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1. Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
na Warmii w latach 1571–1945
Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy (Congregatio
Sororum S. Catharinae V. et M.), zgromadzenie habitowe na prawie papieskim,
za³o¿y³a w Braniewie w 1571 r. b³. Regina Protmann. Jest to pierwsze w Kociele katolickim ¿eñskie zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjnoczynnym, któremu patronuje w. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i mêczennica z pierwszych wieków chrzecijañstwa.
Regina Protmann urodzi³a siê w 1552 r. w Braniewie w rodzinie mieszczañskiej Piotra i Reginy z d. Tingel (Tüngel). Ojciec by³ bogatym kupcem,
w³acicielem spichrza i du¿ego domu, w którym potem osiad³o nowo za³o¿one
zgromadzenie. W m³odoci Regina utrzymywa³a kontakty z braniewskimi beginkami, ale istotny wp³yw na dalsze jej ¿ycie wywarli jezuici sprowadzeni do
Braniewa w 1565 r. W wieku 19 lat za³o¿y³a zgromadzenie ¿eñskie, które szybko
rozprzestrzeni³o siê na terenie ca³ej Warmii. Regina Protmann zmar³a w opinii
wiêtoci 18 stycznia 1613 r. w Braniewie. Jej relikwie przechowywane s¹
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w klasztorze braniewskim. 13 czerwca 1999 r. papie¿ Jan Pawe³ II dokona³
w Warszawie jej beatyfikacji1.
Powo³ane do istnienia przez b³. Reginê Protmann nowe zgromadzenie zakonne wpisywa³o siê w nurt przemian ¿ycia monastycznego Kocio³a katolickiego po soborze trydenckim. Urbanizacja, rozwój ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, tendencje do emancypacji i równouprawnienia oraz wzmo¿ona mobilnoæ
ludzi, to tylko niektóre czynniki wp³ywaj¹ce równie¿ na przemianê zakonów
katolickich na prze³omie XVI i XVII w. Regina Protmann, przeczuwaj¹c potrzebê zmian, sta³a siê prekursork¹ apostolskiej dzia³alnoci zgromadzeñ ¿eñskich.
Dlatego jej dzie³o nale¿y uznaæ za oryginalne i bezprecedensowe. Taka by³a
równie¿ nowa regu³a, która odchodzi³a od rozpowszechnionej dot¹d klauzury
papieskiej i lubów uroczystych, a przyjmowa³a klauzurê zwyk³¹ i proste luby
wieczyste. Nowatorski by³ te¿ zapis o wprowadzeniu bezporedniej zale¿noci
od biskupa diecezjalnego i hierarchicznego systemu w³adzy w zakonie. Wyj¹tkowoæ tych zapisów polega³a tak¿e na tym, ¿e swym pragmatyzmem wyprzedza³y one praktykê potrydenck¹ zapisan¹ w bulli Circa pastoralis z 29 maja 1566 r.
Regu³ê sióstr katarzynek promulgowa³ biskup warmiñski Marcin Kromer
18 marca 1583 r. Po dokonaniu zmian w duchu soboru trydenckiego ponownie
zatwierdzi³ j¹ 12 marca 1602 r. biskup Piotr Tylicki. Tego samego dnia w Wilnie
nuncjusz apostolski Claudius Rangoni udzieli³ regule papieskiej aprobaty2.
Zgromadzenie sióstr w. Katarzyny, jeszcze za ¿ycia Reginy Protmann,
szybko rozszerzy³o sw¹ dzia³alnoæ na inne warmiñskie miasta. Nowe klasztory
przed koñcem XVI w. powsta³y w Ornecie, Lidzbarku Warmiñskim i Reszlu.
Kolejne placówki zakonne na terenie ca³ej diecezji warmiñskiej utworzono w XIX
i na pocz¹tku XX w., m.in w: Bisztynku, Jezioranach, Pieniê¿nie, Barczewie,
Dobrym Miecie, Olsztynie, Tolkmicku, Królewcu, Elbl¹gu, Malborku, Sztumie.
Ju¿ w 1645 r. utworzono litewsk¹ ga³¹ zgromadzenia. Od 1897 r. siostry
pracuj¹ w Brazylii, a od 1908 r. w Niemczech. Tymczasowe placówki zakonne
utworzono w 1877 r. w Finlandii, w 1879 r. w Rosji a w 1896 r. w Anglii3.
1 A. Bönigk, Regina Protmann und die Kongregation der Schwestern von der hl. Katharina,
Braunsberg 1933, passim; B. G. liwiñska, B³. Regina Protmann  osobowoæ i dzie³o, Studia Warmiñskie 38 (2001), s. 155166; M. Krebs, Kult Matki Reginy Protmann na przestrzeni wieków, Studia
Warmiñskie 40 (2003), s. 429440.
2 E.M. Wermter, Quellen zur Geschichte der ersten Katharinnen  Schwestern und ihrer Gründerin
Regina Protmann + 1613, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 1975, Beiheft 2,
s. 3282; B.G. liwiñska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy w latach
15711772, t. 1, Olsztyn 1998, passim; H.D. Wojtyska, Potrydenckie przemiany w koncepcji ¿eñskiego
¿ycia zakonnego, Studia Warmiñskie 38 (2001), s. 179184.
3 F. Hipler, Regina Protmann und die ermländischen Convente, Pastoralblatt für die Diözese
Ermland 5 (1883), s. 4958; A. Bludau, Die Geschichte der Katharinerinnen der Provinz Lituanie,
Braunsberg 1940 (mps); R. Meiwes, Von Ostpreußen in die Welt. Die Geschichte der ermländischen
Katharinenschwestern (17721914), Paderborn 2011, s. 6067, 171198.
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Siostry katarzynki realizowa³y charyzmat swego zgromadzenia w opiece
nad ubogimi i opuszczonymi, pielêgnowaniu chorych, kszta³ceniu i pracy wychowawczej z dziewczêtami, trosce o estetykê wi¹tyñ oraz szat i paramentów
liturgicznych. Od 1827 r. siostry zintensyfikowa³y swe zaanga¿owanie w kszta³ceniu m³odzie¿y ¿eñskiej. Wiele z nich zdoby³o przygotowanie pedagogiczne
i nauczycielskie, uzyskuj¹c w ten sposób prawo nauczania i zak³adania w³asnych
szkó³. W latach 18501877 zgromadzenie prowadzi³o 14 szkó³ podstawowych,
jedn¹ szko³ê redni¹ dla dziewcz¹t oraz przyklasztorne pensjonaty. W Braniewie uruchomiono sierociniec oraz bursê dla dzieci g³uchoniemych. W okresie
Kulturkampfu w latach siedemdzesi¹tych XIX w., gdy zabroniono zakonnicom
nauczania dzieci, w wiêkszym wymiarze zajêto siê szpitalnictwem i aktywnoci¹ opiekuñczo-charytatywn¹. Z du¿ym rozmachem przyst¹piono tak¿e
do organizowania w ca³ej diecezji warmiñskiej opieki nad dzieæmi przedszkolnymi4.
Krótko przed wybuchem II wojny wiatowej Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny nadal prê¿nie siê rozwija³o. W 1930 r. liczy³o ono 823 siostry i 75 nowicjuszek w 150 domach zakonnych. Zakonnice pos³ugiwa³y w 40 przedszkolach,
9 sierociñcach, 4 przytu³kach, 2 domach wychowawczych, 6 pensjonatach,
4 domach wypoczynkowych, 3 sanatoriach, 33 szpitalach, 23 szko³ach podstawowych i rednich, 2 szko³ach pielêgniarskich, 2 szko³ach gospodarstwa domowego i w jednym seminarium wychowawczyñ przedszkoli5.
Niemiecki narodowy socjalizm i walka Adolfa Hitlera z chrzecijañstwem
znacznie ograniczy³y aktywnoæ charytatywn¹ i wychowawczo-edukacyjn¹
sióstr katarzynek, szczególnie na terenie Warmii. Siostry zosta³y odsuniête od
nauczania dzieci i m³odzie¿y, usuniêto je z wielu szpitali, a szko³y pielêgniarskie
i gospodarstwa domowe w 1944 r. zupe³nie zlikwidowano.
Na pocz¹tku 1945 r. siostry w. Katarzyny podzieli³y dramatyczny los
ludnoci cywilnej w Prusach Wschodnich. Hitlerowskie w³adze partyjne
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) zbyt póno zarz¹dzi³y
ewakuacjê mieszkañców z tego terenu. Dopiero w styczniu 1945 r., gdy zacisn¹³
siê sowiecki piercieñ okr¹¿enia, dziesi¹tki tysiêcy cywilów ratowa³o siê chaotyczn¹ ucieczk¹ na Zachód przez pokryty lodem Zalew Wilany i na pok³adach
4 G. Bellgardt, Die Bedeutung der Kongregation der hl. Katharina für die Erziehung der
Mädchen, Berlin 1931, passim; W. Kilian, Praca wychowawcza Sióstr w. Katarzyny, Dziewicy i Mêczennicy w latach 15711772, Studia Warmiñskie 2223 (19851986), s. 113132; B.G. liwiñska, Udzia³
sióstr w. Katarzyny w edukacji dzieci i m³odzie¿y ¿eñskiej na Warmii w latach 15711877, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 1 (1994), s. 2333; R. Meiwes, Von Ostpreußen in die Welt, s. 69158.
5 J. Steinki, Katholische Caritas und katholisches Vereinswesen in der Diözese Ermland, Braunsberg 1931, passim; M.£. Krebs, Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy w Diecezji
Warmiñskiej w latach 19331993, Studia Warmiñskie 32 (1995), s. 291327.
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okrêtów ratowniczych. W skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych wiele
zakonnic znalaz³o siê w kolumnach uciekinierów, nieustannie ostrzeliwanych
i bombardowanych przez radzieckie samoloty. Napotkanie sowieckich ¿o³nierzy
oznacza³o dla wielu z nich bestialskie gwa³ty i mieræ. Podobny los spotka³
siostry, które z powodu choroby, wycieñczenia lub podesz³ego wieku zaniecha³y dalszej ucieczki. ¯o³nierze radzieccy bezlitonie obeszli siê nawet z zakonnicami, które pozosta³y w nieewakuowanych szpitalach przy ³ó¿kach chorych
i rannych. Niektóre siostry katarzynki Rosjanie deportowali w g³¹b Zwi¹zku
Radzieckiego, gdzie skierowano je do wycieñczaj¹cej pracy przymusowej. Wiele z nich nigdy ju¿ nie wróci³o do ojczyzny. Ogó³em w ostatnich miesi¹cach
II wojny wiatowej mieræ ponios³y 102 siostry katarzynki6.

2. Wkroczenie Armii Czerwonej do Prus Wschodnich
Ofensywa zimowa Armii Czerwonej w Prusach Wschodnich rozpoczê³a
siê 13 stycznia 1945 r. 3 Front Bia³oruski w ci¹gu kilku dni prze³ama³ obronê
niemieck¹ w okolicach G¹bina i rozpocz¹³ natarcie w kierunku Królewca.
W walkach na tym terenie uczestniczy³a m.in. 28 Armia genera³a porucznika
A. £uczyñskiego oraz 11 Armia Gwardii genera³a pu³kownika K. Galickiego.
14 stycznia 1945 r. do ofensywy na po³udniu zosta³ w³¹czony 2 Front
Bia³oruski. Do 18 stycznia oddzia³y wszystkich armii radzieckich na tym froncie
zajê³y pozycje na linii Przasnysz  Ciechanów  Nasielsk  P³oñsk  Modlin.
Walkami dowodzili: genera³ pu³kownik A. Gorbato (3 Armia), genera³ porucznik
N. Gusiew (48 Armia), genera³ pu³kownik I. Fiediuninskij (2 Armia Uderzeniowa),
genera³ pu³kownik P. Batow (65 Armia) oraz genera³ pu³kownik W. Popow
(70 Armia).
2 Front Bia³oruski mia³ wykonaæ manewr oskrzydlaj¹cy Niemców od po³udnia i zamykaj¹cy si³y wschodniopruskie w okr¹¿eniu. W tym celu marsza³ek
Konstanty Rokossowski 18 stycznia 1945 r. rzuci³ do walki 5 Gwardyjsk¹
Armiê Pancern¹ dowodzon¹ przez genera³a pu³kownika W. Wolskiego, która
dokona³a najszybszego rajdu si³ pancernych w ca³ej II wojnie wiatowej.
19 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczy³a do Dzia³dowa, 20 stycznia do
Nidzicy, 21 stycznia do Olsztynka i Ostródy, 22 stycznia do I³awy, Mor¹ga
i Ma³dyt, a 23 stycznia do Pas³êka i M³ynar. Czo³gi kapitana Gienadija Diaczen6 M.£. Krebs, Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, Prowincja Warmiñska
w latach 19391947, w: ¯eñskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce (19391947), t. 12, Lublin 1998,
s. 122186; eadem, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy,
w: J. Guzowski (red.), Mêczennicy Kocio³a Warmiñskiego XX wieku, Olsztyn 2004, s. 5569.
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ki, korzystaj¹c z zaskoczenia 23 stycznia, przejecha³y przez Elbl¹g i uchwyci³y
przyczó³ek nad Zalewem Wilanym.
Szybko przesuwa³y siê równie¿ radzieckie oddzia³y na prawym skrzydle
2 Frontu Bia³oruskiego. 20 stycznia 1945 r. pad³ Wielbark, a 22 stycznia 3 Samodzielny Gwardyjski Korpus Kawalerii dowodzony przez genera³a porucznika
Niko³aja Oslikowskiego bez wiêkszych walk zaj¹³ Olsztyn.
W ci¹gu zaledwie 10 dni linia frontu w Prusach Wschodnich przesunê³a siê
o 200 kilometrów na pó³noc, opanowuj¹c obszar o szerokoci 130 kilometrów
(miêdzy Wis³¹ a Olsztynem) i odcinaj¹c w okr¹¿eniu niemieck¹ Grupê Armii
rodek.
Marsza³ek Konstanty Rokossowski, dowódca 2 Frontu Bia³oruskiego,
w pamiêtniku odnotowa³ próby wydostania siê Niemców z okr¹¿enia wschodniopruskiego: Wyjcie wojsk prawego skrzyd³a 2 Frontu Bia³oruskiego pod
Elbl¹g (2 Armia Uderzeniowa), nad Zalew Wilany i pod Tolkmicko (5 Armia
Pancerna Gwardii) oznacza³o odciêcie ca³ego wschodniopruskiego zgrupowania
nieprzyjaciela od pozosta³ych si³ armii niemieckiej. W koñcu stycznia zgrupowanie to podjê³o próbê przywrócenia po³¹czenia l¹dowego przez Pomorze z centralnymi rejonami Niemiec. W nocy z 26 na 27 stycznia co najmniej siedem
dywizji piechoty i jedna dywizja pancerna nieprzyjaciela wykona³y uderzenie
z rejonu Lidzbarka Warmiñskiego w kierunku Elbl¹ga, gdzie w tym czasie toczy³y siê jeszcze walki. Kosztem znacznych strat uda³o siê przeciwnikowi zepchn¹æ
zwi¹zki taktyczne 48 Armii dwadziecia kilometrów na zachód7.
G³ówne si³y 3 Frontu Bia³oruskiego posuwa³y siê wolniej z powodu wiêkszych si³ wroga i licznych naturalnych przeszkód. Tyl¿ê zdobyto dopiero
20 stycznia 1945 r., G¹bin 21 stycznia, Wystruæ i Welawê 22 stycznia, odizolowany garnizon K³ajpedy pad³ ostatecznie 28 stycznia. W tym samym czasie
kapitulowa³y kolejne linie obrony niemieckiej na Mazurach. Olecko i Go³dap
Rosjanie zajêli 22 stycznia, 24 stycznia Wydminy, 25 stycznia Gi¿ycko, Miko³ajki Mazurskie i Wêgorzewo, a 27 stycznia Kêtrzyn. W ci¹gu kilku dni Sowieci
opanowali silnie ufortyfikowane pozycje niemieckie wzd³u¿ Wielkich Jezior Mazurskich, co z powodów taktycznych mia³o kluczowe znaczenie dla dalszych
walk w Prusach Wschodnich.
7 Kontrnatarcie niemieckie w kierunku Pas³êka i Elbl¹ga prowadzi³ VI Korpus dowodzony przez
gen. Horsta Grossmanna. Por. L. Moczulski, Prusy Wschodnie w II wojnie wiatowej 19391945,
Rocznik Olsztyñski 5 (1963), s. 183185; I. Fiedumiñski, Na alarm, t³um. S. Klonowski, Warszawa
1964, s. 286287; K. Rokossowski, ¯o³nierski obowi¹zek, t³um. P. Marciniszyn, F. Czuchrowski,
Warszawa 1976, s. 356359, 362; Okrêg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów
1945 rok, wyd. T. Bary³a, Olsztyn 1996, s. VIII; K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie.
Kronika dramatu 19441945, Gdañsk 2011, s. 121, 131138, 140.
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Na prze³omie stycznia i lutego 1945 r. toczy³y siê boje o miasta na Warmii.
Reszel i Biskupiec sowiecka 50 Armia, dowodzona przez genera³a pu³kownika
Iwana Bo³dina, zajê³a 28 stycznia. Bisztynek pad³ 29 stycznia, Lidzbark Warmiñski 30 stycznia, a Dobre Miasto  3 lutego. Sytuacja niemieckich oddzia³ów
sta³a siê dramatyczna, gdy wysuniête jednostki 3 Frontu Bia³oruskiego zajê³y
29 stycznia Brandenburg nad Zalewem Wilanym. Tym samym si³y niemieckie
w Prusach Wschodnich zosta³y rozbite przez Rosjan na dwie czêci.
Rozpoczyna³ siê ostatni etap kampanii wschodniopruskiej. Po d³ugich walkach 10 lutego 1945 r. skapitulowa³ Elbl¹g. W marcu i kwietniu toczono zaciête
boje z resztkami niemieckiej armii w pó³nocnej Warmii i w Sambii. Braniewo
Rosjanie zajêli 20 marca, wiêt¹ Siekierkê 24 marca, a Ba³gê 28 marca. Po
zaciêtych bojach i silnym ostrzale artyleryjskim oddzia³y 11 Armii Gwardyjskiej
oraz 43 i 50 Armii zajê³y 9 kwietnia 1945 r. Królewiec. W walkach w okolicach
Królewca wziêto do niewoli ponad 50 tys. jeñców, 80 tys. osób zginê³o, zdobyto 605 czo³gów i dzia³ szturmowych oraz ponad 3500 dzia³. Epilogiem walk na
Pó³wyspie Sambijskim by³o zajêcie 25 kwietnia silnie umocnionej Pi³awy. Wraz
ze zdobyciem portu pi³awskiego usta³y transporty ewakuacyjne Niemców drog¹
morsk¹ z tej czêci Prus Wschodnich. Lokalne walki na odcinku wschodniopruskim toczy³y siê do pocz¹tku maja 1945 r. na ¯u³awach i Mierzei Wilanej.
Krynica Morska podda³a siê 3 maja. Ostatnie niemieckie oddzia³y skapitulowa³y
na tym terenie dopiero 9 maja 1945 r.8
Dzia³aniom militarnym w Prusach Wschodnich w 1944 i 1945 r. towarzyszy³y masowe zbrodnie wojenne dokonywane na bezbronnej ludnoci cywilnej.
Trzeba podkreliæ, ¿e Niemcy przyczynili siê do rozmiaru tych zbrodni i cierpieñ. Gauleiter Erich Koch i jego partyjni towarzysze z NSDAP bezporednio
odpowiadaj¹ za wstrzymanie ewakuacji cywilów w obliczu nacieraj¹cej Armii
Czerwonej. Koch mia³ w³adzê rozkazodawcz¹ siêgaj¹c¹ niemal po liniê frontu
i grozi³ najciê¿szymi karami za jakiekolwiek przygotowania, nie mówi¹c ju¿
o samej ewakuacji. Jeszcze 11 stycznia 1945 r. zastêpca Komisarza Obrony
Rzeszy Paul Dargel naciskany przez dowódców wojskowych, by zarz¹dzi³ ewakuacjê ludnoci cywilnej w Prusach Wschodnich kategorycznie odpowiedzia³:
8 J. Bochenek, Pogrom wojsk niemieckich w Prusach Wschodnich w 1945 r., Bellona 1946, z. 10,
s. 686, 688; S. Okêcki, Operacja w Prusach Wschodnich w 1945 r., Bellona 7(1949), s. 591599;
L. Moczulski, Prusy Wschodnie w II wojnie wiatowej 19391945, s. 185195; T. Gajownik, J. Maroñ,
Utracony bastion (Prusy Wschodnie w latach 19181945), w: W. Gieszczyñski, N. Kasparek (red.),
Wielkie wojny w Prusach. Dzia³ania militarne miêdzy Wis³¹ a Niemnem na przestrzeni wieków, Dabrówno
2010, s. 278282; K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 91, 124125, 143145,
189200, 204, 213249; W. £ukaszun, Operacja Pomorska Armii Czerwonej na ¯u³awach w 1945 roku,
w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.), ¯u³awy w 1945 roku, Sztutowo 2014, s. 1321; W.B. £ach,
Mierzeja Wilana w dzia³aniach wojennych w 1945 roku, w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.),
¯u³awy w 1945 roku, Sztutowo 2014, s. 8395.
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Prusy Wschodnie zostan¹ obronione, ewakuacja nie wchodzi w rachubê.
Wojskowi zdawali sobie sprawê, co stanie siê, gdy Sowieci przerw¹ liniê frontu
i ¿e wówczas na ewakuacjê bêdzie za póno. Wojsko nie bêdzie wówczas
w stanie obroniæ kobiet, dzieci i starców przed bestialstwem Rosjan. Partyjne
kierownictwo prowincji wschodniopruskiej mia³o jednak w³asny pogl¹d na
obronê i nie przyjmowa³o argumentów niemieckich dowódców. W konsekwencji NSDAP w 1945 r. nie mia³a nawet planu dzia³añ ewakuacyjnych, co pog³êbi³o
chaos wród cywilów ratuj¹cych siê ucieczk¹ przed frontem wojennym i poci¹gnê³o za sob¹ wiele ludzkich ofiar.
W ca³ych Prusach Wschodnich ewakuacja ludnoci cywilnej przed Armi¹
Czerwon¹ wygl¹da³a podobnie. Ostatecznie na kilka godzin przed wkroczeniem
Rosjan kreisleiterzy wydawali rozkaz natychmiastowej ewakuacji, ale wówczas
nie by³o ju¿ transportu i rozpoczyna³a siê paniczna ucieczka. Dochodzi³o do
aktów desperacji i rezygnacji. Tak by³o w powiecie reszelskim, gdzie mieszkañcy dziesiêciu gmin odmówili ewakuacji i pozostali w domach. Starsi i os³abieni
ludzie dokonywali wtedy wyboru miêdzy ewentualn¹ mierci¹ z rêki ¿o³nierza
radzieckiego, a niechybn¹ mierci¹ na mrozie. Wielu spotka³a mieræ w uformowanych kolumnach uciekinierów, przemieszczaj¹cych siê bez³adnie po wschodniopruskich drogach. By³y one ³atwym celem dla radzieckich samolotów,
ostrzeliwuj¹cych je z broni pok³adowej i zrzucaj¹cych na nie bomby9.
Drogi ucieczki niemieckich cywilów w 1945 r. wiod³y albo w kierunku
Królewca i na obszar Sambii, albo do mostów na Wile, a stamt¹d dalej w g³¹b
Rzeszy. Kto jednak nie przedosta³ siê na lewy brzeg Wis³y przed 5 stycznia, ten
pad³ ofiar¹ Rosjan atakuj¹cych w kierunku Ba³tyku. Niektórzy decydowali siê na
ucieczkê w kierunku Gdañska i Gdyni. Kiedy atakiem na Elbl¹g Rosjanie zablokowali drogê na zachód, dosz³o do ogromnego spiêtrzenia uciekaj¹cych mas.
Wszystkie drogi zapchane by³y wozami uciekinierów, wêdruj¹cymi na piechotê
ludmi i wa³êsaj¹cym siê wokó³ byd³em. [ ]. Czêæ kolumn z uciekinierami
ci¹gle nadchodzi³a od wschodu, a ci ludzie nie mieli pojêcia, ¿e Rosjanie przeciêli drogi pod Elbl¹giem. Inne z kolei kolumny ci¹gnê³y w stronê Królewca.
Nastêpnie sz³y na pó³noc, ku lodom Zalewu i Mierzei Wilanej. Przy tak ca³kowitym chaosie, zapchanych drogach, czêæ uciekinierów, straciwszy wszelk¹
nadziejê, powróci³a do rodzinnych miejscowoci, np. w przypadku 45 gmin
9 Warto odnotowaæ, ¿e Erich Koch odpowiednio wczeniej wywióz³ swoje prywatne mienie
w dwóch wagonach na zachód. By ratowaæ swe ¿ycie ucieczk¹, zachowa³ na wy³¹cznoæ opancerzony
samochód osobowy, samolot typu Fieseler Storch i dwa lodo³amacze. Por. T. Schieder (bearb.), Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, Bonn 1954, s. 4144;
K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 100101, 115, 151159; M. Westphal, Drogi
ewakuacji ludnoci niemieckiej przez ¯u³awy na prze³omie 1944/45 roku, w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.), ¯u³awy w 1945 roku, Sztutowo 2014, s. 58.
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z powiatu Mr¹gowo tak¹ decyzjê podjê³a po³owa z nich. [ ]. Wielu z uciekinierów koñczy³o ze sob¹, bo dotarli ju¿ do kresu si³ i wytrzyma³oci, albo po
prostu dlatego, ¿e nie widzieli sensu w dalszej ucieczce10.
Dramat tysiêcy cywilów z terenu Prus Wschodnich, rozegra³ siê zim¹ 1945 r.
na zamarzniêtym Zalewie Wilanym. Wielu wybra³o tê drogê ewakuacji, by przez
Mierzejê Wilan¹ i ¯u³awy dotrzeæ do Gdañska. Przy temperaturze -20o ludzie
zamarzali w wodzie, gdy radzieckie samoloty pokruszy³y bombami lód. Wielu
zginê³o od kul z broni pok³adowej samolotów. Mimo licznych ofiar, oko³o
450 000 uciekinierów przedosta³o siê po lodzie na mierzejê.
Cywile, którym uda³o siê dotrzeæ do którego z wschodniopruskich portów, byli przyjmowani na statki i drog¹ morsk¹ transportowani do Gdañska
i Gdyni, lub dalej w g³¹b Rzeszy. Ta droga ewakuacji nie dawa³a jednak gwarancji prze¿ycia. Prze³adowane ludmi niemieckie okrêty ewakuacyjne na Ba³tyku
by³y bardzo ³atwym celem dla radzieckich okrêtów podwodnych i samolotów.
Tysi¹ce cywilnych uciekinierów z Prus Wschodnich zginê³o w lodowatych ba³tyckich wodach. Taki los spotka³ 2700 osób na statku General von Steuben,
zatopionym radzieck¹ torped¹ 10 lutego 1945 r. Ponad tysi¹c cywilów zginê³o
11 kwietnia na zaatakowanych w pobli¿u Helu przez sowieckie lotnictwo statkach Moltkefel i Posen. Na wysokoci Rozewia 16 kwietnia torpeda zatopi³a statek Goya z 5220 pasa¿erami (1500 ¿o³nierzy i 3500 cywilów). Jednak do
rangi symbolu dramatu rozgrywaj¹cego siê w ostatnich tygodniach wojny na
Ba³tyku uros³o zatopienie trzema torpedami statku Wilhelm Gustloff. Z ponad
5000 pasa¿erów i cz³onków za³ogi uratowano zaledwie 904 osoby. Pomimo
wielu ofiar, tylko z portów w Gdañsku, Gdyni i na Helu uda³o siê w 1945 r.
ewakuowaæ 1 347 000 osób (1 047 000 cywilów i 300 000 ¿o³nierzy). Natomiast
z Królewca, Pi³awy i Mierzei Wilanej ewakuowano 451 000 cywilów i 141 000
¿o³nierzy11.
Po II wojnie wiatowej niemieckie Ministerstwo do Spraw Wypêdzonych
(Bundesministerium für Vertriebene) opublikowa³o oficjalne dane dotycz¹ce
ewakuacji ludnoci cywilnej z Prus Wschodnich. Jesieni¹ 1944 r. ewakuowano
lub dobrowolnie opuci³o ten teren 500 000 Niemców. Od stycznia 1945 r.
10

K. Golczewski, Przymusowa ewakuacja z prowincji nadba³tyckich III Rzeszy (19431945),
Poznañ 1971, s. 115131; K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 157158; M. Westphal, Drogi ewakuacji ludnoci niemieckiej przez ¯u³awy na prze³omie 1944/45 roku, s. 5768.
11 F. Buchholz, Vor sieben Jahren, Ermlandbriefe 21 (1952); Dokumentation der Vertreibung der
Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 6582, 8898, 123, 151154, 323; K. Dieckert, E. Kieser,
Danziger Bucht 1945. Dokumentation einer Katastrophe, Esslingen am Neckar 1988, s. 88115, 157171;
H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 158159, 162166, 177, 208210, 212; M. Westphal, Drogi
ewakuacji ludnoci niemieckiej przez ¯u³awy na prze³omie 1944/45 roku, s. 6668; W.B. £ach, Mierzeja
Wilana w dzia³aniach wojennych w 1945 roku, w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.), ¯u³awy w 1945
roku, s. 95.
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250 000 osób ewakuowano na Zachód drog¹ l¹dow¹, 450 000 osób ewakuowano przez Zalew Wilany w okolice Gdañska lub na Pomorze, 200 000 osób
ewakuowano przez Mierzejê Wilan¹ w okolice Gdañska lub na Pomorze,
450 000 osób ewakuowano z Pi³awy drog¹ morsk¹, 500 000 cywilów z terenu
Prus Wschodnich wpad³o w rosyjskie rêce12.
Niemców, którzy wpadli w rêce Rosjan, czy to dlatego, ¿e pozostali
w swych domostwach, czy te¿ w trakcie ucieczki dogoni³ ich front, spotka³ okrutny
los. Rozmiar zbrodni dokonanych przez Sowietów w Prusach Wschodnich nie
doczeka³ siê dot¹d ca³ociowego opracowania. Nadal dysponujemy g³ównie relacjami wiadków tamtych wydarzeñ, monografiami wschodniopruskich miast i wsi,
gdzie policzono ofiary w odniesieniu do konkretnych miejscowoci oraz rozproszonymi materia³ami archiwalnymi, g³ównie o wojskowej proweniencji. Nigdy
¿aden s¹d nie zaj¹³ siê os¹dzeniem zbrodni wojennych dokonanych przez czerwonoarmistów na ludnoci cywilnej w Prusach Wschodnich.
W powojennej niemieckiej historiografii symbolem okrucieñstwa ¿o³nierzy
rosyjskich sta³a siê rze ludnoci cywilnej we wsi Nemmersdorf w Prusach
Wschodnich (dzi Majakowskoje w obwodzie kaliningradzkim). 21 padziernika
1944 r. czerwonoarmici wymordowali tam 60 osób, g³ównie starców, kobiety
i dzieci, które nie zd¹¿y³y ewakuowaæ siê przed nadejciem frontu. Wiele kobiet
torturowano i zgwa³cono. Najm³odsza ofiara mia³a 8 lat, najstarsza 84 lata.
W du¿ym przepucie jednego z kana³ów ukry³y siê kobiety z dzieæmi i starcy.
Kiedy Rosjanie ich odnaleli, zaczêli strzelaæ do nich z karabinów maszynowych
i wrzucili do przepustu granaty. W pobliskim Schulzenwalde znaleziono 95 osób
zamordowanych przez Rosjan. Mord w Nemmersdorf zosta³ przez w³adze hitlerowskie wykorzystany propagandowo za porednictwem reporterów sprowadzonych popiesznie ze Szwajcarii, Szwecji, Francji i Hiszpanii.
Niemiecki kapitan Herminghaus zrelacjonowa³ dramat cywilów w Nemmersdorf: Po odbiciu Nemmersdorfu niemieckim oddzia³om ukaza³ siê straszny
widok, który po raz pierwszy, w jednoznacznej formie, pokaza³ niemieckiemu
narodowi, czego ka¿dy z Niemców mo¿e oczekiwaæ, gdy rosyjski ¿o³nierz
uzyska nad nim w³adzê. Zaskoczone we wsi kobiety, wród nich i kilka zakonnic, po wkroczeniu Rosjan spêdzono razem, zgwa³cono, a póniej w okrutny
sposób pobito. Potem te kobiety zosta³y w bestialski sposób zak³ute bagnetami
lub no¿ami, albo zastrzelone. Ten czyn swoj¹ potwornoci¹ przekroczy³ wszystkie dotychczasowe prze¿ycia ¿o³nierzy, jakie wynieli z walk na froncie13.
12
13

Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 13E-16E, 33E-41E.
Grauenhafte Bestialitäten der Bolschewisten südlich Gumbinnen, Leipziger Neueste Nachrichten 31 Oktober 1944; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 4,
78; K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 89.
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Inny niemiecki ¿o³nierz z kompanii Koschorrka, która odbi³a Nemmersdorf
z r¹k Rosjan zanotowa³: Gdy szlimy przez wie, nie zauwa¿ylimy tam ju¿
Rosjan. Ale ujrzelimy straszliwy widok ludzi, którzy siê tam znaleli, co przypomnia³o mi o okrucieñstwach, jakie wycierpieli radzieccy wieniacy od w³asnych ¿o³nierzy, co czêsto widzia³em podczas naszych odwrotów na pocz¹tku
1944 roku. Tutaj by³y Niemki, z których zdarto ubranie, by mo¿na by³o je
gwa³ciæ, a na koniec okaleczyæ w okropny sposób. W jednej stodole znalelimy starego cz³owieka z gard³em przebitym wid³ami, które przybi³y go do
drzwi. Wszystkie materace, pierzyny i poduszki z pierza by³y porozcinane
i poplamione krwi¹. Dwa poranione cia³a kobiet z dwójk¹ zamordowanych
dzieci le¿a³y w piórach. Rze by³a tak makabryczna, ¿e niektórzy nasi rekruci
uciekli w panice.
Równie wstrz¹saj¹ca jest relacja Karla Piotrek, cz³onka oddzia³u Volkssturmu, który wkroczy³ do Nemmersdorfu: Na podwórzu po lewej stronie drogi
sta³ wóz z czterema nagimi kobietami, które uduszono. Za stodo³¹ Weisser Krug
w stronê G¹bina znajdowa³ siê plac z pomnikiem Nieznanego ¯o³nierza. Za nim
by³a druga wielka gospoda  Rotter Krug. W jej pobli¿u, równolegle do drogi,
sta³a stodo³a i do obu skrzyde³ wrót przybita by³a naga kobieta w postaci
ukrzy¿owanej. Znalelimy w sumie siedemdziesi¹t dwie kobiety, w tym dzieci,
i jednego starca, 74-letniego, wszyscy byli martwi. Niemal wszystkich zamordowano w bestialski sposób. Wród zabitych by³y nawet dzieci w pieluchach.
W jednym pokoju znalelimy 84-letni¹ kobietê, która siedzia³a na kanapie. Siekier¹ lub szpadlem rozciêto jej g³owê na pó³ a¿ do szyi. Zanielimy cia³a na
cmentarz we wsi, gdzie czeka³y na zagraniczn¹ komisjê lekarsk¹. Czwartego
dnia cia³a pochowano w dwóch grobach. Komisja lekarska przyjecha³a dopiero
nastêpnego dnia i groby trzeba by³o otworzyæ. Ta zagraniczna komisja jednog³onie ustali³a, ¿e wszystkie kobiety, a tak¿e dziewczynki od ósmego roku
¿ycia, a nawet ta 84-letnia kobieta, zosta³y zgwa³cone14.
Przera¿aj¹cy by³ rozmiar i bestialstwo tragedii w Nemmersdorfie. Przera¿a³a liczba gwa³tów zbiorowych na wszystkich ofiarach p³ci ¿eñskiej, nastêpnie
okaleczanych i zabijanych, w sposób, który ³ama³ psychikê zaprawionych
w boju ¿o³nierzy Wehrmachtu. Wstrz¹saj¹ce by³o te¿ to, ¿e ¿o³nierze radzieccy
dopuszczali siê tych czynów w trakcie walki. Propaganda nienawici szerzona
w oddzia³ach radzieckich, ideologia i bolszewickie wychowanie oraz pragnienie
zemsty i odwetu na ka¿dym Niemcu, wszystko to, nie tylko w Nemmersdorfie,
ale w ca³ych Prusach Wschodnich w ostatnich miesi¹cach wojny zbiera³o
okropne ¿niwo. Przyzwolenie na zbrodnie wychodzi³o od najwy¿szych rang¹
14 P. Buttar, Pole walki Prusy. Szturm na niemiecki front wschodni 19441945, Poznañ 2012,
s. 138140.
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wojskowych radzieckich. Marsza³ek Gieorgij Konstantynowicz ¯ukow, g³ównodowodz¹cy 1 Frontu Bia³oruskiego, wyda³ jesieni¹ 1944 r. odezwê do czerwonoarmistów: Nadszed³ czas rozprawienia siê z niemiecko-faszystowskimi draniami. Wielka i pal¹ca jest nasza nienawiæ! Nie zapominajmy o naszych
spalonych miastach i wsiach. Pamiêtajmy o naszych braciach i siostrach, naszych matkach i ojcach, naszych ¿onach i dzieciach, umêczonych przez Niemców na mieræ. Zemcimy siê za spalonych w diabelskich piecach, za uduszonych w komorach gazowych, za rozstrzelanych i torturowanych. Zemcimy siê
za wszystko15.
Zapowied sowieckiej nienawici i zemsty zrealizowano na wszystkich niemieckich terenach, szczególnie w Prusach Wschodnich.
W powiecie reszelskim Rosjanie zamordowali co namniej 524 osoby,
w tym 26 ch³opów. Najpierw zamkniêto ich w piwnicy na buraki, a potem
wysadzono w powietrze. W Ró¿yñsku Wielkim (Gross-Rosen) 28 cywilów
zamkniêto w stodole i tam spalono. W Kronowie (Kronau), w powiecie gi¿yckim, czerwonoarmici zamordowali 52 osoby, w tym 18 jeñców francuskich.
Z kolumny uciekinierów z E³ku pod Odoje (Nikolsberg) wyci¹gniêto i zamordowano
97 osób. Podobny los spotka³ 32 dzieci pod Bemowem Piskim (Schlagakrug).
Jedna z mieszkanek Reszla wspomina: Miasto by³o dzieñ i noc pl¹drowane. Nieustannie dokonywano gwa³tów. Wiele kobiet, np. pani B., prosi³y doktora N., zatrudnionego w szpitalu o truciznê. On jednak jej nie poda³. Wród ofiar
zdzicza³ych mê¿czyzn by³y tak¿e dzieci w wielu 1314 lat, np. 14-letnia córka
W.F. i 13-letnia córka sprzedawcy V.M. [ ]. Jedna z dziewcz¹t nie mog³a ju¿
znieæ gwa³tów, za¿y³a esencjê octu i skona³a w strasznych mêkach. Inna dziewczyna powiesi³a siê z tego samego powodu, inna ewakuowana kobieta podobnie. Kiedy Rosjanin pojawia³ siê w drzwiach, kobiety i dziewczêta wyskakiwa³y
przez okna. Wtedy Rosjanie szli do innych domów i przyprowadzali now¹
zdobycz.
W Zagonach (Sommerfeld) ko³o Lubomina niemieckie oddzia³y w trakcie
kontrataku pod koniec stycznia 1945 r. b³yskawicznie wesz³y w nocy do wioski.
Znaleziono Rosjan jeszcze w ³ó¿kach, obok zgwa³conych przez nich kobiet.
W innych okolicznych wsiach warmiñskich, odbitych przez wojska niemieckie
od Rosjan, ogl¹dano straszne sceny. Odnaleziono ch³opca rozjechanego przez
czo³g dlatego, ¿e mia³ naszywkê Hitlerjugend. Natrafiono na kobietê z no¿em
w piersi, le¿¹c¹ na stosie nawozu. W innej wsi Rosjanie zwi¹zali razem wielu
mê¿czyzn, oblali ich materia³em ³atwopalnym i podpalili. Znaleziono te¿ m³od¹
dziewczynê, która po czternastokrotnym zgwa³ceniu otru³a siê veronalem.
15

A. Kossert, Prusy Wschodnie, s. 297298; P. Buttar, Pole walki Prusy, s. 142.
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W Metgethen ko³o Królewca ¿o³nierze niemieccy ujrzeli straszliwe sceny.
Wszêdzie, na zewn¹trz i w domach, le¿eli pomordowani mê¿czyni, kobiety
i dzieci. W leju po bombie znaleziono 32 cia³a. Z r¹k sowieckich ¿o³nierzy
uwolniono oko³o 70 kobiet, które w ci¹gu jednej nocy by³y gwa³cone nawet
18 razy. Pozostali mieszkañcy tej wioski zostali deportowani w g³¹b Rosji16.
W Turowie ko³o Nidzicy Sowieci zamordowali 15 cywilów, w tym 9 kobiet. 22 stycznia 1945 r. w Szczêsnem (Schönwalde) ko³o Olsztyna okrutnie
zamordowano 198 mieszkañców i uchodców. W parafii Barczewko (Alt Wartenburg), tak¿e w pobli¿u Olsztyna, zamordowano 35 cywilów, a 82 wywieziono
do Rosji (od stycznia do marca 1945 r.). Wszyscy ci deportowani zmarli
w Rosji. Na terenie parafii Klebark Wielki zamordowano na miejscu co najmniej
75 osób. W Majewie ko³o Elbl¹ga Rosjanie rozstrzelali 12 osób, a deportowali
74 osoby, z których 57 osób zginê³o w Rosji. W Borzynowie ko³o Pas³êka
zastrzelono 45 osób, a los 92 osób jest dot¹d nieznany. Z niewielkiej wsi
Skowrony, tak¿e ko³o Pas³êka, zginê³o w 1945 r. w wyniku rozstrzelania, samobójstwa, deportacji i ewakuacji 68 osób. W pobli¿u Bemowa Piskiego w masowej egzekucji rozstrzelano 32 dzieci. W Ró¿yñsku Wielkim ko³o Prostek spalono
¿ywcem w stodole 28 osób. Wród ofiar by³y kobiety i dzieci. Niemal ka¿da
wschodniopruska miejscowoæ dysponuje podobnymi statystykami z 1945 roku17.
Wstrz¹saj¹ce wspomnienie zapisa³ w Królewcu 20 kwietnia 1945 r., lekarz
Hans Deichelmann: Szczególnie tragiczny jest przypadek w Szpitalu Mi³osierdzia. Profesor Unterberger odbiera³ w³anie trudny poród kleszczowy, gdy weszli Rosjanie. Od razu bez wzglêdu na okolicznoci odebrali mu narzêdzia, tak
¿e z najwiêkszym trudem zdo³a³ doprowadziæ zabieg do koñca. Natychmiast po
zakoñczeniu operacji ci¹gnêli kobietê z fotela operacyjnego i w straszliwy sposób gwa³cili. Profesor Unterberger odszed³ potem do swojego pokoju i odebra³
sobie ¿ycie. [ ] Bezlitonie wypêdzono chorych i personel na ulicê. Ludzie
dopiero co po amputacji nóg musieli ruszyæ w drogê o kulach, z trudem wspierani przez l¿ej chorych. W opuszczonym szpitalu musia³y dziaæ siê okrutne
sceny. Schody i hol szpitalny by³y pokryte zw³okami zmasakrowanych oficerów
16 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 3031, 6263,
101, 293; K. Dieckert, H. Grossmann, Bój o Prusy Wschodnie, s. 147148, 162, 198199.
17 E.J. Guttzeit (hrsg.), Der Kreis Johannisburg. Ein Ostpreußisches Heimatbuch, Würzburg
1964, s. 352353; F. Liedtke, Chronik des Dorfes Maibaum Kreis Elbing/Westpr. Erinnerungen und
Überlieferungen, Bremerhaven 1979, s. 223226; H. Poschmann, Süßenberg 1945/46, w: A. Lemke u.a.
(hrsg.), Süßenberg im Ermland. Das Dorf am Kapellenberg, Düsseldorf 1987, s. 116117, 154172;
U. Fox, Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland mit Jadden  Tengutten  Tollack 13251985, Paderborn
1989, s. 348350; K. Jordan, Die Kirchspiele Schmauch und Reichwalde, Neuss 2003, s. 167169;
G. Kellmann, Historia parafii Klebark Wielki, jej wiosek i okolic, Klebark Wielki 2007, s. 128129;
A. Kossert, Prusy Wschodnie, s. 300301; F. Folger, U. Liedtke, Das Kirchspiel Marienfelde, Kreis
Preußisch Holland/Ostpreußen, Bd. 1, Königslutter 2007, s. 227228.
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i ¿o³nierzy najpotworniej okaleczonych. Wykorzystuj¹c ich rany, mêczono ich
poza tym w opêtañczy sposób. Na s³upkach okien, klamkach u drzwi i s³upkach
³ó¿ek znaleziono wielu powieszonych18.
Po przejciu frontu wojennego, a nawet po zakoñczeniu II wojny wiatowej w maju 1945 roku, nie usta³y zbrodnie czerwonoarmistów na cywilach
w Prusach Wschodnich. ¯ycie niemieckiej ludnoci na tym terenie by³o nieopisanie trudne. Niemal wszyscy mê¿czyni zniknêli, bo znaleli siê w Wehrmachcie
albo Volkssturmie. Pozostali zostali schwytani i wys³ani do Zwi¹zku Radzieckiego. ¯ycie kobiet na okupowanych terenach by³o jeszcze ciê¿sze. Wiêkszoæ
z nich, od dziewcz¹t po starsze kobiety, ponownie sta³a siê ofiarami wielokrotnych gwa³tów, które trwa³y jeszcze przez kilka miesiêcy po ustaniu walk19.
W lutym 1945 r. przywódcy wielkich mocarstw ustalili w Ja³cie, ¿e pó³nocna czêæ Prus Wschodnich, po zawarciu pokoju przypadnie Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Pomiêdzy polsk¹ i radzieck¹ czêci¹ Prus Wschodnich wyznaczono granicê biegn¹c¹ w linii prostej od wiêtej Siekierki nad Zalewem Wilanym
po Go³dap na Mazurach. Po wyznaczeniu tej granicy po stronie radzieckiej
znalaz³o siê od 250 000 do 300 000 Niemców, z których 1/4 przebywa³a
w Królewcu. W latach 19451947 wielu cywilów deportowano za Ural, przesiedlono w inne rejony Prus Wschodnich, zmuszono do niewolniczej pracy
w ko³chozach i fabrykach lub przetrzymywano w olbrzymich wiêzieniach
w Tapiau, Insterburgu i Pr. Eylau. W samym tylko wiêzieniu w Pr. Eylau osadzono ponad 10000 Niemców. Ponad po³owa z nich zmar³a z powodu chorób
i wycieñczenia. Epidemie, szczególnie tyfus, by³y przyczyn¹ wielu zgonów
wród niemieckich cywilów w ca³ych radzieckich Prusach Wschodnich.
W latach 19451947 w samym tylko Królewcu zmar³a z tego powodu po³owa
sporód 70 000 przebywaj¹cych w tym miecie Niemców. W lecie 1947 r.
mieszka³o tam ju¿ oko³o 25 000 Niemców20.
W zajmowanych stopniowo przez Sowietów Prusach Wschodnich tworzono radzieckie komendantury wojskowe, które oficjalnie mia³y zabezpieczaæ
porz¹dek oraz zdobyte mienie, d¹¿yæ do stworzenia warunków normalnego
¿ycia oraz oczyszczaæ teren z resztek hitlerowskich formacji militarnych.
W rzeczywistoci komendantury wojenne w Prusach Wschodnich do lata 1945 r.
dzia³a³y poza normami jakiegokolwiek prawa miêdzynarodowego i czêsto dopuszcza³y siê zbrodni na ludnoci cywilnej.
Obsadê komendantur wojskowych przygotowano z du¿ym wyprzedzeniem, na etapie planowania ofensywy w Prusach Wschodnich. Jeszcze w trakcie
18
19
20

A. Kossert, Prusy Wschodnie, s. 304306.
P. Buttar, Pole walki Prusy, s. 613.
Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 87E-96E.
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walk o Królewiec utworzono wojenn¹ komendanturê tego miasta, któr¹ kierowa³
inspektor gwardii 3 Frontu Bia³oruskiego gen. mjr Michai³ W. Smirnow. Naczelnikiem granizonu miasta i twierdzy królewieckiej zosta³ dowódca 50 armii gen.
lejt. F.P. Ozierow. Komendanturom wa¿niejszych miast podlega³y komendantury
rejonowe, którymi kierowa³ p³k £obanow z dowództwa 3 Frontu Bia³oruskiego.
Niezale¿nie od komendantur dzia³a³y inne organy wojskowe podleg³e gen. mjr
Stiepanowi J. Roszkowowi. Du¿e znaczenie po przejciu frontu wojennego mia³y oddzia³y NKWD, których zadaniem by³o oczyszczanie zajêtych terenów. Do
ich kompetencji nale¿a³o te¿ nadzorowanie ludnoci zdobytego terenu. Pe³nomocnikiem NKWD 3 Frontu Bia³oruskiego by³ L. Awakumow, a pomocnikiem
jego by³ Zielenin. Pe³nomocnikiem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych na Prusy
Wschodnie zosta³ mianowany Trofimow.
Dobrze rozpoznane i udokumentowane s¹ radzieckie zbrodnie dokonane
po przejciu frontu na obszarze Powila i ¯u³aw. G³ówn¹ komendantur¹ wojsk
radzieckich w Malborku dowodzi³ pp³k Denisow. Mniejsze jednostki istnia³y
w Sztumie, Pietrzwa³dzie oraz Postolinie (dowódca £ukianow). Gwa³ty, rabunki
i morderstwa mia³y miejsce we wszystkich prawie miejscowociach podlegaj¹cych tym komendanturom. W równym stopniu represjonowano Niemców, jak
i autochtonów polskiego pochodzenia, których radzieccy ¿o³nierze i funkcjonariusze nie rozró¿niali.
W Pietrzwa³dzie prze¿y³ gehennê we w³asnym domu Józef Zblewski, który zgin¹³ od kul, a jego ¿ona uderzona ¿elazkiem w g³owê nie odzyska³a pe³nej
sprawnoci umys³owej. We wsi St¹¿ki zabito gospodarza Pakera za ukrycie
3 koni. W ma³ej osadzie K¹tki wymordowano starców kobiety i dzieci. Dwunastu mieszkañców zabito w D¹brówce Malborskiej. Zamordowano ks. G. Fuchsa ze Sztumu i ks. G. Rahmela z Pietrzwa³du. W tej samej wiosce gospodarzowi
Spalkowi, który usi³owa³ obroniæ córkê, jeden z ¿o³nierzy obci¹³ g³owê szabl¹.
Kilkunastoletni¹ Beatê Ciecharzowsk¹ ci¹gnêli z wozu i zamordowali. Jej cia³o
zostawili strasznie okaleczone na kupie gnoju. U Borzymskich matka stanê³a
w obronie napastowanej córki. Otrzyma³a postrza³ w brzuch. Nie zdo³a³a uratowaæ córki ani jej kilkunastodniowego dziecka. Dnia 23 padziernika 1945 roku
w Duninowie zgwa³cono i zamordowano Niemkê na oczach jej trojga dzieci.
Jedna z kobiet w protokole spisanym 28 czerwca 1945 roku w Starostwie
Powiatowym w Malborku owiadczy³a, ¿e zosta³a zgwa³cona przez czerwonoarmistów 36 razy, a jej córka czterokrotnie21.
21 A. Magierska, Ziemie zachodnie i pó³nocne w 1945 roku. Kszta³towanie siê podstaw polityki
integracyjnej pañstwa polskiego, Warszawa 1978, s. 1739; Okrêg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 rok, wyd. T. Bary³a, s. IX; M. £ach, Status prawny komendantur wojennych Armii Czerwonej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych Polski w 1945 roku, w: A. £ach (red.),
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wiadectwem dramatu i cierpienia wielu kobiet na zajêtych przez Armiê
Czerwon¹ wschodniopruskich terenach jest ksiêga metrykalna parafii Miko³ajki
Pomorskie. W ksiêdze chrztów z 1945 r., przy kilkunaciorgu dzieciach wówczas ochrzczonych, w rubryce dotycz¹cej ojca, ksi¹dz proboszcz zanotowa³
 zgwa³cona przez Ruska22.
Po ustaniu dzia³añ frontowych wiele kobiet zapad³o na choroby weneryczne. Ich stan zdrowia by³ konsekwencj¹ pierwszego etapu zajmowania przez
czerwonoarmistów Prus Wschodnich. Kobiety gwa³cili ¿o³nierze radzieccy, bêd¹cy czêsto nosicielami tych chorób23.
Przed zakoñczeniem II wojny wiatowej przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji, planowali powojenny ³ad w Europie. Przedmiotem rozmów by³ m.in. przebieg granic pañstwowych, okrelenie strefy wp³ywów
oraz koniecznoæ transferu ludnoci w nowej rzeczywistoci politycznej. Gor¹cym zwolennikiem wysiedleñ Niemców z Europy rodkowo-Wschodniej na
Zachód by³ premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Podczas konferencji
ja³tañskiej w lutym 1945 r. powiedzia³, ¿e wysiedlenie 6 milionów Niemców nie
wywo³uje u niego szoku. Wprawdzie konferencja nie przynios³a ostatecznych
rozstrzygniêæ w tej kwestii, ale Józef Stalin czu³ przyzwolenie ze strony politycznych decydentów dla swych planów politycznych. Powojenne deportacje Niemców na Zachód poprzedzi³y od pocz¹tku 1945 r. masowe deportacje tysiêcy
ludzi na Wschód.
NKWD wyda³o 11 stycznia i 6 lutego 1945 r. rozkazy o czyszczeniu ty³ów
Armii Czerwonej ze szpiegowsko-dywersyjnej agentury, cz³onków wrogich organizacji, grup powstañczych, elementów podejrzanych i wrogich oraz o mobilizacji
cywilnych Niemców na przymusowe roboty przy odbudowie zniszczeñ wojennych Zwi¹zku Radzieckiego. Akcje te cile wi¹za³y siê z postanowieniami Pañstwowego Komitetu Obrony z 29 grudnia 1944 r. i 3 lutego 1945 r. poprzedzaj¹cymi ofensywê styczniow¹ Armii Czerwonej i wkroczenie do Prus Wschodnich24.
Ziemie odzyskane pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹ po II wojnie wiatowej, S³upsk 2000, s. 8594;
P. Szczuchniak, Armia Czerwona na Powilu w latach 19451946, w: A. £ach (red.), Ziemie odzyskane
pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹, s. 123127; idem, Armia Czerwona wobec ludnoci Powila
w 1945 roku, w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.), ¯u³awy w 1945 roku, s. 119129.
22 Archiwum Diecezji Elbl¹skiej, M Miko³ajki Pomorskie, ksiêga chrztów 19001948.
23 B. Garba, Sytuacja ludnoci na ¯u³awach po wkroczeniu Rosjan do koñca 1945 roku, w: A. G¹siorowski, J. Hochleitner (red.), ¯u³awy w 1945 roku, s. 115.
24 M. Podlasek, Wypêdzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy £u¿yckiej  relacje
wiadków, Warszawa 1995, s. 2328, 4148; Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski
19441946, opr. zbiorowe, Warszawa 1998, s. 165166; I. Eser, Postanowienia i organizacja transferu
ludnoci z dawnych niemieckich terenów wschodnich oraz dawnych polskich Kresów Wschodnich, w: Postanowienia i konsekwencji w Ja³cie i Poczdamie. Materia³y z czêci historycznej VIII Seminarium l¹skiego,
GliwiceOpole 2003, s. 3748; Internowani w uralskich ³agrach, Orodek Karta, Warszawa 2005, s. 1920.
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Na mocy wspomnianych przepisów wielu niemieckich cywilów z Prus
Wschodnich, Sowieci w latach 19441945 deportowali w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. W tym celu, jeszcze w trakcie dzia³añ wojennych, zorganizowali
obozy przejciowe, do których spêdzano Niemców z zajêtych przez Armiê
Czerwon¹ terenów. Cywilów z terenu operacyjnego 3 Frontu Bia³oruskiego,
czyli obejmuj¹cego pó³nocn¹ i wschodni¹ czêæ Prus Wschodnich, przed deportacj¹ gromadzono w obozie w Wystruci (Insterburg). Ludnoæ z terenu
dzia³añ zbrojnych 2 Frontu Bia³oruskiego, do którego nale¿a³a po³udniowa
i zachodnia czêæ Prus Wschodnich oraz Prusy Zachodnie i czêæ Pomorza,
przed deportacj¹ przetrzymywano w Ciechanowie (komendant pp³k Misiew
i pp³k Probiedowicz) i Dzia³dowie (komendant pp³k Ciwcew), potem za
w Grudzi¹dzu (komendanci kpt Rukjanow, kpt Bukaczanow, kpt Krot).
W obozach tych najpierw klasyfikowano wiêniów wed³ug zdolnoci do pracy,
a nastêpnie transportem kolejowym w bydlêcych wagonach wywo¿ono na
wschód. Jeszcze w trakcie pobytu w obozach przejciowych niemieccy cywile
byli drêczeni, maltretowani a kobiety gwa³cono. Z powodu chorób, niedo¿ywienia i wycieñczenia zmar³o w obozach przejciowych tysi¹ce osób.
Pod koniec marca 1945 r. zosta³a ujêta przez Rosjan 21-letnia Annemarie
Kleist, która potem opisa³a sw¹ deportacjê: W niedzielê 7 kwietnia wyjecha³ymy z Gdañska do Grudzi¹dza. Nie mielimy ze sob¹ wiele baga¿u, mimo to
trudno by³o nad¹¿yæ za maszeruj¹cymi. Ci, którzy nie byli w stanie iæ, siadali
na poboczu drogi. Rosjanie poganiali ich s³owami Dawaj, dawaj!, a kiedy nie
przynosi³o to efektu, wyczerpani ludzie byli mordowani pojedynczym strza³em
w ty³ g³owy. Gnali nas bez litoci. Noce spêdzalimy w pustych stodo³ach lub
domach, które by³y czêciowo zrujnowane, w Olsztynku i Rudnie, a trzeciego
dnia dotar³ymy do Grudzi¹dza. Raz dziennie dawano nam ciep³¹ zupê. Trzymano nas w wiêzieniu w Grudzi¹dzu  po 40 kobiet w ka¿dej z jednoosobowych
cel. Raz jeszcze przes³uchano nas i podzielono. Codziennie musia³ymy chodziæ
wokó³ dziedziñca z rêkoma za³o¿onymi na kark i nie wolno nam by³o ze sob¹
rozmawiaæ. 17 kwietnia za³adowano nas grupami do 40 wagonów bydlêcych,
w których le¿elimy w dwóch rzêdach po 20 osób na go³ych deskach. Upakowano nas jak sardynki. W ten sposób blisko 2200 niewinnych ludzi, kobiet, dzieci
i starców, powieziono za Ural nie koñcz¹cym siê poci¹giem towarowym25.
25 T. Schieder (bearb.), Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa,
Bd. I/2, Wolfenbüttel 1955, s. 311; M. Golon, Polityka radzieckich w³adz wojskowych i policyjnych
wobec ziem nowych i starych w latach 19451947 na przyk³adzie Pomorza Nadwilañskiego, w: A. £ach
(red.), Ziemie odzyskane pod wojskow¹ administracj¹ radzieck¹, s. 129145; idem, Polityka radzieckich
w³adz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwilañskim w latach 19451947, Toruñ 2001, s. 4752,
6478, 97105, 114121; P. Buttar, Pole walki Prusy, s. 619; B. Garba, Sytuacja ludnoci na ¯u³awach
po wkroczeniu Rosjan do koñca 1945 roku, s. 102103.

Historyczny i ideologiczny kontekst męczeństwa sióstr św. Katarzyny na Warmii...

373

Studia Warmińskie 53 (2016)

Deportacja w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego trwa³a od 3 do 6 tygodni. Przeciêtnie w ka¿dym transporcie miertelnoæ wród st³oczonej w wagonach bydlêcych ludnoci wynosi³a oko³o 10%. Miejsca docelowe deportacji rozrzucone
by³y na olbrzymim obszarze od Morza Pó³nocnego po Kaukaz. Wiêkszoæ
transportów kierowano do uprzemys³owionych rejonów na Uralu. Osoby deportowane zmuszano do ciê¿kiej pracy fizycznej przy wyrêbie drzew, na torfowiskach, w kopalniach, przy budowie kolei i dróg, w fabrykach, a latem
w ko³chozach. Wielu z nich zmar³o z niedo¿ywienia, wycieñczenia i z powodu
skrajnie trudnych warunków klimatycznych.
Oficjalne powojenne niemieckie dane statystyczne podaj¹, ¿e Rosjanie deportowali w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego ogó³em 218 000 cywilów, w tym 44 000
z terenu Prus Wschodnich zdobytego przez 3 Fron Bia³oruski oraz 55 000
z pozosta³ej czêci Prus Wschodnich oraz Pomorza Gdañskiego zajêtego przez
2 Front Bia³oruski. W wyniku deportacji do Zwi¹zku Radzieckiego mieræ ponios³o od 100 000 do 125 000 cywilów. Dane te by³y póniej kwestionowane
m.in. przez Niemiecki Czerwony Krzy¿ (Deutsches Rotes Kreuz), który podnosi³ liczbê deportowanych niemieckich cywilów do 530 000, z których 229 000
mia³o umrzeæ w ³agrach. Niemiecki Czerwony Krzy¿ do dzi uznaje 422 000
Niemców za zaginionych w 1945 r.26
Ze wszystkich terenów niemieckich, prowincja Prusy Wschodnie ponios³a
najwiêksze straty w ludziach. Z prawie 2 490 000 mieszkañców 511 tysiêcy,
w tym 311 tysiêcy cywilów, nie prze¿y³o wkroczenia wojsk Armii Czerwonej,
ucieczki i deportacji27.
Dwa najwiêksze systemy totalitarne XX w., narodowy socjalizm i komunizm,
z jednakow¹ nienawici¹ i przy zastosowaniu podobnych metod brutalnie zwalcza³y
chrzecijañstwo. Jeszcze przed wybuchem II wojny wiatowej, przed skutkami rozwoju neopogañskiego hitleryzmu i bezbo¿nego komunizmu przestrzega³ w dwóch
encyklikach papie¿ Pius XI. G³os Stolicy Apostolskiej nie odwiód³ jednak narodowych socjalistów i komunistów od realizacji zbrodniczych planów. Oba systemy
z motywów ideologicznych wrogo odnosi³y siê do Kocio³ów chrzecijañskich,
w tym tak¿e do Kocio³a katolickiego. Równie¿ w Prusach Wschodnich wielu
katolików zap³aci³o najwy¿sz¹ cenê za wiernoæ Ewangelii i Kocio³owi28.
26

Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 79E-87E;
Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/2, s. 1833; G. Fehlau,
M. Ruhnau (hrsg.), Langwalde, Kreis Braunsberg (Ostpreußen). Ein Kirchspiel im Ermland, Münster
1992, s. 236; F. Klier, Verschleppt ans Ende der Welt. Schicksale der deutscher Frauen in Sowjetischen
Arbeitslagern, Berlin 1996, s. 151300.
27 A. Kossert, Prusy Wschodnie, s. 306.
28 Pius XI, Mit brennender Sorge, w: M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Dokumenty Nauki Spo³ecznej Kocio³a, cz. 1, RzymLublin 1987, s. 103125; Pius XI, Divini Redemptoris,
Wiadomoci Archidiecezji Warszawskiej, kwiecieñ 1937, s. 141170.
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Narodowy socjalizm po 1933 r. przyst¹pi³ zdecydowanie do walki ideologicznej z chrzecijañstwem i judaizmem. Mimo ¿e III Rzesza zawar³a w 1933 r.
konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹, ju¿ w styczniu 1934 r. Hitler mianowa³ czo³owego ideologa neopogañstwa Alfreda Rosenberga pe³nomocnikiem do spraw wiatopogl¹dowego wychowania w partii NSDAP. Z jego inicjatywy antychrzecijañskie
i antykocielne ustawy sta³y siê obowi¹zuj¹ce w ca³ym pañstwie. Stopniowo odbierano katolikom wi¹tynie, likwidowano nauczanie religii w szko³ach i szkolnictwo
wyznaniowe, ingerowano w treæ nauczania, znoszono kocielne organizacje m³odzie¿owe oraz katolicki ruch stowarzyszeniowy i zawodowy, cenzurowano i zamykano prasê wyznaniow¹, ograniczano dzia³alnoæ charytatywn¹ Kocio³a, znoszono wiêta kocielne. Ju¿ przed wybuchem II wojny wiatowej hitlerowcy przeszli
do bardziej zdecydowanych i brutalnych dzia³añ wobec wieckich i duchownych
katolików. Wobec osób niewygodnych organizowano procesy pokazowe, wtr¹cano do wiêzieñ i obozów koncentracyjnych, wysiedlano i mordowano29.
Duchowieñstwo diecezji warmiñskiej ponios³o podczas II wojny wiatowej
dotkliwe straty personalne. Wiêkszoæ m³odych ksiê¿y zosta³a przymusowo
wcielona do Wehrmachtu. Rosjanie zastrzelili 22 kap³anów. Deportowano
w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego 48 ksiê¿y warmiñskich, z których zmar³o 40.
W Niemczach zmar³o 45 ksiê¿y. Na frontach wojennych poleg³o 19 duchownych. Wród tych ofiar by³o 7 kap³anów innych diecezji i 12 ksiê¿y zakonnych.
Diecezja warmiñska straci³a podczas II wojny wiatowej ogó³em 108 w³asnych
kap³anów, co stanowi³o oko³o 1/3 stanu osobowego duchowieñstwa diecezjalnego. mieræ wielu ksiê¿y nosi³a znamiona mêczeñstwa za wiarê30.
Ze szczególnym okrucieñstwem traktowane by³y przez sowieckich ¿o³nierzy siostry zakonne w Prusach Wschodnich. Gwa³ty i zbrodnie wobec nich,
obok zwyczajowej nienawici do Niemców, mia³y te¿ niekiedy motywy ideologiczne. Wród ofiar sowieckiej nienawici i bestialstwa w 1945 r. by³o wiele
warmiñskich sióstr katarzynek31.
29 G. Reifferscheid, Das Bistum Ermland und das Dritte Reich, Zeitschrift für die Geschichte und
Altertumskunde Ermlands, Beiheft 1, 1975, passim; M. Józefczyk, Elbl¹g i okolice 19371956. Chrzecijañstwo w tyglu dwu totalitaryzmów, Elbl¹g 1998, s. 1736; H. Moll, Die katholischen deutschen
Martyrer des 20. Jahrhunderts. Ein Verzeichnis, PaderbornMünchenWienZürich 2001, s. 135;
W. Zawadzki, Kap³ani mêczennicy z terenu ¯u³aw Malborskich i Powila okresu II wojny wiatowej,
w: J. Hochleitner, A. Kilanowski (red.), Patroni diecezji elbl¹skiej w lokalnej wiadomoci i to¿samoci
regionu, Elbl¹g 2006, s. 136139.
30 B. Schwark, Ihr Name lebt. Ermländische Priester in Leben, Leid und Tod, Osnabrück 1958,
passim; G. Fittkau, Mój trzydziesty trzeci rok ¿ycia, Olsztyn 1994, passim; J. Wojtkowski, Mêczennicy
warmiñscy XX wieku, w: J. Guzowski (red.), Mêczennicy Kocio³a warmiñskiego XX wieku, Olsztyn 2004,
s. 513; W. Zawadzki, Kap³ani mêczennicy z terenu ¯u³aw Malborskich i Powila okresu II wojny wiatowej, s. 130135; W. Zawadzki, Sztumski mêczennik o. Gottfried Fuchs, Prowincja 7 (2012), s. 125133;
J. Ostrowski, wiadkowie wiary. S³udzy Bo¿y  ofiary nazizmu i komunizmu, Olsztyn 2015, s. 45140.
31 W. Zawadzki, Zakony w Pomezanii w XVIIXIX wieku, OlsztynElbl¹g 2013, s. 199.
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3. Przemoc i zbrodnie sowieckich żołnierzy
wobec sióstr św. Katarzyny
Czêæ sióstr w. Katarzyny zd¹¿y³a ewakuowaæ siê przed wkroczeniem
Armii Czerwonej. Wiele z nich po d³ugiej i dramatycznej tu³aczce dotar³o do
Niemiec. Tak¹ drogê przesz³y siostry z klasztoru w Malborku. 25 stycznia 1945 r.
opuci³y wraz z chorymi tamtejszy szpital, a 5 lutego 1945 r. siedem pierwszych
katarzynek dotar³o do szpitala w. Gertrudy w Berlinie. W nastêpnych dniach
przybywa³y tam kolejne malborskie zakonnice32.
Ucieczk¹ z zajmowanych przez Sowietów Prus Wschodnich ratowa³y siê
w nocy z 12 na 13 stycznia 1945 r. katarzynki z Pieniê¿na. Cztery siostry
znalaz³y siê w Danii (s. Donacjana Formella, s. Edigna Buik, s. Bonawentura
Spannenkrebs, s. Edewalda Zimmermann). Jednak wiêkszoæ pieniê¿nieñskich
sióstr dotar³a tylko do Gdañska, gdzie doczeka³y wkroczenia Armii Czerwonej.
Spotka³o ich tam wiele cierpieñ, w³¹czenie z torturami i gwa³tami. W lipcu 1945 r.
z powodu tyfusu, wycieñczenia i g³odu zmar³a w Gdañsku s. Eucheria Schwarz,
prze³o¿ona z Pieniê¿na oraz s. Remigia Jagalska. Cztery inne siostry (s. Phoebe
Hanke, s. Friedgard Kremp, s. Consolata Hoelzer, s. Ludolfa Gillmann) dotar³y
po pewnym czasie do klasztorów w Benowie i Ryjewie, gdzie zaopiekowa³y siê
chorymi na tyfus33.
Siostry katarzynki z klasztorów w Królewcu prze¿y³y na miejscu wkroczenie do miasta Armii Czerwonej. Pracowa³y w tamtejszych szpitalach przez ponad dwa lata od zakoñczenia wojny. 27 listopada 1947 r. 27 królewieckich
sióstr, wraz z jedn¹ nowicjuszk¹ i 3 postulantkami, zosta³y wysiedlone i uda³y
siê na Zachód34.
Zarz¹d olsztyñskiego Szpitala Mariackiego odpowiednio wczeniej wynaj¹³
hotel w Trzciñsku Zdroju na Pomorzu (Schönfließ/Pommern), dok¹d skierowano 4 olsztyñskie siostry. Mia³y przygotowaæ na miejscu pobyt pozosta³ych
zakonnic i oko³o 350 ewakuowanych chorych z olsztyñskiego szpitala. W klasztorze w Olsztynie do momentu ewakuacji pozosta³o jeszcze 20 katarzynek.
Niestety, poci¹g ewakuacyjny nie móg³ ju¿ wyjechaæ z miasta. Trzy siostry,
32 W. Zawadzki, Siostry mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo w Malborku 18661922,
w: K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyñski, J. M. Wojtkowski (red.), Veritas Christi Liberat. Ksiêga
Pami¹tkowa ku czci Ksiêdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicê urodzin, 40. rocznicê kap³añstwa
i 20. rocznicê biskupstwa, Olsztyn 2014, s. 561.
33 M. Krebs, Dzia³alnoæ Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy w Pieniê¿nie, Studia
Elbl¹skie 14 (2013), s. 4245.
34 M. Krebs, Dzia³alnoæ Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy w Królewcu, Studia
Warmiñskie 46 (2009), s. 114.
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prze³o¿ona, s. Palladia i s. Klarissa Groß, przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiñski i Pieniê¿no dotar³y do klasztoru w Braniewie35.
Katarzynki z Krynicy Morskiej na pocz¹tku 1945 r., z powodu zarz¹dzonej
przez wojsko niemieckie przymusowej ewakuacji Mierzei Wilanej musia³y opuciæ klasztor36.
Ewakuacjê domu prowincjalnego w Braniewie zarz¹dzono 14 lutego 1945 r.
Wyjecha³o z niego 25 sióstr zakonnych37. Katarzynki elbl¹skie wraz z ksiêdzem
dr. Heinrichem Bönigem, po zdobyciu miasta przez Sowietów, zosta³y wypêdzone do Pas³êka. Po wojnie do Elbl¹ga powróci³a m.in. s. Vivina Gilla.
W Pas³êku, oprócz sióstr katarzynek z Elbl¹ga, zim¹ 1945 r. znalaz³y siê
tak¿e siostry z Fromborka i Tolkmicka. Wszystkie one by³y przetrzymywane
przez Rosjan w tamtejszym obozie przejciowym, z którego wybierano osoby
zdolne do pracy ficzycznej i odsy³ano do obozu zbiorczego w Ciechanowie,
stamt¹d za deportowano w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Kilka sióstr zmar³o
w Pas³êku. W wieku 38 lat zmar³a na niewydolnoæ serca s. Dolorosa Nitschke
z Fromborka. Siostra Jadwiga Rogalla z Tolkmicka zmar³a na tyfus w wieku
53 lat. Siostry elbl¹skie po uwolnieniu powróci³y do Elbl¹ga, natomiast zakonnice z innych miejscowoci pozosta³y w Pas³êku i za³o¿y³y tam nowy klasztor38.
Wiele sióstr katarzynek w Prusach Wschodnich stanê³o w 1945 r. przed
dramatycznym wyborem. Musia³y bowiem wybieraæ miêdzy ewakuacj¹ i ratowaniem swego ¿ycia a pozostaniem na zajmowanych przez Rosjan terenach
z chorymi, rannymi i cywilami niezdolnymi do dalszej ucieczki. Siostry, które
pozosta³y na miejscu, spotka³y siê z bestialskim traktowaniem ze strony czerwonoarmistów. Niektóre w okrutny sposób mêczono, zgwa³cono i zastrzelono.
Po zajêciu Olsztyna 22 stycznia 1945 r., wojska sowieckie wiele dni pl¹drowa³y to miasto. W schronie przeciwlotniczym przy olsztyñskim Szpitalu
Mariackim znalaz³a siê ze wspó³siostrami i pacjentami s. Chrystofora Klomfass.
Ju¿ w dniu zajêcia miasta, w godzinach popo³udniowych, grupa radzieckich
¿o³nierzy wdar³a siê do przyszpitalnego schronu. Ukrywa³o siê tam oko³o 4050
osób, wród nich oko³o 20 katarzynek. Siostry zosta³y pobite kolbami karabinów. Jeden z ¿o³nierzy oddzieli³ s. Chrystoforê od pozosta³ych zakonnic i zatrzyma³ j¹ z zamiarem dokonania gwa³tu. Siostra Anysia Radtke opisa³a tamte
35 Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dz. M., Grottaferrata, Roma, Schwester M. Klarissa Groß, St. Marienkrankenhaus in Allenstein, Ostpr., w: Fluchtberichte vol. II, s. 408410
(dalej: AGKath.); AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Anysia Radtke, w: Fluchtberichte vol. II,
s. 360361.
36 M. Krebs, Dzia³alnoæ Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy w Krynicy Morskiej
w latacj 19202000, Studia Warmiñskie 37 (2000), s. 376.
37 AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Ferdinanda Vagner, w: Fluchtberichte vol. I, s. 1113.
38 M. Józefczyk, Elbl¹g i okolice 19371956, s. 136, 278.
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wydarzenie: Trochê póniej przysz³o 4 Rosjan. Jeden z nich wygl¹da³ jak diabe³: wielki, silny, z rozpalon¹ twarz¹, wielkimi brwiami, w¹sami, wielkimi bia³ymi
zêbami i pe³nym nienawici wyrazem twarzy. Wymachiwali wci¹¿ lni¹cymi bagnetami i krzyczeli: »Wychodziæ!«. Wszyscy ze strachu pozostawili swoje baga¿e, p³aszcze i ubrania zosta³y pozamieniane, ka¿dy wzi¹³ co mia³ pod rêk¹.
Najpierw chwyci³ on siostrê Mauritiê, ale po chwili zauwa¿y³ siostrê Chrystoforê. B³agania wspó³sióstr by³y daremne. Tylko 4 chorych by³o wiadkami tego,
co spotka³o siostrê Chrystoforê. Potem s³yszano pe³ne boleci odg³osy wydawane przez siostrê. Po oko³o godzinie walki siostra ponios³a mieræ mêczeñsk¹.
Jak nam przekaza³ ksi¹dz kanonik [ks. Józef Steinki39  przyp. W.Z.], na czole
siostry by³y lady po uderzeniach kolb¹, a w pier wbito jej sztylet. Nie mog³ymy jej nawet pochowaæ.
Nie by³ to jednak koniec cierpieñ olsztyñskich katarzynek. Siostra Anysia
Radtke wspomina: Siostra Salesia i Eutropia z wielkim strachem przysz³y do
nas, do refektarza. Rosjanie miêdzy bunkrem a szpitalem próbowali ponownie
zerwaæ z sióstr habity. Po siostrze Generosie znaleziono tylko zakrwawiony
welon zakonny. Równie¿ siostrê Leonis ¿o³nierze bili po g³owie i zadali jej rany.
W zagro¿eniu stara³ymy siê daremnie trzymaæ siê razem i kryæ siê za sto³ami.
Chciano rozstrzelaæ naszego ksiêdza kanonika i nie wiadomo co by³oby dalej,
gdyby nagle nie pojawi³ siê radziecki kapitan, który zna³ jêzyk niemiecki. Osadzono nas ponownie w bunkrze z chorymi, gdzie bez wiat³a spêdzi³ymy ca³¹
dobê. Prze¿y³ymy tam trudne chwile. Nawet nie mia³ymy 8 minut bez wizyty
Rosjan. Gro¿ono nam no¿ami i karabinami maszynowymi. Ksiêdzu kanonikowi
i innym mê¿czyznom, ale tak¿e kobietom i siostrom zakonnym, przystawiano do
piersi rewolwery i no¿e. Niektórym przyk³adano rewolwer do gard³a. Stara³ymy
siê trochê chroniæ mê¿czyzn, t³umacz¹c, ¿e to s¹ chorzy, a ksi¹dz kanonik
pracuje w szpitalu. Siostra M.40 zosta³a strasznie zmaltretowana. Broni³a siê, ale
rozerwano na niej ubranie i ró¿aniec oraz odkryto w³osy. Mo¿na by³o us³yszeæ
jej g³one nawo³ywania: »Maryjo, broñ swe dziecko«. Równie¿ siostra Leonis
prze¿y³a mêczarnie. Kilka kobiet by³o z ni¹ jeszcze w Ciechanowie. Potem
zosta³a deportowana do Rosji i tam zmar³a. Ofiar¹ Rosjan by³a te¿ siostra
Ancilla. Siostrze Tiburtii wykrêcano rêkê, by j¹ z³amaæ. Poniewa¿ mia³a ona
39 Ks. Józef Steinki urodzi³ siê 19 grudnia 1889 r. w Glotowie. wiêcenia kap³añskie otrzyma³
9 lipca 1916 r. By³ duszpasterzem w Reszlu, Królewcu i Braniewie. W 1924 r. zosta³ dyrektorem
diecezjalnej Caritas w Braniewie. W 1936 r. zosta³ kanonikiem katedralnym. Wiêziony przez hitlerowców.
Od kwietnia 1944 r. by³ kapelanem Szpitala Mariackiego w Olsztynie. 16 lutego 1945 r. zmar³ w wiêzieniu
radzieckiej komendantury wojskowej w Olsztynie. Por. A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji
warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2: S³ownik, Olsztyn 2003, s. 276.
40 Na probê w³adz zakonnych autor artyku³u pos³u¿y³ siê w wielu miejscach inicja³ami imion
i nazwisk sióstr.
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jeszcze na palcu obr¹czkê, któr¹ trudno by³o zdj¹æ, Rosjanie chcieli obci¹æ jej
palec. Wys³uchano jednak naszych prób i b³agañ i przepi³owano obr¹czkê.
Siostra T. owinê³a g³owê rêcznikiem, by wygl¹daæ na starsz¹, i ukry³a siê
w budynku po drugiej stronie ulicy. Gdy nazajutrz wraca³a do nas, ponownie
wpad³a w rêce Rosjan. Mia³a 58 lat.
Wymieniona we wspomnieniu s. G.B. przez 10 dni by³a przetrzymywana
przez Rosjan w oddzielnym pomieszczeniu. Pod koniec wojny zachorowa³a na
tyfus i zmar³a 9 maja 1945 r. w Szpitalu Mariackim w Olsztynie.
Po pewnym czasie olsztyñskie siostry katarzynki ukry³y siê w ogrodzie,
sk¹d mia³y widok p³on¹cych budynków. Rosjanie odnaleli jednak siostry. Miêdzy nimi by³ kapitan, którego wczeniej ju¿ spotka³y. Siostra Radtke wspomina:
Prosi³ymy go, by zaprowadzi³ nas do pozosta³ych sióstr w bunkrze, na co on
w koñcu przysta³. Z oficerem posz³y siostry Margareta, Beatrix, Paula, Judith,
Archangela i Mafalda. Czêæ sióstr nie ufa³a mu jednak, zawróci³ymy i pozosta³ymy oddzielone od pozosta³ych wspó³sióstr. Nad ranem Rosjanie przyprowadzili do nas jeszcze 7 sióstr szarytek41. Z naszego zgromadzenia pozosta³y
siostry Tiburtia, Mauritia, Salesia, Eutropia, Ludwika, Angela, Humiliata, Leonis,
Ancilla i Anysia. Zaprowadzono nas do prywatnego domu, w którym by³o ju¿
bardzo t³oczno. By³ z nami tak¿e kanonik Steinki. Nagle rozleg³o siê wezwanie,
by opuciæ natychmiast budynek, bo wszystko p³onie. S³ysza³ymy odg³osy
z pal¹cego siê s¹siedniego domu. Niektórzy panicznie krzyczeli. Z najwiêkszym
trudem wydosta³ymy siê na zewn¹trz. Wzd³u¿ ulicy polowali na nas Rosjanie.
Podk³adali nam pod nogi przewody elektryczne, by w ten sposób nas przewróciæ na ziemiê. Jedna z naszych uczennic zosta³a postrzelona w ramiê. Kula trafi³a
w mój obcas. Ponad 200 metrów bieg³ przy mnie pijany Rosjanin z przy³o¿onym do mojej piersi rewolwerem.
Katarzynki olsztyñskie zosta³y ostatecznie oddzielone od chorych, których
potem rozstrzelano. Siostry zosta³y najpierw osadzone w przepe³nionej celi wiêziennej, a nastêpnie czêæ z nich (s. Ludwika Wermter, s. Salesia Basner,
s. Eutropia Weng, s. Anysia Radtke, s. Tiburtia Mischke, s. Mauritia Margenfeld, s. Betha Jungk) zapêdzono do obozu przejciowego w Ciechanowie, sk¹d
deportowano w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego42.
41 We wspomnieniach s. Bethy Jungk znalaz³y siê imiona trzech szarytek: s. Bathildis, s. Feriola
i s. Aniberta.
42 Siostra Chrystofora Klomfass urodzi³a siê w 1903 r. Przez wiele lat pracowa³a na sali operacyjnej Szpitala Mariackiego w Olsztynie. Por. AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Anysia Radtke,
w: Fluchtberichte vol. II, s. 362368; AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Betha Jungk, w: Fluchtberichte vol. II, s. 351353; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny
Dziewicy i Mêczennicy, s. 5556, 6061.
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Wród deportowanych z Ciechanowa zakonnic znalaz³y siê dwie siostry
katarzynki z Olsztyna, s. L.M. i s. A.K. W styczniu 1945 roku s. L. zosta³a
wielokrotnie zgwa³cona przez Rosjan. Osadzono j¹ w olsztyñskim wiêzieniu
zamienionym na obóz. 8 lutego 1945 r. zapêdzono j¹ z s. A. i dwiema szarytkami do obozu przejciowego w Ciechanowie. Tam ciê¿ko zachorowa³a. 17 marca
1945 r. siostry zosta³y rozdzielone i w ró¿nych grupach wywiezione na Syberiê.
Jedna z pracownic olsztyñskiego Szpitala Mariackiego, która powróci³a szczêliwie z deportacji, zawiadczy³a, ¿e s. L.M. zmar³a w sowieckim ³agrze
5 czerwca 1945 r., w wieku 32 lat. Wczeniej, bo ju¿ 28 kwietnia 1945 r., zmar³a
w ³agrze na tyfus s. A.K.43
Po depordacji z obozu w Ciechanowie zmar³y na Syberii tak¿e cztery inne
siostry katarzynki z klasztoru w Olsztynie: s. Ludwika Wermter (zm. 15 kwietnia
1945, Tula), s. Salesia Basner (zm. 13 maja 1945), s. Eutropia Weng (zm.
30 marca 1945, Tula) i s. Mauritia Margenfeld (zm. 7 kwietnia 1945, Tula).
W grupie sióstr z Olsztyna znalaz³a siê tak¿e s. Tiburtia Mischke, pielêgniarka
rodowiskowa z Klewek, która zmar³a 8 lipca 1945 r. w obozie w Osanowie44.
Do syberyjskich obozów trafi³y równie¿ siostry katarzynki z innych domów zakonnych na terenie diecezji warmiñskiej. 13 marca 1945 r. zmar³a na
Uralu s. Klara Witt, przed deportacj¹ zwi¹zana z Lubominem. Wród ofiar
deportacji by³y dwie elbl¹skie siostry, s. Vinciana Anna Schwark, zmar³a 5 maja
1945 r. oraz zaledwie 26-letnia s. Eusebia Slodowska, zmar³a przypuszczalnie
w listopadzie 1945 r. Nie ustalono obozu, w którym przebywa³y te siostry.
W nieznanym sowieckim obozie zmar³a te¿ na tyfus w nocy z 13 na 14 kwietnia
1945 r. s. Clementina Erna Schlesiger, zwi¹zana z klasztorem w Glotowie.
Pobyt w sowieckich ³agrach prze¿y³a s. Anysia Radtke, s. Edelfrieda Palmowska, s. Regula Fahl z Barczewka, s. Severa Flakowska z Ornety i s. Idelfonsa Manfrast z Wierzna Wielkiego45.
Siostra Anysia Radtke po uwolnieniu z ³agru opisa³a swoje prze¿ycia:
Obóz by³ ³adnie po³o¿ony. Utworzono go w dwóch kocio³ach poklasztornych
i w czterech barakach. Po przybyciu do obozu zosta³ymy ponownie przeszukane i odebrano mi wówczas skórzane buty. W pierwszych dniach wygrzeba³am
z siostr¹ Mari¹ w ziemi dziurê, która s³u¿y³a za toaletê. Gdy zaczê³ymy kopaæ
43

Jedna z pêdzonych do Ciechanowa szarytek zosta³a zat³uczona przez sowieckiego ¿o³nierza
kolb¹ karabinu w przydro¿nym rowie. Por. AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Betha Jungk,
w: Fluchtberichte vol. II, s. 351355; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, s. 5960.
44 In memoriam. Spis zmar³ych Sióstr Zgromadzenia w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy od
pocz¹tku istnienia Zgromadzenia, Münster 1980, s. 4649; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, s. 6263.
45 In memoriam, s. 4750; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, s. 6366.
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g³êbiej natrafi³ymy na trumny. Póniej powsta³ w obozie lazaret, w którym
opiekowa³ymy siê chorymi. Do lazaretu jako chora przyby³a siostra Salesia.
Dziêki porednictwu lekarza skierowana zosta³a do lazaretu tak¿e siostra Tiburtia. Mia³a wtedy 58 lat i by³a bardzo os³abiona. [ ] M³oda komendantura obozu
myla³a tylko o tym, by ukraæ cokolwiek wiêniom. Gdy oddawa³ymy do
prania ubrania, czêsto nie wraca³y do nas lub otrzymywa³ymy podarte rzeczy.
Stara³ymy siê wiêc praæ samodzielnie ubrania chorych, ale i tego nam zabroniono. Czêsto noc¹ przychodzi³ na kontrolê komendant obozu i przeszukiwa³ rzeczy chorych. Co mu siê spodoba³o, nale¿a³o do niego, np. zegarki, obr¹czki,
buty. Z naszych zakonnych p³aszczy oficerowie poszyli sobie spodnie.
[ ] Ludzie z desperacji i biedy przemycali na pole obok wartowników, to co
jeszcze posiadali, aby od rosyjskich kobiet kupiæ trochê chleba. Tak¿e za to
by³a kara. To, co wiêniowie z g³odu, nêdzy i cierpienia zdolni byli zrobiæ, jest
nie do opisania. Za najdrobniejsze przewinienia byli surowo karani. Radziecki
lekarz, który by³ uwik³any w szmugiel, pope³ni³ samobójstwo. Równie¿ jego
nastêpca zajmowa³ siê tym procederem. Czêsto nam powtarza³, ¿e dla chorych
mo¿na robiæ »zapzarapp«. Czêsto przynosi³ im z pola cebulê i czosnek przeciwko szkorbutowi. [ ]. Stale towarzyszy³ mi strach, ¿e moje wspó³siostry
wymr¹, a ja pozostanê sama przy ¿yciu. Kiedy zachorowa³am w Tula, nachodzi³a mnie pokusa, aby nie jeæ i szybko umrzeæ. Tylko z lêku przed grzechem,
siêga³am po jedzenie46.
¯o³nierze sowieccy bestialsko obeszli siê z siostrami katarzynkami w szpitalu na Wzgórzu w. Andrzeja w Ornecie. Przed ich wkroczeniem 12 sióstr
zdo³a³o siê ewakowaæ. Do szpitala zawróci³a z chorymi s. R.A, s. B.P. i s. G.S.
15 lutego 1945 r. we wczesnych godzinach porannych Armia Czerwona wkroczy³a do miasta. Siostra Liguoria Fittkau, która prze¿y³a dramatyczne chwile
w orneckim szpitalu, wspomina: Nagle us³ysza³ymy nad nami kroki, ³oskot
i krzyki i zaraz wtargnêli do piwnicy pierwsi Rosjanie, którzy odebrali nam
zegarki i obr¹czki (znalaz³am wczeniej piercieñ do wieszania firanek, który
za³o¿y³am na palec, a moj¹ obr¹czkê ukry³am w pajêczynie i po 4 miesi¹cach
odnalaz³am j¹). Wydarzenia potoczy³y siê jak w innych domach, do których
wchodzili Rosjanie. Chorzy byli maltretowani, zak³uwani no¿ami, drêczeni. Siostra G. dosta³a trzy postrza³y w klatkê piersiow¹, z powodu których zmar³a
w maju. Wieczorem tego samego dnia na Wzgórzu w. Andrzeja odby³a siê
swoista procesja, podczas której Rosjanie drwili z nas przechodz¹c obok naszej
piwnicy przebrani w szaty liturgiczne, trzymaj¹c w d³oniach zapalone wiece,
k³aniaj¹c siê nam i czyni¹c znak krzy¿a. Inni trzymali pistolety, z których strzelali
46

AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Anysia Radtke, w: Fluchtberichte vol. II, s. 373374.
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do nas. Siostra prze³o¿ona zosta³a postrzelona w obie nogi. By³am przy tym.
Potem zerwano siostrom welony i ko³nierze zakonne. Zabrano mnie równie¿, ale
poniewa¿ wzbrania³am siê, ci¹gnêli mnie za nogi przez korytarz. Kiedy próbowa³am przytrzymaæ siê innej siostry, rozwcieczony Rosjanin podpali³ mi w³osy.
Siostra Godolewa ugasi³a p³omieñ rêcznikiem. Gdy siostra prze³o¿ona chcia³a
mi pomóc, by³a bita kolb¹ karabinu, podobnie druga siostra. Dowleczono mnie
do wyjcia, gdzie pozostawiono mnie bez wiadomoci na schodach. Kiedy
dosz³am do siebie, odnalaz³am szybko siostrê prze³o¿on¹ i prosi³am bymy
ucieka³y47.
Siostra Bibiana Prothmann z Ornety tak¿e pozostawi³a relacjê z tamtych
wydarzeñ: Po ostrzale miasta 15 lutego 1945 roku o godzinie 6.00 Rosjanie
wdarli siê do miasta. Siostry, chorzy, epileptycy i upoledzeni umys³owo ukryli
siê w schronie przeciwlotniczym. Rosjanie pojawili siê szybko i pytali o niemieckich ¿o³nierzy, kiedy wycofali siê ostatni. Musia³ymy oddaæ zegarki i pójæ do
pracy. Pierwsza nasza praca polega³a na usuniêciu 13 zw³ok. Musia³ymy wykopaæ masowy grób, by pogrzebaæ cia³a. Wkrótce rozpoczê³o siê rozstrzeliwanie.
Niektórzy psychicznie chorzy zostali natychmiast zastrzeleni, gdy Rosjanie pojawili siê na dziedziñcu. [ ]. Ka¿dej nocy z wielkim ³oskotem przychodzi³o
23 Rosjan. Kiedy nie otwiera³ymy im natychmiast, wy³amywali drzwi i okna,
i znêcali siê nad epileptykami i chorymi. Nie oszczêdzano sióstr zakonnych,
a nawet zgwa³cono 80-letni¹ kobietê w okrutny sposób. Gdy siê broni³ymy,
by³ymy bite kolbami, przyk³adano nam broñ do piersi, piêciami ok³adano po
g³owie i ca³ym ciele, szarpano, policzkowano, dwukrotnie postrzelono mi nogi.
Tak by³o ka¿dej nocy. Wiele wycierpia³y siostry chore na p³uca, które by³y i tak
ju¿ bardzo s³abe. Po³o¿y³ymy je w oddzielnym pokoju, by mia³y wiêcej powietrza, s¹dz¹c, ¿e bêd¹ bezpieczne, ale i tam Rosjanie je odnaleli. Ci wybili
szyby, weszli przez okna i okrutnie zgwa³cili siostry. Szczególnie wiele wycierpia³a s. G. Pierwszy postrza³ dosta³a w klatkê piersiow¹. Kula wysz³a na wylot.
Drugi postrza³ dosta³a w nogê, a trzeci w przedramiê. Mimo tych ran nadal by³a
drêczona i gwa³cona.
Siostra G.S., w wieku 27 lat, z powodu odniesionych ran zmar³a 30 maja
1945 r. w Ornecie. W tym samym miecie zmar³a 25 czerwca 1945 r. s. R.A.
wczeniej zgwa³cona i zmaltretowana. Podobne okolicznoci towarzyszy³y
mierci s. B.P., która odesz³a do wiecznoci 1 maja 1945 r.48
47 AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Liguoria Fittkau, w: Fluchtberichte vol. III, s. 680682;
AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Honorata Huhmann, w: Fluchtberichte vol. III, s. 665666.
48 AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Bibiana Prothmann, w: Fluchtberichte vol. III,
s. 661664; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy,
s. 58.

382

Ks. Wojciech Zawadzki
Historia

Sporód katarzynek kêtrzyñskich mieræ ponios³y dwie siostry. 27 stycznia
1945 r. ¿o³nierze radzieccy torturowali i zamordowali s. Sekundinê Barbarê
Rautenberg i s. Adelgardê Agatê Boenigk. Ich zw³oki znaleziono na ulicy
w Kêtrzynie.
28 stycznia 1945 r. Sowieci zajêli Reszel. Tamtejsze siostry pozosta³y
w swym klasztorze. ¯o³nierze, jak wszêdzie pl¹drowali i rabowali, zgwa³cili kilka
ma³oletnich dziewcz¹t. Próbowali uczyniæ to samo z siostrami. Siostry zosta³y
dotkliwie pobite, ale ¿adna z nich nie odnios³a ran49.
W trakcie ewakuacji na Zachód zmar³a 63-letnia s. K.R. Gdy poci¹g ewakuacyjny zatrzyma³ siê w I³awie, jeden z sowieckich ¿o³nierzy próbowa³ zgwa³ciæ zakonnicê. Poniewa¿ stawia³a opór, zosta³a zmaltretowana. Zmar³a podczas
postoju poci¹gu w Pile50.
Siostra Majella Niederländer sporz¹dzi³a po wojnie pisemn¹ relacjê z mordu dokonanego 2 lutego 1945 r. na katarzynkach w klasztorze w Lidzbarku
Warmiñskim. Nagle rozleg³o siê wo³anie »Rosjanie s¹ ju¿ w budynku«. Natychmiast rozkazali nam, bymy opuci³y pokoje i zebra³y siê w refektarzu. Wy¿si
oficerowie zajêli dla siebie pokoje gocinne i nakazali siostrze prze³o¿onej Sabinelli, aby przygotowa³a co dobrego do jedzenia i picia. Polecenie spe³niono.
Pozostali Rosjanie przeszukali ca³y dom, szczególnie pokój siostry prze³o¿onej,
której zerwali welon i ko³nierz zakonny. Ta za klêcz¹c musia³a przygl¹daæ siê
zajciom. Rosjanie przyszli po chwili wzburzeni domagaj¹c siê od nas wiêcej
wina. Odda³ymy resztê wina mszalnego. Potem zosta³ymy zapêdzone do refektarza. Nagle w drzwiach stan¹³ dowódca z odbezpieczonym rewolwerem,
krzycz¹c przy tym przeraliwie. Do³¹czy³a do niego grupa Rosjan, wród nich
Bia³orusin, który przedtem pomaga³ w szpitalu w Jezioranach, a teraz te¿ schroni³ siê w klasztorze. Ten zwyrodnialec doniós³ na siostry. Morderca zerwa³ nam
welony i ko³nierze zakonne, spojrza³ rozwcieczony, wyzwa³ od kochanek
SS-manów itd., obróci³ siê i strzeli³ do s. Anicety. Siostra upad³a wypowiadaj¹c
s³owa: »Bo¿e, postrzeli³ mnie w brzuch«. Kiedy Bia³orusin opuci³ pokój, obok
s. Anicety uklêk³a s. Gebharda i powtarza³a akty strzeliste. Po chwili morderca
powróci³. Widz¹c modl¹c¹ siê zakonnicê wpad³ we wciek³oæ, strzeli³ do niej
i trafi³ w serce. Siostra pad³a martwa. S¹dzi³ymy, ¿e spotka nas podobny los,
ale ten okropnie awanturowa³ siê i pobi³ mnie i s. Emanuelê. Sta³ymy jednak
bez lêku. Wtedy spojrza³ na s. E., nasz¹ najm³odsz¹ wspó³siostrê, która dr¿¹ca
sta³a obok siostry prze³o¿onej i si³¹ zabra³ j¹ ze sob¹. Musia³a z nim pójæ na
49

267269.
50

s. 56, 61.

AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Helene Roy, w: Fluchtberichte vol. I, s. 256262,
M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy,

Historyczny i ideologiczny kontekst męczeństwa sióstr św. Katarzyny na Warmii...

383

Studia Warmińskie 53 (2016)

górê do pokoju siostry prze³o¿onej; tego co tam siê wydarzy³o nie mogê opisaæ.
Jeden z Rosjan mia³ przeszukaæ zw³oki, a kiedy to zrobi³ strzeli³ w skroñ siostry
prze³o¿onej. [ ]. Morderca opuci³ pokój. Sta³ymy przera¿one, gdy wszed³ inny
Rosjanin i da³ znak, by uciekaæ. Siostra Emanuela i ja porwa³ymy nasze welony
i ko³nierze, uciek³ymy na najwy¿szy strych budynku, aby tam ukryæ siê51.
Do po³owy 1945 r. zginê³y jeszcze trzy siostry katarzynki. Siostra Liberia
Domnik zginê³a, pos³uguj¹c chorym i dzieciom w Olsztynie 22 stycznia 1945 r.
Siostra Donatilla Zimmermann zginê³a z pacjentami podczas bombardowania
Pi³awy 24 marca 1945 r. Na pocz¹tku czerwca 1945 r. ¿o³nierze sowieccy
brutalnie pobili w Gdañsku s. Charitinê Jadwigê Fahl. Zmar³a po dwóch dniach
5 czerwca 1945 r. i spoczê³a na cmentarzu w Gdañsku-Brêtowie.
W pierwszych powojennych miesi¹cach zmar³o z powodu wycieñczenia
i chorób ponad 30 katarzynek.
Podczas II wojny wiatowej w ró¿nych okolicznociach zginê³y 102 zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy. mieræ
wielu z nich nosi znamiona mêczeñstwa52.

4. Ideologiczna formacja żołnierzy Armii Czerwonej
Ju¿ przed II wojn¹ wiatow¹ terror komunistyczny w Zwi¹zku Radzieckim
skierowano przeciwko w³asnym obywatelom. Do 1929 r. przeladowaniami
i zbrodniami kierowa³a partia komunistyczna. W chwili dojcia Józefa Stalina do
w³adzy mo¿na mówiæ o planowej i masowej eksterminacji ludnoci Kraju Rad,
w ramach tzw. stalinizmu. Od pocz¹tku stalinizm przybra³ formê skrajnego totalitaryzmu, a jego ofiary liczone s¹ w dziesi¹tkach milionów istnieñ ludzkich.
W styczniu 1945 r., w oddzia³ach 2 i 3 Frontu Bia³oruskiego komunici stanowili
50% ¿o³nierzy i oni byli zaliczani do najokrutniejszego elementu Armii Czerwonej53.
Zbrodnie wojenne, dokonywane na ludnoci cywilnej przez ¿o³nierzy radzieckich w Prusach Wschodnich, by³y skutkiem permanentnej i starannej for51 AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Majella Niederländer, w: Fluchtberichte vol. I, s. 182187;
AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Regina Hoppe, w: Fluchtberichte vol. I, s. 205207, 209211;
AGKath., Erlebnisbericht der Schw. M. Blanda Siemetzki, w: Fluchtberichte vol. III, s. 670; O. Bader,
3 Jahre Rußland, Ermlandbuch 1995, s. 4142; M. Krebs, Mêczennice XX wieku ze Zgromadzenia Sióstr
w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, s. 5657.
52 Ibidem, s. 55, 6768.
53 J. Bartyzel, Komunizm, w: Encyklopedia Bia³ych Plam, t. IX, Radom 2002, s. 282295;
W. Chudy, Komunizm. Aspekt etyczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, k. 522523;
J. Nowak, Walka z Kocio³em wczoraj i dzi, Szczecinek 1999, s. 1124; W. Zawadzki, Sztumski
mêczennik o. Gottfried Fuchs, s. 125133.
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macji ideologicznej. Prowadzili j¹ przeszkoleni i ideologicznie uformowani oficerowie polityczni NKWD (ros. Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die³ SSSR),
nie tylko wród cz³onków partii komunistycznej54 i komsomolców55, ale wród
wszystkich ¿o³nierzy s³u¿¹cych w wojsku sowieckim.
Dowódca 2 Frontu Bia³oruskiego, Konstanty Rokossowski, w wydanych
po II wojnie wiatowej wspomnieniach, odnotowa³ znaczenie formacji ideologicznej i przynale¿noci partyjnej w radzieckich oddzia³ach frontowych: Na
pocz¹tku 1944 roku prze¿ywalimy pewne trudnoci, nieuniknione na wojnie.
Podczas zaciêtych walk w toku natarcia spod Kurska do Dniepru wojska ponios³y wielkie straty, powsta³y luki w szeregach partyjnych. Oto jedna tylko, nader
wymowna liczba: w 1224 kompaniach przesta³y istnieæ organizacje partyjne, ich
cz³onkowie polegli bowiem w bohaterskich walkach o wyzwolenie ojczystej
ziemi radzieckiej. Wiêzi, ³¹cz¹ce partiê z narodem, z ¿o³nierzem, by³y nienaruszalne, najlepsi ludzie wstêpowali w jej szeregi. Ten korzystny dla wojsk Frontu
proces by³ inspirowany i kierowany przez zarz¹d polityczny, na którego czele
sta³ genera³ lejtnant Siergiej Ga³ad¿ew  m¹dry i wiat³y cz³owiek. W rezultacie
przed rozpoczêciem operacji bia³oruskiej w wiêkszoci pododdzia³ów mielimy
pe³nowartociowe, dobrze pracuj¹ce organizacje partyjne i komsomolskie. Warto podkreliæ, ¿e do partii przyjmowano przede wszystkim tych ¿o³nierzy, którzy wyró¿niali siê w walkach. W zwi¹zku z tym wp³yw komunistów na wszystkie nasze sprawy bojowe by³ ogromny56.
Ten sam dowódca bardzo ogólnie nakreli³ metody prowadzonej indoktrynacji radzieckich ¿o³nierzy: Rada Wojenna Frontu i rady wszystkich armii,
aparat polityczny, organizacje partyjne i komsomolskie czyni³y wszystko, aby
podnieæ jeszcze bardziej ducha bojowego, natchn¹æ ¿o³nierzy do nowych czynów. [ ]. Gazetê Frontu, ulotki, gawêdy prowadzone przez agitatorów
 wszystko wykorzystywano do szerokiego propagowania dowiadczenia bojowego57.
Propaganda radziecka skierowana do ¿o³nierzy frontowych przed operacj¹
wschodnioprusk¹, akcentowa³a nienawiæ do wszystkich Niemców i koniecznoæ zemsty. Propaganda ta wyrasta³a z podstawowej zasady ideologii komunistycznej, nakazuj¹cej walkê z bur¿uazj¹ i kapitalizmem. Kapitalistami w rozumieniu sowieckim byli nie tylko w³aciciele wielkich maj¹tków i fabryk, ale tak¿e
zwykli urzêdnicy i pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach. ¯o³nierz so54

W latach 19251952 istnia³a Wszechzwi¹zkowa Komunistyczna Partia (bolszewików), przemianowana w 1952 r. na Komunistyczn¹ Partiê Zwi¹zku Radzieckiego.
55 Komsomo³ (ros. Êîìñîìîë)  komunistyczna organizacja m³odzie¿y w Zwi¹zku Radzieckim,
powsta³a w 1918 r.
56 K. Rokossowski, ¯o³nierski obowi¹zek, s. 305.
57 Ibidem, s. 347.
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wiecki, szykuj¹c siê do natarcia na Prusy Wschodnie mia³ wiêc przyzwolenie
najwy¿szych w³adz politycznych i wojskowych Zwi¹zku Radzieckiego, by
z motywów patriotycznych i klasowych wzi¹æ odwet na Niemcach. Kluczowe
w propagandzie radzieckich oficerów politycznych sta³o siê s³owo  zemsta.
By³a ona usprawiedliwiona i bezkarna. Zachêcano wrêcz ¿o³nierzy frontowych
do brutalnoci i aktów przemocy. Nienawiæ mia³a wzmacniaæ morale i determinacjê walcz¹cych oddzia³ów. Zemsta mia³a byæ narzêdziem naturalnej sprawiedliwoci. Jedno z hase³ wpajanych czerwonoarmistom przez oficerów politycznych g³osi³o: Gniew ¿o³nierza w bitwie musi byæ straszliwy. On nie tylko
walczy; musi byæ ucielenieniem ludowej sprawiedliwoci58.
Ju¿ 24 lipca 1942 r. czo³owy radziecki pisarz, publicysta i poeta, Ilja
Grigorjewicz Erenburg, na ³amach Krasnoj Zwiezdy, oficjalnego dziennika Ministerstwa Obrony Zwi¹zku Radzieckiego, zachêca³ do mordowania niemieckiej
ludnoci cywilnej. W 1944 r. jego apel rozpowszechniany by³ w formie ulotek
wród radzieckich ¿o³nierzy frontowych: My wiemy wszystko. My pamiêtamy
wszystko. My zrozumielimy: Niemcy to nie ludzie. Odt¹d s³owo »Niemiec« to
dla nas najstraszniejsze przekleñstwo. Odt¹d s³owo »Niemiec« odpala broñ. Nie
bêdziemy mówiæ. Nie bêdziemy siê odgra¿aæ. Bêdziemy zabijaæ. Jeli nie zabi³e
w ci¹gu dnia choæ jednego Niemca, twój dzieñ jest stracony. Jeli mylisz, ¿e za
ciebie Niemca zabije twój s¹siad, nie poj¹³e grozy. Jeli nie zabijesz Niemca,
Niemiec zabije ciebie. On pojmie twoich bliskich i bêdzie mêczyæ ich w swoich
nêdznych Niemczech. Jeli nie mo¿esz zabiæ Niemca kul¹, zabij go bagnetem.
Jeli na twoim odcinku jest zastój, jeli czekasz na bój, zabij Niemca przed
bojem. Jeli zostawisz Niemca ¿ywego, Niemiec powiesi rosyjskiego cz³owieka
i zhañbi rosyjsk¹ kobietê. Jeli zabi³e jednego Niemca, zabij drugiego  nie ma
dla nas niczego weselszego od niemieckich trupów. Nie licz dni. Nie licz wiorst.
Licz jedno: zabitych przez ciebie Niemców. Zabij Niemca!  to prosi matka
staruszka. Zabij Niemca!  to modl¹ siê do ciebie dzieci. Zabij Niemca!  to
krzyczy ojczysta ziemia. Nie spud³uj. Nie przepuæ. Zabij!59.
Niemniej wstrz¹saj¹cy jest inny apel tego samego autora: Zabijaæ, zabijaæ!
¯aden Niemiec nie jest niewinny, ani ten ¿yj¹cy, ani nienarodzony! Wype³niajcie
dyrektywê towarzysza Stalina, musicie na zawsze zmia¿d¿yæ bestiê w jej norze.
Z³amcie za pomoc¹ gwa³tu zarozumia³oæ rasow¹ niemieckich kobiet. Potraktujcie to jako nale¿n¹ wam zdobycz. Zabijajcie, dzielni czerwonoarmici.
58 W lutym 1945 r. Józef Stalin powiedzia³: Im bli¿ej jestemy zwyciêstwa, tym czujniejsi
musimy byæ, a nasze postêpowanie wobec wroga brutalniejsze. Por. Dokumentation der Vertreibung
der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 64E; C. Merridale, Wojna Iwana. Armia Czerwona
19391945, prze³. K. Ba¿yñska-Chojnacka, P. Chojnacki, Poznañ 2007, s. 323, 327, 328.
59 A. Beevor, Stalingrad, Kraków 2015, s. 147.
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Gdy Armia Czerwona stanê³a u wrót Prus Wschodnich, Erenburg we
wrzeniu 1944 r. pisa³ w gazecie frontowej: Niemieckie kobiety bêd¹ przeklinaæ
chwilê, kiedy urodzi³y swych synów  bestie. Nie przybywamy, aby hañbiæ. My
przybywamy ¿eby zabijaæ. I bêdziemy zabijaæ60.
Sowiecka propaganda nienawici i rz¹dzy zemsty przynosi³a oczekiwane
rezultaty. Ich wiadectwem, oprócz tysiêcy zamordowanych w Prusach
Wschodnich cywilów, s¹ równie¿ listy czerwonoarmistów pisane w 1945 r. do
rodzin i przyjació³.
¯o³nierz Biezug³ow pisa³ do kolegów z ko³chozu: Dumni jestemy z tego,
¿e dotarlimy do legowiska [hitlerowskiej] bestii. Zemcimy siê, zemcimy za
wszystkie nasze cierpienia. [ ]. Ze wszystkiego, co widzimy, jasno wynika, ¿e
Hitler ograbi³ ca³¹ Europê, ¿eby zadowoliæ swych krwawych fryców. Zabrali
byd³o z najlepszych gospodarstw Europy. Ich owce to najlepsze rosyjskie merynosy, a sklepy wype³niaj¹ towary ze wszystkich sklepów i fabryk Europy.
W niedalekiej przysz³oci te dobra pojawi¹ siê w rosyjskich sklepach jako nasze
³upy.
Inny radziecki frontowiec pisa³ do rodziny z Prus Wschodnich: Nasi
¿o³nierze nie obchodz¹ siê z Prusami Wschodnimi gorzej ni¿ Niemcy ze Smoleñskiem. Nienawidzimy g³êboko Niemiec i Niemców. W jednym domu, na
przyk³ad, nasi ch³opcy znaleli zamordowan¹ kobietê i dwójkê jej dzieci. Czêsto
widuje siê te¿ martwych cywilów na ulicach. Jednak Niemcy zas³uguj¹ na okrutne traktowanie, które sami rozpêtali.
¯o³nierz z W³odzimierza w lutym 1945 r. pisa³ w licie: Spotkalimy nasz¹
pierwsz¹ gromadê Frauen. Co za ¿a³osna i tchórzliwa banda, kiedy dla odmiany
czuj¹ ciosy na w³asnej skórze. Wszêdzie mo¿na wyczuæ mia¿d¿¹c¹ potêgê
Armii Czerwonej. S¹d siê zebra³ i teraz obraduje tutaj. Os¹dzimy ich wszystkich
na miejscu, a nasze oskar¿enie jest wszêdzie takie samo  zemcimy siê61.
Niektóre zachowane dokumenty wiadcz¹ o stanie umys³u zindoktrynowanych ¿o³nierzy radzieckich. Jeden z nich w lutym 1945 r. beznamiêtnie relacjonowa³ kontekst dokonywanych gwa³tów: Nie mówi¹ ani s³owa po rosyjsku, ale to
u³atwia sprawê. Nie musisz ich przekonywaæ. Po prostu celujesz z nagana
i ka¿esz im siê po³o¿yæ. Potem robisz swoje i odchodzisz.
M³ody oficer Leonid Rabiczew opisywa³ zbiorowe gwa³ty dokonywane
przez sowieckich ¿o³nierzy w okolicach Insterburga i Go³dapi: Kobiety, matki
i ich córki, le¿¹ z lewej i z prawej wzd³u¿ drogi, a przed ka¿d¹ z nich stoi
ha³aliwa gromada mê¿czyzn ze spuszczonymi spodniami. Kobiety, które krwa60 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 61E-62E;
N. Sennerteg, Zemsta Stalina 19441945, Warszawa 2007, s. 182183.
61 C. Merridale, Wojna Iwana, s. 322323.
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wi³y albo traci³y przytomnoæ, odci¹gano na bok, a ¿o³nierze strzelali do tych,
które próbowa³y ratowaæ swoje dzieci. Grupa szczerz¹cych siê oficerów sta³a
nieopodal, jeden z nich za kierowa³  nie, regulowa³  tym wszystkim. Mia³
dbaæ, ¿eby ka¿dy bez wyj¹tku ¿o³nierz wzi¹³ w tym udzia³. Tej samej nocy
Rabiczew i jego ludzie spali w opuszczonym niemieckim schronie, obok
zw³ok dzieci, starców i zbiorowo zgwa³conych przed mierci¹ kobiet. Wspomina po latach: Bylimy tak zmêczeni, ¿e po³o¿ylimy siê na ziemi miêdzy
nimi i usnêlimy.
W szeregach Armii Czerwonej oficerowie surowo têpili jakiekolwiek przejawy sympatii ¿o³nierzy wobec niemieckich kobiet. Wywierano wrêcz presjê, by
mê¿czyni jednoczyli siê w zbiorowych gwa³tach i zbrodniach. Tolerowano
nawet okaleczanie i maltretowanie kobiecych zw³ok.
Lew Kopieliow, radziecki oficer i gorliwy cz³onek partii, opisa³ zajêcie
w 1945 r. Nidzicy: By³ wieczór, kiedy dotarlimy do Nidzicy. By³o to ma³e
miasto, biedniejsze od Insterburga, i jak pozosta³e, niemal wyludnione. Oficer
natrafi³ na cia³o starej kobiety: Mia³a podart¹ sukniê i s³uchawkê telefoniczn¹
miêdzy kocistymi udami. Najwyraniej próbowali wcisn¹æ j¹ jej do pochwy.
Dopadli j¹ przy budce telefonicznej. Po co siê tu krêci³a.
Kopieliow odnotowa³ te¿ spotkanie ko³o poczty w Olsztynie z kobiet¹,
trzymaj¹c¹ za rêkê dziewczynkê z blond warkoczykami. Obie p³aka³y, a nogi
dziecka pokrywa³a krew. Kobieta opowiedzia³a oficerowi co je spotka³o: ¯o³nierze wyrzucili nas z domu. Pobili nas, zgwa³cili. Moja córka ma dopiero
trzynacie lat. Dwóch jej to zrobi³o. A wielu zgwa³ci³o mnie.
Dla wielu sowieckich ¿o³nierzy dopuszczaj¹cych siê gwa³tów, nie mia³ znaczenia wiek kobiet, bo to nie kobiety same w sobie stanowi³y g³ówny cel. Ofiary
zbiorowych gwa³tów by³y ucielenieniem Niemiec, uniwersalnymi Frauen,
tymi, które dowiadcza³y radzieckiej i indywidualnej zemsty. Wielu radzieckich
¿o³nierzy uwa¿a³o je wrêcz za odra¿aj¹ce. Aleksander So³¿enicyn lapidarnie
podsumowa³ masowe gwa³ty w 1945 roku: Tomy ju¿ dobrze wiedzieli: gdy
dziewuchy by³y Niemkami, to mo¿na je by³o zgwa³ciæ, potem rozstrzelaæ62.
Radzieccy dowódcy wojskowi i oficerowie polityczni NKWD dbali, by
¿o³nierze frontowi otrzymywali dzienny przydzia³ 100 gram wódki. Olbrzymie
zapasy alkoholu zdobywano jednak na bie¿¹co na w³asn¹ rêkê. Wiele zbrodni na
ludnoci cywilnej w Prusach Wschodnich Sowieci pope³nili pod wp³ywem alkoholu. Jeden z nich w licie do rodziny w lutym 1945 r. napisa³: Niemal nie
sposób nie upijaæ siê. To, przez co przechodzê, jest nie do opisania. Kiedy
jestem pijany, wszystko jest ³atwiejsze.
62 A. So³¿enicyn, Archipelag Gu³ag 19181956. Próba analizy literackiej, Warszawa 1989, s. 42;
C. Merridale, Wojna Iwana, s. 330333; P. Buttar, Pole walki Prusy, s. 141.
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Trzeba te¿ podkreliæ, ¿e w szeregach Armii Czerwonej walczy³o wielu
mê¿czyzn urodzonych i wychowanych w azjatyckiej czêci Zwi¹zku Radzieckiego. Ich pochodzenie i mentalnoæ ma cis³y zwi¹zek z gwa³tami pope³nianymi
w Prusach Wschodnich. Zachowanie tych ¿o³nierzy drastycznie odbiega³o od
norm znanych i respektowanych w Europie. Azjaci w oddzia³ach sowieckich
kierowali siê odwieczn¹ tradycj¹, zgodnie z któr¹ do zwyciêzcy nale¿¹ w jednakowym stopniu kobiety pokonanych, jak te¿ wszystkie inne materialne ³upy
wojenne63.
Wed³ug szacunkowych danych, w ostatnich miesi¹cach wojny na terenach
niemieckich zgwa³cono oko³o 2 miliony kobiet, z których 12% zmar³o w okolicznociach zwi¹zanych z gwa³tem. Rzeczywista liczba gwa³tów pozostanie na
zawsze nieznana, bo wiele kobiet zgwa³cono wielokrotnie. Po II wojnie wiatowej urodzi³o siê w Niemczech oko³o 210 000 dzieci poczêtych w wyniku gwa³tu.
O wiele trudniej jednak oszacowaæ fizyczne i psychiczne szkody poniesione
przez kobiety64.
Oprócz motywów ideologicznych towarzysz¹cych zbrodniom pope³nianym przez czerwonoarmistów w Prusach Wschodnich, istotne by³y tak¿e motywy psychologiczne. Rzadko w literaturze przedmiotu zwraca siê uwagê na fakt,
¿e ¿o³nierze radzieccy przez ca³¹ wojnê otrzymywali dramatyczne listy z domów
rodzinnych. Znajdowali w nich informacje o g³odzie i mierci wród najbli¿szych, ale tak¿e wiadomoci o rozpadzie rodziny. W obliczu wymuszonej d³ugiej roz³¹ki przesta³o istnieæ wiele ma³¿eñstw frontowców. Pisa³ o tym w licie
do Micha³a Kalinina, przewodnicz¹cego Prezydium Rady Najwy¿szej, jeden
z ¿o³nierzy: Od pierwszych dni walczymy za nasz kraj. Czêæ z nas wielokrotnie odnios³a rany, ale nie ¿a³ujemy naszego ¿ycia ojczynie i rodzinom. Jednak
teraz skar¿ymy siê, ¿e czêæ kobiet nas zdradza [ ], a nasze dzieci trac¹ ojców
[ ]. Musicie podj¹æ surowe kroki prawne przeciwko tym zdrajczyniom za ich
zdradê i obrazê mê¿ów.
Wielu radzieckich ¿o³nierzy, których ma³¿eñstwo i rodzina rozpad³y siê,
nosi³o w sobie nieustann¹ wciek³oæ. W gruzach leg³y ich marzenia o powrocie
do normalnego ¿ycia wród bliskich. Nie mieli ju¿ dok¹d i do kogo wracaæ.
Niektórych motywowa³o to jeszcze bardziej do zemsty, w tym przypadku
z powodów osobistych. Gwa³ty zadawane kobietom niemieckim stawa³y siê
kar¹ zastêpcz¹, wyrównaniem krzywdy i wymierzeniem sprawiedliwoci. Dla
63 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. I/1, s. 61E, 64E;
C. Merridale, Wojna Iwana, s. 334.
64 N. Sennerteg, Zemsta Stalina 19441945, s. 163, 186, 209220; B. Malka, Vor der Front
 Nach der Front. Erlebnisse und Tagebuchaufzeichnungen von Januar 1945 bis Januar 1947 aus
einen kleinen Dorf an der Oder nördlich von Oppeln, Dülmen 2007.
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niektórych zdradzonych i pozostawionych przez w³asne ¿ony ¿o³nierzy, gwa³ty
i okrutne zbrodnie by³y prymitywn¹ metod¹ podbudowania w³asnej mêskoci.
Mia³o to siê dokonywaæ tak¿e w zbiorowo celebrowanych gwa³tach, gdy
tworzy³a siê emocjonalna wiê w grupach mê¿czyzn65.
Indoktrynacja sowiecka stanowi³a potê¿ny mechanizm, który dotyka³
w ró¿nym stopniu wszystkich obywateli Zwi¹zku Radzieckiego, nie wy³¹czaj¹c
ludzi w³adzy i kadr dowódczych w Armii Czerwonej. Przywo³ywany ju¿ Konstanty Rokossowski, dowódca 2 Frontu Bia³oruskiego, zanotowa³ w swych
wspomnieniach: Na d³ugo przed przekroczeniem granic Trzeciej Rzeszy omówilimy na forum rady wojennej Frontu kwestiê zachowania siê naszych ¿o³nierzy na ziemi niemieckiej. Tyle krzywd wyrz¹dzili okupanci hitlerowscy narodowi
radzieckiemu, tyle strasznych zbrodni pope³nili, ¿e wszystko to nape³nia³o serca
naszych ¿o³nierzy ze wszech miar s³uszn¹, pal¹c¹ nienawici¹ do tych barbarzyñców. A jednak nie wolno by³o dopuciæ, aby wiêty gniew ¿o³nierzy przekszta³ci³ siê w lep¹ nienawiæ do ca³ego narodu niemieckiego. Walczylimy
przeciwko armii hitlerowskiej, ale nie przeciwko cywilnej ludnoci Niemiec.
I kiedy nasze wojska przekroczy³y granice Trzeciej Rzeszy, rada wojenna Frontu
wyda³a rozkaz, w którym gratulowa³a szeregowcom, podoficerom i oficerom
wspania³ego sukcesu, a jednoczenie przypomina³a, ¿e wkraczamy na te tereny
jako ¿o³nierze-wyzwoliciele. Armia Czerwona przysz³a tutaj po to, aby pomóc
narodowi niemieckiemu uwolniæ siê od faszystowskiej kliki i tych miazmatów,
którymi ona zatruwa³a ludzi. Rada wojenna wzywa³a szeregowców, podoficerów i oficerów, by przestrzegali wzorowego porz¹dku i postêpowali godnie, jak
przysta³o radzieckim ¿o³nierzom. Dowódcy i pracownicy polityczni, ca³y aktyw partyjny i komsomolski nieustannie wyjaniali ¿o³nierzom istotê misji wyzwoleñczej armii socjalistycznego pañstwa, jej odpowiedzialnoæ za losy Niemiec, podobnie jak za losy wszystkich innych narodów, które wyzwoli³a
z jarzma faszystowskiego. Trzeba podkreliæ, ¿e nasi ¿o³nierze na ziemi niemieckiej zachowywali siê wielkodusznie i humanitarnie66.

65
66

C. Merridale, Wojna Iwana, s. 337339.
K. Rokossowski, ¯o³nierski obowi¹zek, s. 364365.
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HISTORYCZNY I IDEOLOGICZNY KONTEKST MĘCZEŃSTWA
SIÓSTR ŚW. KATARZYNY NA WARMII W 1945 R.
(STRESZCZENIE)

W wyniku przeprowadzonej przez Armiê Czerwon¹ ofensywy zim¹ 1945 r. w Prusach
Wschodnich, setki tysiêcy Niemców znalaz³o siê w okr¹¿eniu. Rozpoczê³a siê wówczas chaotyczna
ewakuacja wojska i cywilów, g³ównie drog¹ morsk¹. W jej trakcie zginê³y tysi¹ce uciekinierów.
Dramatyczny los spotka³ niemieck¹ ludnoæ cywiln¹, która dosta³a siê w rêce czerwonoarmistów.
W zajmowanych miastach i wioskach ¿o³nierze radzieccy dopuszczali siê indywidualnych i zbiorowych
zbrodni na cywilach. Ofiarami gwa³tów i morderstw pad³o wiele kobiet. Wród ofiar bestialstwa
¿o³nierzy radzieckich by³y równie¿ siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy
i Mêczennicy. mieræ niektórych z nich mia³a znamiona mêczeñstwa za wiarê.

HISTORICAL AND IDEOLOGICAL CONTEXT OF THE MARTYRDOM
OF THE SISTERS OF ST. CATHERINE IN THE REGION
OF WARMIA IN 1945
(SUMMARY)

As a result of the Red Army offensive in winter 1945 in the East Prussia, hundreds of
thousands of Germans found themselves in a lap. A chaotic evacuation of troops and civilians began
then, mostly by sea. In the course of the evacuation, where thousands of refugees were killed.
A dramatic fate happened to the German civilians who got into the hands of the Red Army. In the
occupied towns and villages, the Soviet soldiers committed individual and collective crimes against
civilians. As victims of rapes and murders fell many women. Among the victims of the rapes and
murders of Soviet soldiers were also sisters of the Congregation of the Sisters of St. Catherine Virgin
and Martyr. The death of some of them may be treated as signs of martyrdom for the faith.

HISTORISCHER UND IDEOLOGISCHER HINTERGRUND
DES MARTYRIUMS VON KATHARINENSCHWESTERN
IM ERMLAND 1945
(ZUSAMMENFASSUNG)

Infolge der im Winter 1945 von der Roten Armee durchgeführten Offensive in Ostpreußen
wurden Hundertausende Deutsche umzingelt. Danach begann eine chaotische Evakuierung der Soldaten und Zivilbevölkerung, die in erster Linie auf dem Seeweg durchgeführt wurde und während
derer tausende Flüchtlinge ums Leben kamen. Ein tragisches Schicksal erlitt die deutsche Zivilbevölkerung, die den Rotarmisten in die Hand fiel. In besetzten Städten und Dörfern verübten
sowjetische Soldaten individuelle sowie Massengräueltaten an der Zivilbevölkerung. Viele Frauen
wurden zum Opfer von Vergewaltigungen und Morden. Unter den Opfern der Bestialität von sowjetischen Soldaten befinden sich auch Nonnen aus der Kongregation der Schwestern von der hl. Jungfrau und Märtyrerin Katharina. Der Tod von manchen Ordensschwestern trug Merkmale des Glaubensmartyriums.

