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WSTĘP
W tym tomiku chciałbym „ocalić od zapomnienia” przeżycia ludzi z mojego 

regionu, którzy cierpieli, walczyli i oddali życie w czasach II wojny światowej. 
Ten region to położona między Piątkiem a Sobotą gmina Bielawy otoczona wów-
czas granicą, której z obydwóch stron strzegli ci sami niemieccy strażnicy. Opisu-
jąc dzieje tej gminy nie zapominam o Piątku i innych miejscowościach spoza jej 
granic. Przedstawiam przebieg wydarzeń widzianych z bliska, oczami świadków. 
Zbieraniem informacji do napisania tego tomiku zajmowałem się znacznie dłużej 
niż 10 lat, a gdybym chciał to teraz zaczynać uzyskałbym dużo mniej wyrazisty 
obraz. Podczas okupacji przygraniczne położenie tutejszego regionu było specy-
fi czne. Jest to również dziś region specyfi czny z racji położenia w środku obecnej 
Polski.

Dużą część tego tomiku poświęcam szczegółom przynależności do różnych 
tajnych organizacji wojskowych. Warto to skonfrontować z ogólną oceną przed-
stawioną przez Bogdana Suchodolskiego. Według niego: „Wojskowy ruch oporu 
nie był w ciągu lat okupacji jednolicie zorganizowany. Największą liczebność 
miał Związek Walki Zbrojnej, powołany w listopadzie 1939 roku i przemianowa-
ny w dwa lata później na Armie Krajową. Ludowcy w końcu 1940 roku utworzyli 
Chłopską Straż, przekształconą następnie w Bataliony Chłopskie. Komuniści 
polscy powołali w 1942 roku Gwardię Ludową. We wszystkich tych formacjach 
szczególnie młodzież rwała się do wszelkich akcji dywersyjnych i walki z oku-
pantem. Tysiące bohaterskich czynów zapisały kroniki wojenne tych lat”.1  

1 Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, s. 328.
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ROZDZIAŁ I

LOSY JEŃCÓW WOJENNYCH

Fijołkowi się udało
Żołnierz 10 Pułku Piechoty w Łowiczu Władysław Fijołek z Lisiewic Ma-

łych wozem konnym odwoził rannych do dworu Chrzanowskich w Boczkach 
Łowickich. Do niewoli niemieckiej dostał się pod Iłowem. Szedł z kolegami, 
których Niemcy pędzili przez Gąbin. Tam w podwórku szukał kryjówki, ale został 
wskazany Niemcom przez właścicielkę Żydówkę. Trafi ł do obozu urządzonego na 
terenie fabryki w Pabianicach, gdzie wszy żywiące się krwią jeńców sprawiały im 
nieustanne cierpienie. Podczas kąpieli Żyd obsługujący łaźnię puszczał najpierw 
tak bardzo gorącą wodę, że wyczerpani jeńcy padali na posadzkę, zaś gdy namy-
dlili się, oblewał ich do spłukania zimną wodą.

Kiedy z głodu Fijołek wziął z przyczepy kilka ziemniaków, niemiecki war-
townik skinął na niego ręką i podając mu kawałek chleba z kiszką pasztetową po-
wiedział, że kiedyś był w polskiej niewoli koło Szmogulca, gdzie doznał pomocy 
od strażnika, więc teraz on chce pomóc Polakowi.

Po sześciu tygodniach Niemcy podstawili pociąg towarowy i wpędzili jeńców 
do wagonów, po 50 do każdego. Podczas podróży Fijołek szukał sposobu ucieczki 
i przypadkiem znalazł pod sufi tem wagonu małe okienko, które dawało się otwo-
rzyć. Bał się stojącego za nim Niemca, który służył w polskim wojsku. Jednak 
ten mu pomógł. Powiedział, że jeśli chce uciekać, to musi to robić zaraz, gdyż 
kolejarze zapowiadali kurs tego pociągu pod granicę Francji, skąd ucieczka by-
łaby raczej niemożliwa. Fijołek podsadzony przez Niemca do okienka przecisnął 
się przez nie i blisko Kalisza szczęśliwie upadł na torowisko. Zauważył go polski 
kolejarz, który wskazał mu drogę do wsi, gdzie mógł zasięgnąć potrzebnych infor-
macji. Powrotna podróż była dla niego długa i niełatwa. Do domu w Lisiewicach 
doszedł przed dniem Wszystkich Świętych.2

Zagrożenie życia Jana Kapy
Przedwojenny kierownik Szkoły Powszechnej w Piątku Jan Kapa, pochodzą-

cy z Tumu koło Łęczycy, jako ofi cer rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej 
1939 roku. Został zabrany do niewoli przez żołnierzy radzieckich. Z czterema 
innymi ofi cerami uciekł im z kołchozu utworzonego z majątku Sapiechów koło 
Żytomierza. Nie mogli zabrać ze sobą rannego kolegi, byłego nauczyciela Szko-
ły Powszechnej w Piątku Edmunda Pawłowskiego, który był przenoszony na 
noszach. Wtedy Kapa nie mógł przewidzieć, że ranny kolega zginie w Katyniu, 
a jego ucieczka z niewoli, będzie ucieczką przed niechybną śmiercią. Powrót do 
domu, który znalazł się w Rzeszy był zbyt niebezpieczny. Por. Kapa zatrzymał się 

2 Bezpośrednie informacje od Władysława Fijołka z Lisiewic Małych.
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więc w Ozorkowie. Jednak aresztowali go gestapowcy i osadzili w łęczyckim wię-
zieniu. Tam członkowie Związku Walki Zbrojnej umożliwili jego ucieczkę. Głów-
nym jej organizatorem był przedwojenny dyrektor szpitala w Łęczycy o imieniu 
Władysław. Na początku okupacji władze okupacyjne powołały na to stanowisko 
niemieckiego felczera, a Władysław był jego zastępcą. Doktor Władysław stwier-
dził u Kapy chorobę wymagającą leczenia w szpitalu zakaźnym i przeniósł go do 
izolatki. Tym sposobem ułatwił Kapie ucieczkę ze szpitala. Następnie członkowie 
ZWZ pomogli rodzinie Kapów przekroczyć granicę koło Mąkolic należących do 
Generalnej Guberni. Trzeba było przejść 7 km od Piątku za folwark Jasionna. Naj-
pierw w Mąkolicach znalazł się starszy syn Jana, Remigiusz, a później Jan z żoną 
i młodszym synem. Stanisław Okrasa z Piątku powiedział mi, że tam szmuglerze 
najczęściej przekraczali granicę, a od Remigiusza Kapy dowiedziałem się, że 
w Mąkolicach prawie każdy chłopak należał do AK. Kapowie zmienili nazwisko 
na Zawadzki i zamieszkali w Łyszkowicach należących do powiatu łowickiego, 
gdzie Jan w stopniu kapitana dowodził placówką AK. Jego syn Remigiusz ps. 
Zawisza 2 był łącznikiem ojca i brał udział w przyjmowaniu zrzutów samoloto-
wych. Podczas zrzutu koło Czatolina, 8 km od lasu Stanisławów znajdującego się 
na terenie gminy Bielawy, spotkał się z „cichociemnym” legendarnym majorem 
Janem Piwnikiem, bardziej znanym z pseudonimu „Ponury”. Warto przypomnieć, 
że „Ponury” w 1942 r. dowodził drugim odcinkiem Wachlarza, a w latach 1943 
– 1944 walkami zgrupowania AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogrodczyź-
nie, gdzie poniósł śmierć.3

 
Kazimierz Wierucki – 10 Pułk Piechoty w Łowiczu i później
Kazimierz Wierucki urodził się w Psarach, należących do gminy Bielawy. 

Zasadniczą służbę wojskową zaczął odbywać w łowickiej jednostce, której do-
wódca przekazał go jako przeszkolonego łącznościowca do Korpusu Ochrony Po-
granicza. Jego nowa jednostka stacjonowała w miejscowości Głębokie należącej 
obecnie do Białorusi. Jechał do niej przez Wilno. Do rodzinnego domu w Psa-
rach powrócił jesienią 1938 r. W lutym 1939 r. ożenił się z Marianną Olejniczak 
z Mięsośni, leżącej 3 km na zachód od Psar. Wkrótce po ślubie, jako rezerwista 
został powołany do czynnej służby wojskowej w 10 P.P. w Łowiczu. Pod silnym 
ostrzałem niemieckim w Kompinie nie miał żadnych szans na rozciąganie drutów 
telefonicznych. Otrzymał do obsługi ciężki karabin maszynowy, ale i tak wyrażał 
opinię, że ze strony Polski było to „porywanie się z motyką na słońce”.

Po kilku dniach forsownego marszu przez Puszczę Kampinowską w kierunku 
Warszawy on i jego koledzy zobaczyli stodołę przy lesie. Weszli do niej i zmęczeni 
zaraz pozasypiali. Po wyjściu ze stodoły nie mogli uwierzyć własnym oczom, jak 

3 Informacje Antoniego Makowskiego z Piątku, Stanisława Okrasy z Piątku i Remigiusza Kapy syna 
Jana z Łodzi, informacje Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60. Rocznicy Pierwszego Zrzutu 
na Ziemi Łowickiej podane w „Nowym Łowiczaninie” z dnia 18.10.2001 r. oraz Eliza Błaszczyk, 
Rocznica zrzutów Cichociemnych, „Nowy Łowiczanin” z 23.09.2004 r.
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mogli spać, gdy wokół pociski nieprzyjaciela dokonały kompletnego zniszczenia 
terenu. Podczas przechodzenia przez drogę kilku kolegów J. Wieruckiego zginęło 
od kul karabinu maszynowego. On odniósł ranę na policzku. Podtrzymując ciężko 
rannego ofi cera natknął się na żołnierzy niemieckich, którzy widząc taką sytuację 
wskazali mu ich punkt medyczny w folwarku koło Sochaczewa. Niemcy zabrali 
go do obozu jenieckiego w Żyrardowie, później przenosili do innych obozów. 
Wszędzie za posłanie służyła słoma i dokuczały wszy. W Szczytnie Niemcy, 
według spisu alfabetycznego, zaczęli zwalniać szeregowych jeńców. Kiedy przy-
szła kolej na Wieruckiego, to na prośbę głowieńskiego Żyda o nazwisku Złotnik 
wpuścił go przed siebie. Ten Żyd miał szczęście przeżyć okupację, a Wierucki 
wtedy stracił szansę powrotu do domu. Do 7 lipca 1940 r. przebywał w stalagu 
XI-B, później pracował za darmo u niemieckich bauerów, a gdy się dowiedzia-
no, że trudnił się szewstwem, otrzymał pracę u szewca blisko Hamburga. Przez 
nadzorującego ich w stalagu ofi cera niemieckiego jeńcy byli traktowani dobrze, 
ale gdy ten przez dwa miesiące przebywał na urlopie, to zastępujący go Niemiec 
znęcał się nad nimi tak, że wielu straciło życie. Źle odżywiani jeńcy byli wykorzy-
stywani do kopania rowów melioracyjnych. Pod koniec wojny dywanowe naloty 
Anglików i Amerykanów powodowały ogromne zniszczenia niemieckich miast. 
Wówczas Niemcy zebrali polskich niewolników i w oddzielnych grupach pędzili 
ich nie wiadomo dokąd. Ktoś przejeżdżający obok grupy, w której był Wierucki, 
krzyknął, że idą na stracenie, a ci, co szli przed nimi, już nie żyją. Przy pierwszej 
okazji, gdy na niebie ukazały się alianckie samoloty, eskortowani rozbiegli się 
w różne strony lasu. Wkrótce po tym zostali wyzwoleni przez Anglików. Do domu 
wracał różnymi bardzo zatłoczonymi pociągami, na dachach których też jechali 
ludzie. Dopiero w marcu 1946 r. przybył do Mięsośni, gdzie czekała na niego żona 
z córką, którą zobaczył po raz pierwszy. W następnym roku przeprowadził się do 
Psar na gospodarstwo po rodzicach i tu 23 kwietnia 2007 r. zmarł.4

  
Różne przejścia Stanisława Kozy
Stanisław Koza z Wojdówki, która od 1961 r. stanowi część Soboty, w roku 

1939 odbywał zasadniczą służbę wojskową w 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 
Wojna zastała go podczas odbywania ćwiczeń wojskowych. Opis swoich przejść 
w niewoli zaczął od zdania: „We wrześniu 1939 r. miałem do walki karabin bez 
amunicji i bez bagnetu.”.

Po dostaniu się do niewoli niemieckiej, razem ze swymi kolegami, w Często-
chowie zmuszony był do zakopywania cywilów zastrzelonych przez niemieckich 
żołnierzy. Wśród zabitych był młody polski ksiądz. W tamtejszych koszarach były 
trzypiętrowe łóżka. Z najwyższego łóżka Koza widział żołnierzy niemieckich bi-
jących Żydów sękatymi kijami, zmuszając ich do zbierania ludzkich odchodów 
gołymi rękoma.

4 Informacje podane przez córkę Kazimierza Wieruckiego Danutę Skowron z Psar i przedstawione 
przez Tomasza Bartosa w Nowym Łowiczaninie z 8.10. 2009 r. 
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Polskim jeńcom przyniósł żołnierz niemiecki 20 kromek chleba i jedną kon-
serwę. Spytał, czy jest ktoś głodny. Zgłosili się wszyscy. Kazał więc zbliżyć się 
do niego. Wyjmował po jednej kromce z worka i rzucał do góry. Cieszył się wido-
kiem wydzierania sobie tych kromek, z których dużo okruchów spadało na ziemię.

Po dwóch dniach pobytu w Częstochowie podzielono jeńców na grupy, od-
dzielając ofi cerów od podofi cerów i szeregowców. Niektórzy ofi cerowie nie przy-
znali się do swych ofi cerskich stopni. Koza znalazł się w grupie, która na czas 
przejazdu towarowym pociągiem otrzymała stary, spleśniały chleb. W wagonach 
było tak ciasno, że musowo było odbywać tę podróż w pozycji stojącej. Zała-
twiano się do czapek, które wąską szparą wypychano na zewnątrz wagonu. Po 
dwudziestu godzinach jazdy wysadzono ich w mieście Görlitz. Tam na ściernisku 
Niemcy urządzili prowizoryczny obóz dla 13 tysięcy, takich jak Koza, jeńców 
wojennych, nazywany stalagiem. Wokół placu z czterystoosobowymi namiotami 
istniało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego wysokości 6 metrów. Między 
tymi płotami, dość gęsto rozstawione były wieżyczki, na których stali strażni-
cy z karabinami maszynowymi. Jeńcy sypiali na deskach położonych na ziemi. 
Namiotowa tkanina przeciekała podczas deszczu, a zimą pokrywała się warstwą 
lodu. Mróz i wszawica dawały się we znaki. Do latryny odprowadzał jeńców 
wachman z karabinem, po dziesięciu. Podczas rejestracji jeńców odbierano im 
pieniądze. Zabrano stąd osoby przyznające się do udziału w walkach nad Bzurą. 
Każdy jeniec otrzymał blaszkę cynkową z numerem. Dla pełniących tam służbę 
Niemców zamiast Stanisława Kozy zaczął istnieć w obozie numer 10846. Wyży-
wienie dzienne składało się z jednego bochenka chleba na siedmiu, litra gorzkiej 
kawy na czterech i zupy w postaci kleiku trudnego do dokładniejszego określenia. 
Później zaczęto dawać tłuczone ziemniaki ze skórką, jak dla świń.

Po przeniesieniu do baraków jeńcy mieli do spania po jednej pryczy na sześć 
osób. Od tego czasu wachmani rozprowadzali ich do bauerów, czyli bogatych 
chłopów, u których wykonywali różne prace jak na przykład wykopywanie ziem-
niaków lub buraków. Na noc drzwi baraków były zamykane na klucz.

7 maja 1940 r., gdy nastała noc, Stanisław Koza z pięcioma kolegami wyrwali 
kratę w barakowym okienku, przez które uciekli. Podczas nocnych przemarszów 
w stronę Polski żywili się szczawiem i pili wodę z rowów. Podczas dni sypiali 
w różnych kryjówkach w polu. Po pięciu nocach wędrówki, koło Opola, zdradziło 
ich ognisko, w którym piekli wygrzebane z ziemi niedawno posadzone ziemniaki. 
Otoczyli ich mieszkańcy pobliskiej wsi, z którymi był niemiecki żołnierz o pol-
skim nazwisku Jan Janojczyk. Zbiegom tłumaczył, że gdyby nie oddał ich w ręce 
niemieckich władz, to poniósłby surową karę. Prawdopodobnie spodziewał się 
nagrody. We wsi posilili się obiadem u sołtysa i wypili piwo, którym poczęstował 
ich właściciel miejscowej restauracji, za co otrzymał reprymendę od przybyłe-
go żandarma. Wówczas restaurator podał mu szklankę wódki, po wypiciu której 
poprowadził sześciu zatrzymanych Polaków do wozu z parokonnym zaprzęgiem 
sprowadzonym przez drugiego żandarma. Właściciel wozu i koni, w asyście 
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dwóch żandarmów, zawiózł ich do więzienia w Opolu. Jeden żandarm jechał mo-
tocyklem, a drugi rowerem.

Tam zamieniono im mundury na pasiaki i trzewiki na buty drewniane (Patrz 
strona 49). Umieszczono ich w celi z czterema polskimi Żydami. Władze niemiec-
kie karały Żydów za to, że urodzili się Żydami, a Polaków za to, że byli Polakami. 
Jednak w tej samej celi przebywał też Niemiec, który twierdził, że został skazany 
na pięć tygodni więzienia za to, że nie dopełnił jakiegoś obowiązku. Możliwe, że 
był tam po to, żeby podsłuchać rozmów, które mogły być wykorzystane przeciw 
Żydom lub Polakom.

Po kilku dniach oddano uciekinierom mundury i przewieziono ich do obozu 
w Lansdorf, gdzie w małych barakowych pomieszczeniach sypiali w mundurach 
na podłodze. Po dwóch tygodniach zostali odesłani do karnej kompanii w Görlitz. 
Wysyłano ich do pracy u bauera, którego dwaj synowie i zięć zginęli pod War-
szawą. Mścił się na polskich jeńcach w okrutny sposób. Na przykład jednemu 
z nich za zapalenie papierosa nakazał stanąć na cegłach przy słupie, do którego 
przywiązał go postronkiem, a następnie wysunął cegły spod nóg i pozostawił 
na długi czas. Kiedy wyczuwał, że jest on mocno wyczerpany, to bił go do nie-
przytomności. Po „tym zabiegu” jeniec przez kilka dni był niezdolny do pracy. 
Zmuszaniem do wykonywania pompek na śniegu doprowadził kilku jeńców do 
amputowania rąk. Jednego jeńca pobił z tego powodu, że zachwiał się po długim 
staniu na baczność. Pobity nie wytrzymał nerwowo i próbował się powiesić w ba-
raku na pasku od spodni. Został uratowany przez komendanta grupy, ale stracił 
słuch. Oprócz jeńców polskich było tu prawie tyle samo Ukraińców. Takich osób, 
które próbowały uciekać z obozów, było 240.

Za ucieczkę Koza i jego koledzy stanęli przed sądem, który składał się 
z dwóch niemieckich ofi cerów i dwudziestu ławników. Jeden z ofi cerów dobrze 
posługiwał się językiem polskim. Pięciu uciekinierów zostało skazanych na pięć 
dni aresztu ścisłego, a jeden, któremu wmówiono, że zdarzyło mu się to po raz 
drugi, na piętnaście dni takiego aresztu. Areszt ścisły polegał na tym, że umiesz-
czano skazanych po dwóch w celi o wymiarach 2 na 1,5 m o betonowej posadzce, 
na której w nocy stała ława służąc za łóżko, a w dzień stali skazańcy, ława musiała 
leżeć odwrócona nogami do góry. W kącie celi stało wiadro w celu wypróżniania 
się i nic poza tym. Dzienną dawkę żywieniową stanowiło 17 dag chleba i fi liżanka 
brudnej wody.

Po odbyciu tej kary skazani powrócili do karnej kompanii na okres jednego 
miesiąca. Kiedy zaczęto przywozić jeńców z Francji i Belgii, to Polaków wy-
korzystywano do budowy nowych baraków. Rozpoczęło się przewożenie jeńców 
z Żagania do Görlitz, a z Görlitz do Limburga. Ludność niemiecka manifestowała 
swą radość na widok przybywających nowych transportów jeńców wojennych.
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Lagier, czyli obóz, w Limburgu był miejscem pobytu jeńców różnej naro-
dowości. Na terenie obozu był dół, do którego wrzucano różne odpady. Z tego 
dołu zgłodniali jeńcy ukradkiem wybierali obierki z ziemniaków i jedli je. 4 lipca 
1940 r. wywieziono stąd Polaków do różnych wsi niemieckich.

Stanisław Koza znalazł się w dziesięcioosobowej grupie, którą umieszczono 
w budynku żydowskiej bóżnicy we wsi Gancchajm. Miejscem pracy Kozy stało 
się ośmiohektarowe gospodarstwo Karola Schnajdera, który zapraszał go na obia-
dy przy wspólnym stole z jego rodziną. Przed obiadem wspólnie odmawiano krót-
ką modlitwę. Była to rodzina wyznania rzymsko-katolickiego. Żona Schnajdera 
najpierw postarała się zlikwidować wszy, a później prała Stanisławowi ubranie, 
dając mu na ten czas ubranie męża.

Po trzymiesięcznym pobycie wachman odczytał jeńcom pismo informujące 
o tym, że „wielkoduszny Hitler zwalnia ich z niewoli”. Wystarczyło złożyć podpis 
na przygotowanym oświadczeniu następującej treści: Ja (imię i nazwisko) jestem 
zwolniony z niewoli niemieckiej i zobowiązuję się pozostać w Niemczech jako 
pracownik cywilny do czasu zwolnienia przez Niemiecki Urząd Pracy. Dobrowol-
nie oddaję mundur wojskowy za 10 marek i zobowiązuję się sumiennie wykony-
wać każdą powierzoną mi pracę. Jest mi wiadome, że za niewykonanie wyznaczo-
nej mi pracy czeka mnie ciężkie więzienie”. Pomimo różnych nacisków, spośród 
36 jeńców zatrudnionych w tej wsi tylko trzech złożyło podpisy. W innych wsiach 
po odczytaniu takiego pisma w baraku zadawano pytanie, kto jest gotów podpisać 
takie zobowiązanie, a gdy zgłaszających się nie było, to wyprowadzano jednego 
jeńca z baraku, a za chwilę pozostali słyszeli strzał. W tej sytuacji, obawiając się 
śmierci, wielu Polaków podpisało to zobowiązanie.

Tych którzy zobowiązania nie podpisali wywieziono do miasta Frankenthal, 
gdzie budynek starego teatru stał się ich sypialnią. Ustawiono w nim dwa tysiące 
łóżek spiętrzonych po trzy. Budzeni byli wcześnie rano przez dwóch wachmanów, 
z których jeden był wyposażony w gwizdek a drugi w kij. Jeden gwizdał i krzyczał 
„Aufstehen!”, a drugi bił leżących. Po takiej pobudce mieszkańcy Frankenthalu 
zabierali darmowych pracowników jak konie ze stajni, ale najpierw komendant 
stalagu odliczał potrzebną ilość jeńców do prac publicznych.

Po kilku dniach Stanisław Koza znalazł się w grupie 24 jeńców pochodzenia 
wiejskiego, która została skierowana do pracy u właściciela dużego majątku ziem-
skiego. Pracowało tu 46 jeńców polskich i 6 francuskich. Oprócz tego 22 jeńców 
pracowało u innych gospodarzy tej wsi. Pracujący tam jeńcy mieli noclegi w bu-
dynku zbudowanym z kamieni. Łóżka były spiętrzone po dwa. Koza razem z trze-
ma Francuzami pracował w ogrodzie jednego z kilku folwarków Bürklina Wolfa. 
Oprócz majątków ziemskich, w których istniały winnice, posiadał fabrykę wina. 
Koza, tak jak inni darmowi pracownicy, nosił na plecach koszyk z obornikiem 
pod winorośla. Choroba sprawiła, że 4 marca 1942 r. opuścił swego niemieckiego 
właściciela.
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W innym obozie zbadał go polski lekarz, będący w niemieckiej niewoli, i uznał 
potrzebę skierowania do szpitala, co potwierdził lekarz niemiecki. W szpitalu koło 
dużego miasta Ludwigshafen Koza był jednym z dwustu chorych jeńców, głównie 
Francuzów. 42 z nich podlegało polskiemu lekarzowi kapitanowi Lewickiemu. 
W laboratorium szpitalnym też pracował Polak o nazwisku Poznański, który płyn-
nie mówił po niemiecku i po francusku. Ponieważ Koza sumiennie pomagał mu 
w pracach laboratoryjnych, dr Poznański starał się mieć go jak najdłużej przy 
sobie. Tak więc pobyt szpitalny Kozie się wydłużał. Niemiecki lekarz przychodził 
do szpitala pod koniec każdego miesiąca, żeby wydać jedną z trzech decyzji: prze-
dłużyć leczenie, wysłać do niewolniczej pracy lub w wyjątkowych przypadkach 
odesłać do domu. Dzięki polskim opiekunom Koza przebył w szpitalu osiem mie-
sięcy. Głównym wyżywieniem szpitalnym były ziemniaki i brukiew. 

Pod koniec 1942 r., ze względu na nasilające się bombardowania prowadzone 
przez lotnictwa angielskie i amerykańskie, Niemcy rozpoczęli ewakuację szpitala. 
Upychano chorych do samochodów ciężarowych, którymi długo ich wieziono, nie 
wiadomo dokąd. W wyniku bombardowań ginęli też hospitalizowani polscy jeńcy.

Kiedy Niemcy zabrali ze szpitala polskiego lekarza, to lekarz niemiecki uznał 
Kozę za zdrowego i skierował do obozu pracy. Musiał sypać po pięćdziesiąt ki-
logramów węgla do każdego worka i na plecach nosić do piwnic kobiet, których 
mężowie walczyli na frontach. W ciągu dnia rozniósł 9 ton węgla, a po powrocie 
do baraku nie mógł się ruszyć. Na wniosek polskiego lekarza otrzymał trzy dni 
zwolnienia od pracy. Do obozu przybywali nowi jeńcy różnych narodowości. 
Niemiecki lekarz ignorował prośbę o badanie lekarskie. W takiej sytuacji jeden 
z jeńców po wejściu do łaźni wbił sobie nóż w serce i skonał. Po dwóch tygo-
dniach pobytu w tym lagrze jeńcy z uwagą słuchali wymienianych liczb, wśród 
których Stanisław Koza usłyszał swój numer 10846. Znalazł się w grupie jeńców 
skierowanych do pracy we wsi Rissingen, gdzie wcześniej pracowało czterdziestu 
polskich jeńców. W baraku było wydzielone pomieszczenie na ubrania, które tam 
trzeba było chować przed położeniem się do snu. Pomieszczenie to, tak jak barak, 
w ciągu każdej nocy było zamknięte na klucz, co miało zapobiegać ucieczkom. 
Wachmani nocowali w swoim pokoju przy baraku. Łóżka były spiętrzone po trzy. 
Do przykrywania się jeńcy mieli to, co otrzymali od bauerów, u których pracowa-
li. Stanisław Koza pracował u ponad sześćdziesięcioletniego kawalera Rudolfa 
Benharda, który posiadał siedemdziesięciohektarowe gospodarstwo. Oprócz 
Kozy pracowali u niego czterej starsi wiekiem Niemcy, jeden Ukrainiec i dwie 
Ukrainki. Benhard często wyjeżdżał na polowania, zostawiając gospodarstwo 
pod opieką swych niewolników. W niedziele jedynymi zajęciami było karmienie 
zwierząt i dojenie krów, a poza tym nie wolno było wychodzić z baraku. Pod 
groźbą kary śmierci udawało się czasem niektórym jeńcom usłyszeć coś przez 
radio bauera. W okolicach ich pobytu nasilały się bombardowania, prowadzone 
przez lotnictwo angielskie i amerykańskie. Pod Kirchenbolanden Amerykanie 
z samolotu ostrzelali jadący pociąg, gdyż na dołączonej do pociągu platformie 
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umieszczone było działko przeciwlotnicze. Poniosły śmierć 63 osoby. Raniony 
został wachman odwożący jeńca do szpitala. W wyniku zmasowanych nalotów 
miasto Ludwigshafen legło w gruzach. Przestawały istnieć fabryki, zabudowania 
mieszkalne, a także ginęli ludzie. Rzadko przychodzące listy były kontrolowane 
przez służącego Niemcom Ukraińca. Za list, którego treść uznał za polityczną, 
adresat był ukarany pięciodniowym aresztem.

Później do tego obozu przysyłano całe rodziny. Do pracy u Benharda dodat-
kowo przydzielono małżeństwo Bokszów z dziećmi: 16-letnią Lubą, 14-letnim 
Władziem i dwuletnią córeczką. Pochodzili oni spod wschodniej granicy Polski, 
skąd o czwartej rano Niemcy wypędzili z domów wszystkich mieszkańców wsi, 
zmusili ich do przyjazdu na stację kolejową swoimi wozami, skąd pociągiem to-
warowym przywieziono ich do Niemiec. Niczego ze sobą nie mogli zabrać. Przed 
parowozem tego pociągu był umieszczony wagon wypełniony piaskiem, na wy-
padek zaminowania torów kolejowych przez polskich partyzantów. Podczas tej 
jazdy Bokszowie widzieli, że pilnujący ich Niemiec strzelał do przyglądającego 
się pociągowi chłopca, który pasł krowy. Boksza opowiadał, że w ich okolicy 
Niemcy spędzili w jedno miejsce Żydów, kazali im wykopać duży dół i wszyst-
kich, od niemowląt po starców, w tym dole zabili przy pomocy prądu elektryczne-
go. Wśród nich był polski lekarz, który miał Żydówkę za żonę. Polacy z jego wsi 
byli zmuszeni do zakopania tych nieboszczyków.

Stanisław Koza, będąc w mieście w celu załatwienia spraw zleconych przez 
bauera, został pobity przez żandarma dlatego, że nie oddał mu honorów wojsko-
wych, chociaż jako jeńca wcale go to nie obowiązywało, ale nie miał szans docho-
dzenia swych praw.

25 października 1944 r., gdy już wszyscy powrócili z pracy do baraku, wach-
man ich poinformował o rozkazie generała, nakazującym przestrzeganie obowiąz-
ku bezwzględnego posłuszeństwa wobec swych bauerów i że za niedopełnienie 
tego obowiązku będą karani aresztem. Ponieważ nikt nie chciał się podpisać pod 
tym rozkazem, następnego dnia wieczorem czekał na nich przybyły z powiato-
wego miasta feldfebel z trzema podwładnymi i oznajmił, że skoro jest rozkaz 
złożenia podpisów, to trzeba go wykonać. Jednak nikt nie próbował tego uczynić. 
Wówczas rozkazał im podnieść ręce do góry i spokojnie rozpoczął grę w karty 
z podwładnymi. Po dłuższym czasie, widząc brak skutku, rozkazał jeńcom wy-
konywanie przysiadów. Po takich udrękach zmęczeni i niewyspani jeńcy zaczęli 
składać podpisy niepodobne do rzeczywistych. Podobna sytuacja była w sąsied-
niej wsi, ale tam podpisywanie zaczęło się od zastrzelenia jeńca przez wachmana. 
Koledzy pochowali go na miejscowym cmentarzu.

Podczas nocy z 6 na 7 grudnia miasto Frankenthal zostało zamienione w gru-
zy. Zniszczone zostały baraki dla jeńców i szpital. Ginęli jeńcy i chorzy. Wielu 
jeńców polskich, rosyjskich i francuskich odniosło rany. Jeden Francuz, będący po 
operacji, został żywcem spalony. Jednak najwięcej zginęło ludności niemieckiej.


