, syn Piotra, ur[odzony] w  jarosławskiej gub[erni], 
m[iejscowość]  Romanow-Borysoglebsk, pomocnik st[arszego] lekarza 
opatrunk[owego], punkt 1 bryg. 4 sanitarnej dywizji arm[ii] bol[sze-
wickiej], wzięty do niewoli pod  Dźwińskiem.

3)  BIEROSKI, doktor medyc[yny], wzięty do niewoli pod  Garwolinem 
czy  Radzyminem wraz z całym personelem szpitala sowieckiego polowego.

4)  BOLUNOW, bol[szewik], był pełnomocnikiem jeńców wojennych 
w oddziałach rob[otniczych] w Cytadeli.

5)  STROKIN Jakób, syn Wasylja, bolsz[ewik].
6)  IWANOW Mikołaj, syn Andrzeja, bolsz[ewik], wzięty do niewoli ze 

szpitala prywatnego  w  Kremieńczugu44 w listopadzie 1920 r.
7)  SPICEWICZ Wiktor, bolsz[ewik].
8)  HOLISTEGE Borys, syn Emilja, ofi cer bolsz[ewicki], lat 21.
9)  POPOWICZ Michał, Ukr[ainiec], początkowo znajdujący się w obozie 

jeńców w  Brześciu Lit[ewskim].
10)  LEBIEDOWICZ Teodor, szer. arm[ii]  Bałachowicza, z pułku Kozaków 

Dońskich.
11)  GUŁKA Piotr, aresztowany przez WP we wrześniu 1919 r. i osa-

dzony w ob[ozie] jeń[ców] w  Tarnopolu.
12)  GRYGORUK Starjon, aresz[towany] przez WP w marcu 1919 r. 

w  Supraślu.
13)  KOROSTENSKI Jan, syn Ilka, ur[odzony] w 1899 r., przebywał 

w 1919 r. na stacji rozdz[ielcze] jeńców w  Kowlu.
14)  MEŁAMED Moszek, syn Ide Lejba, wzięty do niewoli w sierpniu 

1920 r., ur[odzony] w [miejscowości]  Narodycz[e], Z[iemi]  Wołyńskiej, 
lat 24.

15)  GUREWICZ Moszek, syn Zełmana, lat 19, ur[odzony] w Narodyczu45, 
Ziemi  Wołyńskiej.

16)  KRUPA N., buławny z pow[iatu]  Przemyśl.
17)  KOSZYK N., z pow[iatu]  Lwów, syn leśniczego.
18)  STRECUŁA Stefan, z pow[iatu]  Drohobycz.
19)  KONYK N.
20)  ŁUKACZEWSKI, porucznik ukraiński.

L. 4166. Poszukiwanie jeńców.
1)  ESSER Mateusz, dezerter z ob[ozu] jeń[ców] przy D[owództwie] 

P[owiatu] E[tapowego]  Wilno.
2)  STIEPANOW Jan, jeniec z 217 komp. robotn[iczej].

44 W dokumencie nazwa zruszczona, chodzi o Krzemieńczuk.
45 Tak w dokumencie, powinno być „Narodyczach”. 
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L. 5368. Poszukiwanie jeńca.
Należy przeprowadzić poszukiwania za jeńcem bolszewickim Włady-

sławem   SZEMOTOWICZEM z  Wilna, który rzekomo od 1919 roku miał prze-
bywać w obozie jeńców w  Strzałkowie. W razie stwierdzenia jego obec-
ności, należy go bezzwłocznie zwolnić i zezwolić na wyjazd do rodziców 
mieszkających w Wilnie. W razie przeciwnym należy zebrać ewent[ualne] 
informacje o jego losie i przesłać tut[ejszej] Sekcji, powołując się 
na L. 5368/Jeń.Jenin.

Dla znajdujących się w obozie, odeszłych, zbiegłych względnie 
zmarłych należy dołączyć odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

DOG (of. ł[ącznikowi]) nadeślą przedłożone im meldunki w sprawie 
wyżej poszukiwanych do Sekc[ji] Jeńc[ów] i Int[ernowanych] do dnia 
24 VII br.

Za zgodność:
wz. Kierownik Wydziału I
[Podpis nieczytelny]

Porucznik

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 126–1 27.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. U góry pierwszej strony stempel wpływu Sekcji I Organizacyjnej 
Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „11 VII” i odciśniętą liczbą 
dziennika: „6833/1921” i dekretacją: „Sz[ef]”; obok odręczna dekretacja: 
„a/a [podpis nieczytelny]”. U dołu karty stempel wpływu Oddziału II 
Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „9 VII”, 
liczbą dziennika: „19333/1921” i dekretacją: „Sekcja I”. 
Na pierwszej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17”.
Zob. poz. 27.
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32

1921 lipiec 10,   Warszawa. – Komunikat Nr 21 Sekcji Jeńców i Inter-
nowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obo-
zach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 9 lipca 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 600, razem 600, zmarł 1. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 8, [razem] 8. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 138, 

[razem] 138.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 119, [razem] 119. 
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 202, [razem] 202, 

zmarło 2.
[Ob]óz [internowanych] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 2, malaria 2, 

[razem] 4.
[Ob]óz konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. [Stan chorych] 4, [razem] 4. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 23  Lwów. [Stan chorych] 4, [razem] 4. 
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 8, [razem] 8. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 19, [razem] 19. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 30, [razem] 30.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Stan chorych] 18, [razem] 18.
[Punkt wymiany]  Równe. [Stan chorych] 13, malaria 1, dur brz[u-

szny] 1, [razem] 15.
Ogółem stan chorych: 1165, malaria 3, dur brz[uszny]1, razem 1169, 

zmarło 3.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 84 of., 6697 szer., – kob[iet], 

razem 6781, got[owych] do wym[iany] 1000.
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[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 71 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 71, [gotowych do wymiany] 47.

[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 9 [of.], 1736 [szer.], 
- [kobiet], [razem] 1745, [gotowych do wymiany] 1000.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 280 [of.], 3275 [szer.], 3 [kobiety], 
[razem] 3556, [gotowych do wymiany] 3400.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 2875 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 2875, [gotowych do wymiany] 2000.

[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1174 cywil[ów], – 
[kobiet], [razem] 1174, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 12 [of.], 232 [szer.], 4 
[kobiety], [razem] 248, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. 1 [of.], 921 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 923, [gotowych do wymiany] 500.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 5 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 5, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1230 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1230, [gotowych do wymiany] 500.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 3 [of.], 1104 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1107, [gotowych do wymiany] 600.

Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 568 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 570, [gotowych do wymiany] 450.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 665 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 665, [gotowych do wymiany] 450.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 1 [of.], 854 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 856, [gotowych do wymiany] 339.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 328 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 328, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 101[szer.], – [kobiet], [razem] 101, 
[gotowych do wymiany] –.

Na robotach 83 oddziały rob[otnicze] 13 656 [szer.], [razem] 
13 656. 

Stan żywnościowy ogółem: 392 of., 35 490 szer., 9 kob[iet], razem 
35 891, got[owych] do wym[iany] 10 286.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 52, razem 52. 
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O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 525, 
[razem] 525. 

[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 41, [razem] 41. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 89, [razem] 89. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 25, [razem] 5.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 73, 

[razem] 73. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 120, [razem] 120.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Stan chorych] 5, [razem] 5.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 40, 

[malaria] 8, [razem] 48.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 139, [razem] 139.
Ogółem stan chorych: 1109, malaria 8, razem 1117.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 857 szer., 

1 kob[ieta], – dz[ieci], razem 857.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 736 [of.], 2473 

[szer.], 101 [kobiet], 14 [dzieci], [razem] 3324. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 870 [of.], 1316 

[szer.], 192 [kobiety], 64 [dzieci], [razem] 2442.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 456 [of.], 1729 

[szer.], 134 [kobiety], 44 [dzieci], [razem] 2365.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 7 [of.], 102 

[szer.], 6 [kobiet], – [dzieci], [razem] 115.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 600 [of.], 

1797 [szer.], 67 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2474.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1195 [of.], 2702 

[szer.], 194 [kobiety], 37 [dzieci], [razem] 4128.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 236 [of.], 217 

[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 405.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 560 

[of.], 1527 [szer.], 53 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2161.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 731 [of.], 976 

[szer.], 142 [kobiety], 31 [dzieci], [razem] 1880.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 61 [of.], 768 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 829.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 198 [of.], 726 

[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 956.
[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Bał[achowcy] – [of.], 

8 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 8.
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[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 12 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 12.

Na robotach 2 kompanie kolejowe – [of.], 550 [szer.], – [kobiet], 
– [dzieci], [razem] 550.

Ogółem stan żywnościowy: 5650 of., 15 760 szer., 943 kob[iety], 
233 dz[ieci], razem 22 588.

III. B[YLI] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany  Baranowicze, stan chorych 14, razem 14. 
[Punkt wymiany]  Równe, [stan chorych] 76, dur brz[uszny] 1, 

mal[aria] 13, czerw[onka] 4, [razem] 94.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 17, 

[razem] 17. 
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 41, [razem] 41.
Ogółem stan chorych: 148, dur brz[uszny] 1, mal[aria] 13, czer-

w[onka] 4, razem 156. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany  Baranowicze, 612 szer., razem 612. 
[Punkt wymiany]  Równe, 1 of., 850 [szer.], [razem] 851.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 33 [szer.], 

[razem] 33. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1684 [szer.], [razem] 

1684. 
Stan żywnościowy ogółem: 1 of., 3179 szer., razem 3180.

IV. AKCJA WYMIANY
Wysłano bolszewików do  Rosji: Przyjęto z  Rosji Polaków:
przez  Baranowicze: przez  Równe:

dn. 4 VII 1921 r. – 500 jeńców, dn. 6 VII 1921 r. – 1 of., 720 szer.
Razem: 500 jeńców. Razem: 1 of., 720 szer. 

V. POSZUKIWANIA
L. 5622/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
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Obozy (st[acje rozdz[ielcze]) zameldują drogą służbową przez DOG 
(of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych]), czy w ewi-
dencji ich nie znajdowali lub nie znajdują się wzgl[ędnie], dokąd, 
w jakim celu i kiedy odeszli następujący jeńcy i internowani:

1)  ZYDŁOWICZ Adam, syn Stefana, bolsz[ewik], lat 30, zamieszkały 
we wsi  Smolewszczyzna, pow[iat] słopecki46, województwo  nowogródzkie.

2)  WENIKIEWICZ Borys, syn Polikarpa, bolsz[ewik] wzięty do niewoli 
21 sierpnia 1920 r. pod  Białymstokiem.

3)  RASEW Iwan, syn Piotra, bolsz[ewik] wzięty do niewoli 24 sierpnia 
1920 r. nad rzeką  Narwią.

4)  MONIEY Morduch, syn Arona, bolsz[ewik], 48 dywizji, 142 bry-
gady, 426 pułku, wzięty do niewoli 19 sierpnia 1920 r. koło  Prużan, 
 grodzieńskiej gub[erni].

5)  MOŁOCZNIKOW, bolsz[ewik], wzięty do niewoli 21 IX 1920 r. 
w  powiecie prużańskim,  grodzieńskiej gub[erni].

6)  KOWSZARA Paweł, syn Korneja, wzięty do niewoli 16 sierpnia 
1920 r.  pod  Iwangrodem.

7)  GLIKO Wasilji, syn Aleksandra, szer. arm[ii]  Denikina, lat 17.
8)  PIEKARSKI Dady, por. b[yłej] armii  Bredowa.
9)  DE KANDJI Paweł, ofi cer arm[ii] gen.  Bredowa.
10)  SZKWAREK Jan, Ukr[ainiec], ur[odzony] w  Kobyłowłokach pod 

 Trembowlą w 1893 r.
11)  SPULA Antoni, obywatel łotewski, wzięty do niew[oli] w ubr.
12)  BOGDAN Andrzej, obyw[atel] łotewski, wzięty do niewoli 

w kwietniu 1920 r.
13)  GRWAL Krisz, Łotysz, w 1919 r. wzięty do niewoli i osadzony 

w  Brześciu n[ad] B[ugiem].
14)  NACZAPKIN Aleksy, syn Włodzimierza, ur[odzony] 1887 r. w  Sza-

drinsku47,  permskiej gub[erni].
15)  CZEREWKO Wasyl, syn Michała, aresztowany przez WP w  Rzeczycy 

dn. 4 VI [19]20 r. i odesłany do  Mozyrza 15 VI [19]20 r. i następnie 
do  Łunińca.

VI. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERNOWANYCH
L. 5651/Jeńin. Nieścisłe wykon[anie] rozk[azu] o poszukiwaniach 

jeńców i intern[owanych].
Dtwa obozów, st[acji] rozdz[ielczych], oddz[iałów] rob[otni-

czych], które nie nadesłały jeszcze meldunków na rozkazy tut[ejsze], 
umieszczone w dziale poszukiwań tut[ejszych] komunikatów następu-
jących numerów 4 z dnia 11 V, 7 z dn. 21 V, 8 z dn. 23 V, 10 z dn. 
30 V, 11 z dn. 3 VI, 12 z dn. 7 VI, 13 z dn. 9 VI, 14 z dn. 13 VI, 

46 Tak w dokumencie, chodzi o pow. stołpecki.
47 Polskie brzmienie nazwy miejscowości: Szadryńsk. 



218/248

i 15 z dn. 15 VI, wszystkie br., nadeślą takowe natychmiast po otrzy-
maniu niniejszego.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że na przyszłość za nieścisłe wyko-
nanie powyższych rozkazów czyni się odpowiedzialnymi dowódców.

L. 5621/Jeńin. Zmiana częściowa tut[ejszego] rozkazu L. 5558/
Jeńin.

W ślad za tut[ejszym] pismem L. 5558/Jeńin. z dnia 22 III br. 
w sprawie ewidencji internowanych, anuluje się w punkcie 3 wymie-
nionego wyżej pisma ustęp, dotyczący załączenia raportów o zmianach 
w obozach, kart ewidencyjnych na internowanych przybyłych do obozu.

L. 5038/Jeńin. Zawiadomienie.
Do komunikatu Nr 20 z dnia 7 lipca br. załączono odpis zarządzenia 

Dep[artamentu] VII Gosp[odarczego] L. 46750/N. w sprawie wynagro-
dzenia internowanych.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału I

Sztobryn
Major

Z r[amienia]
SZEF SEKCJI
( HOSZOWSKI)

Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 204–2 05.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej strony stemple wpływu: Oddziału II Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „13 VII”, liczbą 
dziennika: „19529/1921” i dekretacją: „Sekcja I”; obok Sekcji I Organiza-
cyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „13 VII” i odciśniętą 
liczbą dziennika: „6913/1921” i dekretacją: „Sz[ef]”; obok odręczna 
dekretacja: „a/a 13/7 [podpis nieczytelny]”. 
Na pierwszej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17”.
Zob. poz. 27.
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33

1921 lipiec 20,   Warszawa. – Komunikat Nr 23 Sekcji Jeńców i Inter-
nowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji w obo-
zach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 19 lipca 1921 r.

DO aOddział II Szt[abu] MSWojsk.a

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA
I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 410, razem 410, 

zm[arło] 2. 
[Ob]óz intern[owanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 5, [razem] 5. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 132, 

[razem] 132. 
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 162, [razem] 162. 
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. [Stan chorych] 84, [razem] 84, 

zmarł 1.
[Ob]óz [internowanych] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 1, [razem] 1.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 14, [razem] 14. 
Punkt koncentr[acyjny]  Wołkowysk. [Stan chorych] 22, [razem] 22. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 32, [razem] 32.
[Punkt wymiany]  Baranowicze. [Stan chorych] 19, [razem] 19.
[Punkt wymiany]  Równe. [Stan chorych] 32, dur plam[isty] 1, malaria 2, 

[razem] 35.
Ogółem stan chorych: 913, dur plam[isty] 1, malaria 2, razem 916, 

zmarło 3.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 82 of., 5696 szer., – kob[iet], 

razem 5778, got[owych] do wym[iany] 300.
[Obóz] intern[owanych] Nr 2  Wadowice. – [of.], 82 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 82, [gotowych do wymiany] 45.
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[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. 10 [of.], 1734 [szer.],
– [kobiet], [razem] 1744, [gotowych do wymiany] 1000.

[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 253 [of.], 3305 [szer.], 3 [kobiety], 
[razem] 3561, [gotowych do wymiany] 3400.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 2050 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 2050, [gotowych do wymiany] 1000.

[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1098 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 1198, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 8 [of.], 223 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 232, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. – [of.], 921 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 922, [gotowych do wymiany] 500.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. – [of.], 1 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1, [gotowych do wymiany] –.

[Obóz] konc[entracyjny] Nr 23  Lwów. – [of.], 1279 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1279, [gotowych do wymiany] 500.

[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 3 [of.], 1235 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 1238, [gotowych do wymiany] 600.

Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. 2 [of.], 587 [szer.], – 
[kobiet], [razem] 589, [gotowych do wymiany] 450.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 731 [szer.], 
– [kobiet], [razem] 731, [gotowych do wymiany] 500.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. 1 [of.], 892[szer.], 2 [kobiety], 
[razem] 895, [gotowych do wymiany] 500.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 259 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 259, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 584 [szer.], – [kobiet], [razem] 
584, [gotowych do wymiany] –.

Na robotach 83 oddziały rob[otnicze] 13 656 [szer.], [razem] 
15 656. 

Stan żywnościowy ogółem: 359 of., 34 433 szer., 7 kob[iet], razem 
34 799, got[owych] do wym[iany] 8795.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 53, razem 53. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 530, [razem] 

530.



221/248

[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Stan chorych] 12, [razem] 12. 
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. [Stan chorych] 44, [razem] 44. 
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. [Stan chorych] 23, 

[razem] 23.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 68, 

[razem] 68. 
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 116, [razem] 

116.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Stan chorych] 1, [razem] 1.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 46, 

[malaria] 13, [razem] 59.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. [Stan chorych] 140, [razem] 140.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Zmarł 1.
Ogółem stan chorych: 1033, malaria 13, razem 1046, zmarł 1.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Bał[achowcy] – of., 847 szer., – 

kob[iet], – dz[ieci], razem 847.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 726 [of.], 2470 

[szer.], 102 [kobiety], 14 [dzieci], [razem] 3312. 
[Obóz internowanych] Nr 3  Łańcut. [Petlurowcy] 399 [of.], 543 

[szer.], 94 [kobiety], 36 [dzieci], [razem] 1072.
[Obóz internowanych] Nr 4  Pikulice. Bał[achowcy] 467 [of.], 1760 

[szer.], 136 [kobiet], 44 [dzieci], [razem] 2407.
[Obóz internowanych] Nr 5  Szczypiorno. Bał[achowcy] 11 [of.], 255 

[szer.], 105 [kobiet], – [dzieci], [razem] 371.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 597 [of.], 

1722 [szer.], 56 [kobiet], 10 [dzieci], [razem] 2395.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 10  Kalisz. Pet[lurowcy] 1161 [of.], 2657 

[szer.], 192 [kobiety], 37 [dzieci], [razem] 4047.
[Obóz internowanych] Nr 11  Piotrków. [Petlurowcy] 237 [of.], 220 

[szer.], 20 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 483.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 554 

[of.], 1362 [szer.], 50 [kobiet], 20 [dzieci], [razem] 1986.
[Obóz internowanych] Nr 15  Toruń. Per[emykinowcy] 692 [of.], 887 

[szer.], 140 [kobiet], 32 [dzieci], [razem] 1751.
[Obóz internowanych] Nr 18  Różany. Bał[achowcy] 61 [of.], 765 

[szer.], – [kobiet], –[dzieci], [razem] 828.
[Obóz internowanych] Nr 19  Płock. Bał[achowcy] 197 [of.], 682 

[szer.], 26 [kobiet], 6 [dzieci], [razem] 921.
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[Obóz] konc[entracyjny] Nr 21  Białystok. Bał[achowcy] – [of.], 
8 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 8.

[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 13 
[szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 13.

Na robotach. Inter[nowani] – [of.], 1266 [szer.], – [kobiet], – 
[dzieci], [razem] 1266.

Ogółem stan żywnościowy: 5102 of., 15 457 szer., 931 kob[iet], 
206 dz[ieci], razem 21 695.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany  Baranowicze, stan chorych 138, razem 138. 
[Punkt wymiany]  Równe, [stan chorych] 56, dur plam[isty] 2, 

mal[aria] 6, [razem] 64.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 31, [razem] 3. 
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 67, [razem] 67.
Ogółem stan chorych: 264, dur plam[isty] 2, ma[laria] 6, razem 

17248. 

IV. AKCJA WYMIANY
Wysłano do  Rosji bolszewików Przyjęto z  Rosji Polaków
Przez  Baranowicze: Przez  Baranowicze:

dn. 14 VII 1921 r. – 529 jeńców. dn. 8 VII 1921 r. – 1 of., 1250 szer.
Razem 529 jeńców. Przez  Równe:

dn. 11 VII 1921 r. – 14 szer.
Razem: 1 of., 1264 szer.

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany  Baranowicze, 670 szer., razem 670. 
[Punkt wymiany]  Równe, 65 [szer.], [razem] 65.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 858 [szer.], 

[razem] 858. 

48 Tak w dokumencie – suma wynosi 272. 
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[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1739 [szer.], [razem] 
1739. 

Stan żywnościowy ogółem: 3332 szer., razem 333249.

V. POSZUKIWANIA
L. 6189/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
Obozy (st[acje rozdz[ielcze]) zameldują drogą służbową przez DOG 

(of. łączn[ikowi] dla spraw jeńc[ów] i intern[owanych]), czy w ewi-
dencji ich nie znajdowali lub nie znajdują się względnie, dokąd, 
w jakim celu i kiedy odeszli następujący jeńcy:

1)  KAROLEW Borys, bolsz[ewik], wzięty do niewoli pod  Krzemieńcem 
w lipcu 1920 r.

2)  IWASZKIEWICZ Georg, b[yły] por. armii  Denikina, w wagonach pan-
cernych „Doblestnyj Wiliaz”, syn Sergiusza.

3)  KLITIN Michał, syn Sergiusza, szer. armii  Bałachowicza, ur[o-
dzony] 1894 roku 28 X w  Warszawie.

4)  WIKIENTJEW Aleksander, syn Piotra, b[yły] pułkownik względnie 
generał armii  Denikina lub  Bredowa, w lipcu 1920 r. przebywał jakoby 
w obozie  Strzałków.

5)  CHRYSTYNA Filip z gminy  Rzeczycy, pow[iat]  Rawa Ruska, b[yły] 
jeniec armii austriackiej, aresztowany przez WP w  Kamieńcu na  Pod-
halu 30 VI 1920 r.

6)  NOWICKI Piotr, syn Macieja, ur[odzony] w  Szerszeniowcach dnia 
30 VII 1889 r., Ukrainiec, wzięty do niewoli 11 VII 1919 r. pod  Bucza-
czem względnie  Monasterzyskami, przebywał w obozie w  Brześciu Lit[ew-
skim] oraz tamże w szpitalu.

Dla znajdujących się w obozie, odeszłych, zbiegłych wzgl[ędnie] 
zmarłych należy dołączyć odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

DOG (of. łączn[ikowi]) nadeślą przedłożone im meldunki w sprawie 
wyżej poszukiwanych do Sekcji Jeńców i Intern[owanych] do dnia 4 VIII 
br.

VI. ZARZĄDZENIA SEKCJI JEŃCÓW I INTERNOWANYCH
L. 6218/Jeńin. Wizytacja obozów bez zezwolenia Sekcji Jeńców 

i Intern[owanych].
W ostatnich dniach zdarzają się wypadki, iż niektóre władze zarzą-

dzają inspekcję obozów jeńców i internowanych oraz oddziałów robot-
niczych, bez uprzedniego porozumienia się z Sekcją Jeńców i Inter-
n[owanych] przy MSZagr.

Aby zapobiec powtórzeniu się podobnych wypadków, wyjaśniam, iż 
wszelkie wizytacje i inspekcje zakładów i oddziałów jeńców i inter-
n[owanych] z ramienia władz centralnych, dokonywane być mogą przez 

49 W dokumencie błędna kolejność punktów. 
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osoby inspekcjonujące, wojskowe czy cywilne za uprzednim wylegity-
mowaniem się przed dowódcą obozu zezwoleniem na wstęp i wizytację 
obozu, wystawionym przez Sekcję Jeńców i Intern[owanych] przy MSZagr. 
i zaopatrzonym jej pieczątką oraz podpisem p[ana] ministra lub wice-
ministra spraw zagr[anicznych] względnie z ich rozkazu gen. ppor. 
Zwierzchowskiego lub Szefa Sekcji majora  Hoszowskiego, ewent[ualnie] 
jego zastępcy.

Również miarodajnym jest zezwolenie władz zarządzającej inspekcję, 
ale kontrasygnowane przez Sekcję Jeńców i Intern[owanych] i zaopa-
trzone podpisem jednej z wyżej wspominanych osób. Zarządzenie to nie 
dotyczy kompetentnych organizacji korpusu kontrolerów.

Odnośnie inspekcji z ramienia DOG, wizytacje zarządzane przez 
którykolwiek z wydziałów Sztabu, względnie działów DOG, uskutecz-
nione być winny w porozumieniu z ofi cerem łącznikowym MSZagr. do Spraw 
Jeńców i Intern[owanych] przy DOG.

Podając niniejsze do wiadomości ofi cerów łączn[ikowych] przy DOG 
i dtw obozów jeńców i internowanych, zalecam ścisłe przestrzeganie 
powyższych zarządzeń.

L. 5036/Jeńin. Ofi cer łączn[ikowy] przy DOG. Przynależność ewiden-
c[yjna].

W związku z rozkazem L. 3500/Jeńin. w sprawie ofi cera łączn[iko-
wego] MSZagr. przy DOG wyjaśniam w celu uniknięcia możliwości myl-
nego interpretowania, iż ofi cer łącznikowy MSZagr. do spraw jeńc[ów] 
i intern[owanych] przy DOG pozostaje nadal w ewidencji swego oddziału 
macierzystego.

L. 6978/Jeńin. Formowanie oddz[iałów] rob[otniczych] int[ernowa-
nych] przez nieuprawn[ione] do tego osoby.

Doszło do wiadomości Sekcji Jeńców i Intern[owanych] przy MSZagr., 
że w niektórych obozach internowanych nieuprawnione do tego osoby 
organizują oddziały robotnicze.

Sekcja Jeńców i Intern[owanych] przy MSZagr. wyjaśnia:
Organizacja oddz[iałów] rob[otniczych] int[ernowanych] winna być 

przeprowadzona przez dtwo obozu tylko na wyraźny rozkaz Sekcji Jeńców 
i Intern[owanych] przy MSZagr., wobec czego należy surowo zabronić 
komu bądźkolwiek bez wyraźnego zezwolenia Sekcji Jeńców i Intern[o-
wanych] sprawami tymi się zajmować.

Szczególniej należy zwrócić baczną uwagę na szkodliwą działal-
ność byłych internowanych płk.  NIEMCEWA, płk.  De-Manjan, płk.  Asa-
nowa z ob[ozu] intern[owanych] w  Ostrowiu Łomż[yńskim], płk. b[yłej] 
a[rmii] ros[yjskiej]  Zguna z ob[ozu] inter[nowanych] w  Pikulicach 
i por.  Stuczka z ob[ozu] inter[nowanych] w  Toruniu.
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L. 8925/Jeńin. Wypadki zatonięcia podczas kąpieli.
Według nadchodzących meldunków zdarzają się coraz częstsze wypadki 

zatonięcia jeńców podczas kąpieli. Przypomina się, iż przy kąpie-
lach obowiązują też same przepisy co i żołnierzy WP, zgodnie z zarzą-
dzeniami odnośnych dtwów garnizonów. Za niedopilnowanie czy zanie-
dbanie jakichkolwiek bądź urządzeń ochronnych w tym kierunku są cał-
kowicie odpowiedzialni dcy obozów względnie dcy oddz[iałów] rob[ot-
niczych] jeńców.

L. 6233/Jeńin. Współpraca of. łącz[nikowych] z kier[ownikami] Pań-
stw[owych] Urz[ędów] Pośr[ednictwa] Pracy.

Sekcja Jeńców i Internowanych przy MSZagr. zwraca uwagę ofi cerom 
łącznik[owym] i dtwom obozów, iż w sprawach przydzielenia jeńców 
i internowanych do robót winni ściśle współpracować z miejscowymi 
kierownikami Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy.

L. 5914/Jeńin. Zbiórka na rzecz jeńców Polaków w  Rosji.
Komitet Pomoc Jeńców (gmach Sejmu) rozpoczął zbiórkę produktów 

żywnościowych na rzecz pozostałych w  Rosji Polaków.
Zebrane ofi ary należy przesyłać do Składów Komitetu przy ul. Kra-

kowskie Przedmieście Nr 60 od godz. 11 do 14 i od 17 do 19.

Za zgodność:
Kierownik Wydziału I  

Zylber
Porucznik

Z r[amienia]
Szef Sekcji na urlopie

wz. ( SZTOBRYN)
Major

Oryginał, maszynopis.
RGWA, f. 308 k, op. 10, d. 272, l. 327–3 28.
a--a Wpisane odręcznie. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/
Kom./Jeńin.”. U góry pierwszej strony stempel wpływu Oddziału II Sztabu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych z wpisaną odręcznie datą: „23 VII”, 
liczbą dziennika: „20147/1921” i dekretacją: „Sekcja I”.; poniżej wpi-
sana odręcznie dekretacja; „Org.” i liczba dziennika: „7188”. W poprzek 
nagłówka stempel wpływu Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych 
z odciśniętą datą: „23 VII Po połud[niu]”; u dołu karty Sekcji I Organi-
zacyjnej Oddziału II Sztabu z wpisaną odręcznie datą: „13 VII” i odci-
śniętą liczbą dziennika: „7188/1921”; obok odręczna dekretacja: „a/a 13/7 
[podpis nieczytelny]”. 
Na pierwszej karcie fragmenty przedartej owalnej winiety (zalepki) 
z wytłoczonym na czerwonym tle godłem państwowym i napisem w otoku: 
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„Min[isterstwo] Spraw Wojskowych Oddz[iał] I Szt[abu] Mob[ilizacyjno] 
Org[anizacyjny]”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17. Poniżej odręczna adnotacja: „a/a 23/7 [podpis nieczytelny]”.
Zob. poz. 27.

34

1921 wrzesień 24,   Warszawa. – Komunikat Nr 34 Sekcji Jeńców i In-
ternowanych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych o sytuacji 
w obozach jeńców i stacjach rozdzielczych na dzień 23 września 
1921 r.

DO
SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA

I. JEŃCY

1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńców Nr 1  Strzałków. Stan chorych 62, razem 62.
[Ob]óz jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 11, [razem] 11.
[Ob]óz int[ernowanych] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 5, [razem] 5.
[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. [Stan chorych] 18, [razem] 18. 
[Punkt koncentracyjny]  Kowel. [Stan chorych] 1, [razem] 1.
[Punkt] wymiany  Baranowicze. [Stan chorych] 16, [razem] 16.
Ogółem stan chorych: 113, razem 113.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. 68 of., 3586 szer., – kob[iet], 

razem 3654, got[owych] do wym[iany] 1000.
[Obóz] jeńc[ów] Nr 7  Tuchola. 155 [of.], 536 [szer.], 2 [kobiety], 

[razem] 693, [gotowych do wymiany] 500.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 1  Dąbie. – [of.], 1183 [szer.], – 

[kobiet], [razem] 1183, [gotowych do wymiany] 1183.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. 9 [of.], 131 [szer.], – [kobiet], 

[razem] 140, [gotowych do wymiany] –.
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[Obóz koncentracyjny] Nr 24  Puławy. 14 [of.], 1704 [szer.], 
1 [kobieta], [razem] 1719, [gotowych do wymiany] 1000.

Pun[kt] konc[entracyjny]  Wołkowysk. – [of.], 76 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 76, [gotowych do wymiany] 250.

[Punkt koncentracyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. – [of.], 1169 
[szer.], – [kobiet], [razem] 1169, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt koncentracyjny]  Kowel. – [of.], 28 [szer.], 1 [kobieta], 
[razem] 29, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt] wymiany  Baranowicze. – [of.], 427 [szer.], – [kobiet], 
[razem] 427, [gotowych do wymiany] –.

[Punkt wymiany]  Równe. – [of.], 109 [szer.], – [kobiet], [razem] 109, 
[gotowych do wymiany] –.

Stan żywnościowy ogółem: 246 of., 8951 szer., 4 kob[iety], razem 
9201, got[owych] do wym[iany] 3683.

II. INTERNOWANI
1. Wyżywienie
Bez zmian.

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 1  Strzałków. Stan chorych 58, razem 58. 
O[bóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. [Stan chorych] 500, 

[razem] 500.
[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. [Stan chorych] 56, 

[razem] 56.
[Obóz] jeńców Nr 7  Tuchola. [Stan chorych] 54, czerwonka 21, 

[razem] 75. 
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. [Stan chorych] 3, [razem] 3.
[Obóz internowanych] Nr 14   Ostrów Łomż[yński]. [Stan chorych] 60, 

[malaria] 3, [razem] 63.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. [Stan chorych] 111, [razem] 111.
Ogółem stan chorych: 842, czerwonka 21, malaria 3, razem 866.

4. Pomieszczenie
Bez zmian. 

5. Stan żywnościowy
Ob[óz] jeńc[ów] Nr 3  Strzałków. Bał[achowcy] 71 szer., razem 71, 

na rob[otach] 5.
[Obóz jeńców] Nr 1  Strzałków. Petl[urowcy] 2404 [szer.], [razem] 

2404, [na robotach] 52.
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[Obóz] int[ernowanych] Nr 2  Wadowice. Pet[lurowcy] 342 [of.], 707 
[szer.], 92 [kobiety], 25 [dzieci], [razem] 1166, na rob[otach] 2347. 

[Obóz internowanych] Nr 6  Aleksandrów. Pet[lurowcy] 550 [of.], 
1210 [szer.], 75 [kobiet], 15 [dzieci], [razem] 1850, na rob[otach] 
434.

[Obóz] jeńców Nr 7  Tuchola. Bał[achowcy], per[emykinowcy] 1208 
[of.], 1522 [szer.], 252 [kobiety], 83 [dzieci], [razem] 3365, na 
rob[otach] 434.

[Obóz internowanych] Nr 1  Dąbie. Inter[nowani] 1 [szer.], [razem] 1.
[Obóz internowanych] Nr 10  Kalisz. Petlur[owcy] 1092 [of.], 2087 

[szer.], 210 [kobiet], 63 [dzieci], [razem] 3452, na rob[otach] 286.
[Obóz internowanych] Nr 13  Łuków. Inter[nowani] 260 [of.], 1585 

[szer.], 31 [kobiet], 7 [dzieci], [razem] 1886.
[Obóz internowanych] Nr 14  Ostrów Ł[omżyński]. Per[emykinowcy] 569 

[of.], 1814 [szer.], 54 [kobiety], 21 [dzieci], [razem] 2458.
[Obóz] int[ernowanych] Nr 22  Dorohusk. Białor[usini] – [of.], 

4 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 4.
[Obóz] koncent[racyjny]  Brześć n[ad] B[ugiem]. Int[ernowani] – 

[of.], 1 [szer.], – [kobiet], – [dzieci], [razem] 1.
Ogółem stan żywnościowy: 3475 of., 10 025 szer., 665 kob[iet], 

194 dz[ieci], razem 14 357, na rob[otach] 3124.

III. B[yli] JEŃCY POLACY
1. Wyżywienie
Bez zmian. 

2. Umundurowanie
Bez zmian.

3. Stan sanitarny
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, stan chorych 19, malaria 1, 

gruźlica 2, razem 22. 
[Punkt wymiany jeńców]  Równe, [stan chorych] 4, [malaria] 1, dur 

pow[rotny] 3, [razem] 8.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców]  Stryj, [stan chorych] 1, [razem] 1. 
[Stacja rozdzielcza jeńców]  Dęblin, [stan chorych] 102, [razem] 102.
Ogółem stan chorych: 126, m[alria] 2, gruźlica 2, dur pow[rotny] 3, 

razem 133. 

4. Pomieszczenia
Bez zmian.

5. Stan żywnościowy
Punkt wymiany jeńców  Baranowicze, 12 szer., razem 12. 
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[Punkt wymiany jeńców]  Równe, 4 [szer.], [razem] 4.
St[acja] rozdz[ielcza] j[eńców] woj[ennych]  Stryj, 45 [szer.], 

[razem] 45. 
[Stacja rozdzielcza jeńców wojennych]  Dęblin, 1070 [szer.], [razem] 

1070.
Ogółem stan żywnościowy: 1131 szer., razem 1131.

V. POSZUKIWANIA
L. 16248/Jeńin. Poszukiwania jeńców i internowanych.
Obozy (st[acje rozdz[ielcze]) zameldują drogą służbową, czy w ich 

ewidencji nie znajdują lub nie znajdowali się, względnie dokąd 
i w jakim celu odeszli następujący jeńcy:

1)  EGODIN lub EHODIN, b[yły] ofi cer armii rosyjskiej. 
2)  CYTOW Mścisław, syn Stefana, płk armii gen.  Bałachowicza.
3) [CYTOW] [syn Stefana], kpt. [armii gen.  Bałachowicza]. 
4)  STAROWIEROW Eleonik, w 1920 r. był w  Wadowicach, barak Nr 18.
5)  BESMOLNY Antoni Piotrowicz, dostał się do niewoli w 1919 r.
6)  KŁASANOW Borys Hitarowicz, miał być w ob[ozie] koncentr[a-

cyjnym] w  Poznaniu.
7)  OWCZYNIKOW Michał, bolszewik.
8)  DENISOW Antoni.
9)  GUŁYN Dmitro, Ukr[ainiec] z  Nowosielicy, pow[iat]  Dolina, był 

w 1919 r. w   Dęblinie w partii rob[otników] przy Zarządzie Budowlanym 
Nr 26.

10)  ŁOSZKIJ Szczepan, Ukr[ainiec], lat 19, z gm[iny]  Dybkowce.
Dla znajdujących się w obozie, odeszłych, zbiegłych wzgl[ędnie] 

zmarłych należy dołączyć odpisy kart ewidencyjnych z odpowiednimi 
adnotacjami.

Meldunki w sprawie wyżej poszukiwanych nadesłać do Sekcji Jeńców 
i Intern[owanych] przy MSZagr. do dnia 15 X 1921 r.

Z r[amienia]
Szef Sekcji  Hoszowski

Major
Oryginał, maszynopis.
CAW, zesp. I.300.7, sygn. 276, bp. 
Dokument na blankiecie Sekcji Jeńców i Internowanych przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych z wpisanym maszynowo znakiem sprawy: „L.36/Kom./
Jeńin.”. 
Pod tekstem wpisane maszynowo: „Otrzymują według rozdzielnika w komuni-
kacie Nr 17”.
Zob. poz. 27.
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Indeks osobowy/
Именный указатель

A
Abolin Wilhelm  163
Akimowa Wiera  199
Algin Aleksiej  149
Andreanow Stefan  140
Asanow płk, internowany  224

B
Baczewski Kazimierz  181
Baher Paweł  162
Balot Iwan  163
Bałachowicz zob. Bułak-Bałachowicz Stanisław
Baugiewicz Władymir  163
Bendarewski Dominik  162
Berborodko płk  199
Berkon Hans  163
Bernstein Wilhelm  163
Besmolny Antoni Piotrowicz  229
Bieliński Stanisław  162
Bierezin Józef  162
Bieroski jeniec wojenny  211
Bierzyn Karol  162
Bitiebindrin Otto  161
Blichter Jan  162
Blichter Jan   162
Błażewicz-Juchniewicz Bronisław  162
Bogdan Andrzej  217
Bogdanow Akim  162
Bogdanowicz Stanisław  163
Bogdan Piotr  161
Bojkow Konstanty  162
Böller Wilhem  161
Bolszakow jeniec wojenny  199
Bolunow jeniec wojenny  211
Borysow Arelup  191
Bredow Nikołaj Emiljewicz  181, 199, 217, 223
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Bruja Nicefor  144
Brutan Ernst  162
Bryczka Ilja  162
Bugajew Aleksander  140
Bułak-Bałachowicz Stanisław  100, 140, 192, 199, 211, 223, 229

C
Chilarski Eugeniusz  80, 84, 88, 91
Chrustalew Włodimir  163
Chrystyna Filip  223
Cimoszko Alojzy  181
Cytow Mścisław  229
Czerewko Wasyl  217
Czps Wincenty  162
Czychaczew Paweł  180

D
Danks Franc  161
Dąbrowski Józef  163
De Kandji Paweł  217
Dekopolitow kpt. jeniec wojenny  169
De-Manjan płk, internowany  224
Denikin Anton Iwanowicz  217, 223
Denisow Antoni  229
Dmitrjew jeniec wojenny  155
Doroszkin Hirsz  199
Drulle Jan  162
Dżeś Franciszek  162

E
Egodin (Ehodin) internowany  229
Egow Piotr  162
Esser Mateusz  211

F
Fader Oskar  163
Feldgendler Mnasz  191
Filipow Aleksander  163
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G
Gachowicz Borys  160
Gachowicz Eugeniusz  160
Gałken Aleksiej  192
Geden Johann  163
German Julian  155
Gliko Wasilji  217
Górskij Aleksander  199
Grebisz Antoni  161
Grünwald Konstanty  163
Grwal Krisz  217
Gryczko Piotr  162
Grygoruk Starjon  211
Grzelak Bolesław  192
Gudim Włodzimierz  192
Gudrak Józef  192
Gułka Piotr  211
Gułyn Dmitro  229
Gurewicz Moszek  211

H
Henkiel Jan  211
Hnatijewicz Wasyl  181
Holistege Borys  211
Hoszowski Józef zob. Sas-Hoszowski Józef 

I
Igaun Mateusz  163
Iljinskij Aleksander Jan  169
Iwanikow Stanisław  162
Iwaniuk Jan  181
Iwanow Jan  191
Iwanow Mikołaj  211
Iwanow Piotr  162
Iwaszkiewicz Georg  223
Iwiński Włodzimierz  180
Izosinow Andrej  163

J
Jahoda Karol Lubomir de  160, 192
Jakowlew Wadim S.  110, 113, 116, 120, 122, 125, 128, 133
Jansow Jan  163
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Jegorow Siergiej  162
Jermołajew Sergiusz  181
Jewiel Salomon  162
Judenicz Nikołaj Nikołajewicz  191
Juszkiewicz Bronisław  161

K
Kajkowski Ignacy  191
Kalinin Ilja  161
Kamarow Jan  191
Karolew Borys  223
Karpenko jeniec wojenny  149
Kastrof Eugeniusz  149
Kaszczyszyn Karol  192
Katalow Adam  163
Kawtaradze Mikołaj  180
Kazaczonok Osip  162
Kelner Włodzimierz-Bogusław  191
Kerkieszko Sergiej  191
Kerk Jan  199
Kirzner jeniec wojenny  199
Klitin Michał  181, 223
Kłasanow Borys Hitarowicz  229
Kokien Józef  161
Konyk N.  211
Korostenski Jan  211
Korsakow Aleksander  163
Kosobrychow Wasyl  162
Koss Andrzej  163
Koszyk N.  211
Kotow jeniec wojenny  155
Kowszara Paweł  217
Kowszar Paweł  155
Kozub Iwan  192
Kramtin Jakub  163
Krisz Grawe  174
Krumpan Piotr  181
Krunia Aleksander  161
Krupa N.  211
Krywiel Adam  192
Kudilis Jan  161
Kuljan jeniec wojenny  162
Kumgenus Isak  163
Kurmis Antoni  162
Kurmis Antoni   162
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Kutynycz Jan  199
Kuzniecow Michał  155
Kwaśniewski Stanisław  76

L
Lebiedowicz Teodor  211
Leman Jan  163
Lewdan Kuźma  162
Lewin Lima  192
Lidke Mikołaj  163

Ł
Łoszkij Szczepan  229
Łukaczewski por. ukraiński  211

M
Machlar Józef  180
Małachow Paweł  161
Matnacz Antoni  161
Matuzieńko Kławdja  149
Matwiejew Andrej  192
Matysal Aleksander  163
Mazowski Władysław  163
Melnicki Władysław  163
Mełamed Moszek  211
Mielin Piotr  162
Migłan Antoni  181
Mincis Aron  140
Młodok Wulf  155
Mołocznikow jeniec wojenny  217
Morozow Borys  149
Morozow Mikołaj  162
Mosur Piotr  169

N
Naczapkin Aleksy  217
Nadel Izaak  155
Narwojasz Jan  163
Niemcew płk, internowany  224
Nieścierowicz Stefan  181
Nikołajenko Stefan  163
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Nowicki Piotr  223
Nowikow Wasyl  192

O
Olejnikow Mikołaj  140
Orłowski Wincenty  180
Owczynikow Michał  229

P
Parpuc Stanisław  181
Pawłos Michał  140
Pawłowski Teodor  163
Petlura Symon Wasylowicz  96, 100, 104, 107, 110, 113, 116, 119
Piasecki Z.  144
Piekarski Dady  217
Pietrow jeniec wojenny  211
Podkowicz Antoni  140
Popowicz Michał  211
Pryly Andrzej  163
Putan Eljasz  161

R
Rabinowicz Grzegorz  169
Rachmaninow Paweł  192
Ramzanow Stanisław  162
Rasew Iwan  217
Rochlin Nachman  149
Rojn Adam  161
Romanow Michał  169
Roslja Iwan  161
Rozenberg Jakub  161
Rudzki kpt.  88, 91, 108, 129, 135, 140
Rutkiewicz Wincenty  193

S
Sakowicz Iwan  163
Sas-Hoszowski Józef  76, 93, 98, 101, 105, 108, 111, 114, 117, 

120, 123, 126, 135, 140, 144, 150, 155, 164, 169, 175, 181, 
186, 193, 200, 201, 206, 212, 218, 224, 229

Seliwanow Jerzy  191
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Sidorow Iwan  163
Sidun jeniec wojenny  140
Siłow Stanisław  181
Skorodyhin Fiodor  161
Skrabe Rudolf  162
Słobodzian Semka  192
Smirnow Anastazy  199
Smoszewski Jerzy  181
Snopkin Andrej  144, 150
Snopkin Jerofej  144, 149
Snopkin Ławrentij  144, 149
Snopkin Siergiej  144, 149
Sokołow Kondrat   162
Soldin Lejba  161
Sosnkowski Kazimierz  80
Spicewicz Wiktor  211
Spilwa Albert  163
Spula Antoni  217
Starowierow Eleonik  229
Starzewski Stanisław  76
Stiepanow Jan  211
Strecuła Stefan  211
Strokin Jakób  211
Stuczka por., internowany  224
Suszko Krystyna  199
Suszko Roman  199
Szelczyk jeniec wojenny  199
Szemotowicz Władysław  212
Szistow Nazarji  191
Szkwarek Jan  217
Szlejfer Jerzy  155
Szlifsztajn Beniamin  180
Szmołkin Andrej zob. Snopkin Andrej
Szmołkin Jerosiej zob. Snopkin Jerofej
Szmołkin Ławryńskij zob. Snopkin Ławrentij
Szmołkin Siergiej zob. Snopkin Siergiej 
Szpiciło Iwan  161
Sztal Luzja  163
Sztobryn  129, 225
Szuber kpt.  201
Szumowicz Bory  191
Szylenków Paweł  161
Szylun Kirył  140
Szymachowicz Piotr  163
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Ś
Świderski lekarz  161

T
Taślicki Michał  180
Tejwan Donat  191
Topolnicki Józef  161
Traczyk Stefan  192
Traszkow Mark  162
Tutan Osyp   163
Tymotysz Wincenty  162

U
Ubart Antoni  181
Udre Adolf  162
Ugar Jan  161
Uszacki Antoni  140

W
Walewski mjr, lekarz  160
Wasiljew Władimir  162
Wasiljow Torentij  163
Wenikiewicz Borys  217
Wędlikowski kpt., lekarz  160
Widenczuk Borys  162
Wiecka Anna  199
Wierzbicki Mieczysław  162
Więckiewicz Borys  180
Wikientjew Aleksander  223
Wiorgo Jan  162
Witold Piotr  162
Włodok Wulf  140
Wocen Jan  163
Woronin Paweł  162
Wronecki Marian  199

Z
Zabłocki Piotr  181
Zasławski Aleksander  163
Zasławski Piotr  181
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Zgun płk, internowany  224
Zundbłand Wsiewołod  140
Zwerbul Jeronim  162
Zwierzchowski Franciszek  161, 224
Zydłowicz Adam  217
Zylber por.  150, 155, 164, 169, 175, 225

Ż
Żaryn Siergiej  191
Żurawlew jeniec wojenny  199
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Indeks geografi czny/
Географический указатель

A
Aleksandrów  82, 85, 89, 92–96, 99, 100, 102, 104, 107, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 
131, 132, 135, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 152, 153, 158, 
159, 166, 167, 172, 178, 179, 184, 185, 189, 194, 197, 204, 
208, 209, 215, 221, 227, 228

B
Baranowicze  96, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 114, 117, 

119, 120, 126, 129, 130–133, 135, 137–139, 141–143, 144, 
146, 149, 151, 152, 154, 157, 160, 165, 166, 168, 170, 171, 
173, 174, 177, 179–181, 183–188, 190, 191, 194–196, 198, 
199, 201–203, 205, 207–210, 213, 214, 216, 219, 220, 222, 
226–228

Berdyczów  140, 149
Biała Cerkiew  180
Biała Podlaska  97, 162
Białystok  80, 83, 87, 88, 91, 94–96, 100–103, 105, 108, 111, 

114, 117, 119, 120, 123, 125, 129–131, 133, 135, 136, 138, 
139, 141–143, 145, 146, 148, 151, 153, 156, 157, 159, 162, 
165, 167, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 183, 185, 187, 188, 
190, 191, 194–196, 198, 203, 205, 207, 209, 213–215, 217, 
220, 222

Biedrusko  97
Błażów  169
Bohiń gm.  192
Brzeski pow.  140
Brześć nad Bugiem  79, 80, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 

108, 110–112, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 127, 129, 132, 
135, 138, 140, 143, 146, 152, 157, 166, 169, 171, 174, 177, 
184, 188, 192, 194, 196, 201, 203, 208, 211, 214, 217, 220, 
223, 227, 228

Buczacz  223
Bug  149
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C
Ciechanów  149, 155
Czarnów  97

D
Dąbie  80, 83, 86, 90, 92–96, 100–113, 115, 116, 118, 119, 121, 

122, 124, 125, 127, 128, 130–132, 135–138, 141–143, 145–
148, 151, 156, 157, 162, 165, 170, 171, 176, 177, 183, 187, 
188, 194–196, 200–203, 207, 213, 214, 219, 220, 226, 228

Dęblin  97, 131, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 149, 154, 160, 
162, 168, 173, 174, 180, 186, 190, 194, 198, 199, 205, 210, 
216, 217, 222, 223, 228, 229

Dolina  229
Dorohusk  83, 87, 90, 92, 93, 95, 96, 100–102, 105, 108, 110, 

111, 114, 117, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 
144, 146, 148, 152–154, 157, 159, 162, 166, 167, 171, 173, 
177, 179, 183, 185, 188, 190, 194, 196, 198, 203, 205, 207, 
209, 214, 216, 220, 222, 228

Drohobycz  211
Dubieński pow.  191
Duchowszczyna  144
Dybkowce  229
Dybów  161
Dyneburg  191
Dziewicza Góra  97
Dzisieński (dziśnieński) pow.  192
Dźwińsk  211

G
Galicja Wschodnia  192
Garwolin  140, 155, 211
Grodno  79, 80, 98, 175
Grodzieńska gub.  217
Grodzieńska Ziemia  192

H
Hel  98
Husiatyński pow.  192
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I
Iwangród zob. Dęblin  217

J
Jałowiec  163
Jarosławska gub.  211
Jędrzejów  97

K
Kalisz  82, 86, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 102, 104–107, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 
128, 131, 132, 135, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 152, 153, 
158, 159, 166, 167, 172, 178, 179, 184, 185, 189, 194, 197, 
204, 208, 209, 215, 221, 227, 228

Kamieniec  223
Kazańska gub.  140
Kielce  97, 162, 193
Kobryń  79
Kobyłowłoki  217
Kokoszyńce  192
Kołomyja  162
Kowel  80, 95, 96, 100, 101, 103–108, 110–112, 114, 116–120, 

124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 139, 141, 143, 146, 
148, 151, 152, 154, 157, 159, 165, 166, 168–171, 173, 177, 
179, 182–185, 187, 188, 190, 194–196, 198, 201–203, 205, 
207–209, 211, 213, 214, 219, 220, 226, 227

Kraków  97, 162, 201
Kraków Bonarka  97
Kremieńczug zob. Krzemieńczuk  211
Kruchowicka gm.  144
Krzemieniec  223
Krzemieńczuk  211
Kuźmino  144

L
Lachowicka gm.  181
Lesienice  79
Lida  140
Lublin  97, 162
Lwów  79, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 96, 101, 102, 108, 109, 111, 

113, 115, 117, 118, 120, 121, 123–127, 129, 130, 132, 133, 
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135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 151, 152, 154, 
156, 157, 165–167, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 183, 185, 
187, 188, 194, 196, 202, 203, 207, 211, 213, 214, 220

Lwów Jałowiec  97

Ł
Łańcut  80, 82, 85, 88, 92–96, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 

107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 
127, 128, 130, 132, 135, 137, 138, 141, 143, 147, 152, 153, 
158, 159, 166, 167, 171, 172, 178, 184, 185, 189, 194, 197, 
204, 208, 209, 215, 221

Łomża  97
Łódź  86, 162, 193
Łuków  92, 93, 95, 96, 100–102, 104–107, 109, 110, 112, 113, 

121, 122, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 138, 143, 172, 179, 
185, 188, 194, 196, 202, 203, 207, 213, 214, 219, 220, 226, 
227, 228

Łuniniec  96, 217

M
Małopolska  169, 192
Mińska gub.  199
Mińska Ziemia  140, 199
Mińsk Litewski  155
Mińsk Mazowiecki  180
Mława  108
Młynów  191
Modlin  97
Mołodeczno  161, 192
Monasterzyska  223
Moniey Morduch  217
Moskiewska gub.  169
Moskwa  140
Mozyrski pow.  199
Mozyrz  199, 217

N
Narew  217
Narodycze  211
Nieświeski pow.  140
Nowogródzkie woj.  217
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Nowosielica  229
Nowy Sącz  162

O
Opoka Mała  140
Osowiec  161
Ostrów Łomżyński  100, 102, 104–106, 109, 110, 112, 113, 115, 

116, 118, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 135, 137, 
142, 147, 153, 158, 159, 167, 172, 178, 179, 184, 185, 189, 
194, 197, 204, 208, 209, 215, 221, 224, 227, 228

P
Permska gub.  217
Pikulice  82, 85, 89, 92–96, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 
128, 130, 132, 135, 137, 138, 141, 143, 147, 152, 153, 158, 
159, 163, 166, 167, 171, 172, 178, 184, 185, 189, 194, 197, 
204, 208, 209, 215, 221, 224

Pińsk  192
Piotrkowski pow.  97
Piotrków  96, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 

116, 119, 121, 122, 125, 128, 131, 132, 135, 138, 143, 147, 
148, 153, 159, 166, 167, 172, 178, 179, 184, 185, 189, 194, 
197, 204, 209, 215, 221

Piotrogród  191
Płock  92, 93, 95, 96, 102, 104, 105, 107–110, 112, 113, 115, 

117, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 
143, 147, 148, 153, 158, 159, 167, 172, 173, 178, 179, 184, 
185, 190, 194, 198, 204, 209, 215, 221

Podhale  223
Polska  191
Pomorze  94
Poznań  81, 84, 191, 229
Prużany  217
Prużański pow.  217
Przemyśl  97, 98, 162, 192, 211
Puck  98
Puławy  83, 87, 90, 92, 93, 95, 96, 100–102, 104, 105, 107, 

109–112, 114, 115, 117, 119–121, 123, 126, 127, 129, 130, 
132, 133, 135, 136, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 151, 152, 
154, 157, 162, 165, 166, 170, 171, 177, 183, 187, 188, 
194–196, 198, 202, 203, 205, 207, 209, 213, 214, 219, 220, 
226, 227
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Puławy   102
Pułtusk  97

R
Radom  102, 108, 112, 113, 115, 117, 121, 122, 124, 125, 127, 

128, 131, 133, 135, 137, 139, 193
Radoszkowice  191
Radzymin  211
Rawa Ruska  223
Romanow-Borysoglebsk  211
Rosja  135, 139, 155, 191, 195, 199, 200, 201, 210, 216, 222, 

225
Równe  102, 108, 130–133, 135, 137, 138–144, 146, 149, 151, 152, 

154, 157, 158, 160, 168, 173, 174, 177, 179, 180, 183, 184, 
186–188, 190, 191, 194–196, 198, 199, 201–203, 205, 207, 
208, 210, 213, 214, 216, 219, 220, 222, 227–229

Różana  95, 96, 102, 105, 108, 110, 117, 122, 125, 128, 133, 
135, 139, 143, 148, 153, 159, 167, 172, 173, 179, 185, 
190, 194, 198, 204, 209, 215, 221

Różany zob. Różana  100
Rzeczyca  217, 223
Rzeszów  163

S
Skałat  192
Smoleńska gub.  144
Smolewszczyzna  217
Smykowce  192
Sokołówka  192
Sosnowiec  92, 93, 100
Stryj  80, 83, 87, 90, 92–96, 99–113, 115–122, 124–127, 129, 

131, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 149, 154, 160, 168, 173, 
174, 180, 186, 190, 194, 198, 205, 210, 216, 222, 228, 229

Strzałków  81, 84, 88, 91–95, 99, 100, 102–104, 106, 107, 109, 
110–113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 
130–132, 135–138, 141–143, 145–147, 151–153, 156–159, 163, 
165–167, 170–172, 176–178, 182–185, 187–189, 194–197, 202–
204, 206–208, 212–215, 219–221, 223, 226, 227

Supraśl  211
Suwałki  181
Szadryńsk  217
Szczypiorno  79, 80, 82, 85, 89, 92–96, 99, 100, 102–104, 106, 

107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 
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125, 127, 128, 130, 131, 132, 135–138, 141–143, 145–148, 
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