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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

O powstawaniu legend,
czyli o generale, którego nie by³o
N

awi¹zuj¹c do daty 21 stycznia

1945 roku, dnia zajêcia Strzelec

Opolskich przez ¿o³nierzy Armii Ra-

Bonn-Godersberg z prob¹ o potwierdzenie faktu lub zdementowanie.

dzieckiej, dnia od którego ca³kowicie

pus zostali zniszczeni wraz z rozpoczêciem zimowej ofensywy armii

Pan

miasta, który doprowadzi³ do znisz-

Ambasador Terechow

czenia miasta oraz mierci i nieszczêæ

Bonn

wielu jego mieszkañców, pragnê spró-

bowaæ wyjaniæ pewn¹ niewyja-

nion¹ sprawê, która wlecze siê wraz
z histori¹ naszego miasta.

Chodzi o sprawê tak zwanego za-

strzelenia radzieckiego genera³a, o

Wasza Excelencjo
Wielce Szanowny Panie Ambasadorze

wonej w dniu 21 stycznia 1945 roku do Strzelec Opolskich (dawnej Gross

miasta zastrzelony przez jednego zwolennika Hitlera. Do tego istniej¹ spor-

wie ca³e miasto, przy okazji mordu-

Proszê pana zatem o zbadanie tej sprawy.

¿yæ wród ludzi po zajêciu miasta.

temat tych zdarzeñ. Je¿eli tak, to proszê Pana równie¿ o podanie nazwiska

j¹c wielu mieszkañców, zaczê³y kr¹-

go oficera ani s³owa, mimo ¿e czêsto

w swej ksi¹¿ce o takich przypadkach
w innych miastach pisze.

N

a cmentarzu ¿o³nierzy radziec

kich w Kêdzierzynie Kolu pojest

przewa¿nie

we

wspólnych grobach 18.136 ¿o³nierzy

Pozwalam sobie na jedno pytanie. Chodzi mianowicie o wejcie Armii Czer-

genera³a, którego ¿o³nierze podobno

tak kochali, ¿e z zemsty spalili pra-

ni swego, ¿e pomiêdzy rozstawiony-

chowanych

czym mówi siê i pisze od 60-ciu lat.

Pog³oski o zastrzeleniu radzieckiego

Rosjanie zajêli w ró¿nych czêciach

istnia³¹ w miecie sytuacjê. Ale o

Dalej Georg Gunter opisuje te¿ za-

mierci genera³a lub innego wy¿sze-

List do Ambasadora

zmieni³ siê wygl¹d i dzieje naszego

nie z pocz¹tkiem ulicy Arki Bo¿ka).

Strelitz). Dowiedzia³em siê wówczas, ¿e rosyjski genera³ zosta³ na skraju
ne twierdzenia.

Armii Czerwonej poleg³ych w II

Wojnie wiatowej, a ekshumowanych
z terenu Opolszczyzny. W tym wg

prowadzonej ewidencji znanych z na-

zwiska oko³o 4.000 ¿o³nierzy, co bar-

dzo moim zdaniem niechwalebnie

Mogê sobie wyobraziæ, ¿e w Archiwum Wojennym

znajduj¹ siê zapisy na

miasta pozycje i byli chyba tak pew-

mi czo³gami nie by³o nawet kontaktu

wzrokowego, a tylko kontakt radio-

wy. Piechoty dla os³ony nie by³o.

Czo³gici nie oddalali siê zbytnio od

swoich czo³gów, wchodzili do niektórych pobliskich domów pytaj¹c o

wódkê, a zajmowali siê g³ównie roz-

strzeliwaniem na miejscu poddaj¹-

cych siê albo przemieszczaj¹cych siê

niewiadomych zajêcia miasta ¿o³nie-

rzy ró¿nych formacji, policjantów,

Volkssturmistów albo ch³opców z

Arbeitsdienstu lub pomocników ar-

tylerii przeciwlotniczej. Wed³ug in-

wiadczy o trosce radzieckich w³adz

formacji Deutsche Dienststelle w

Sprowadzonych z terenu strzeleckie-

Strzelec zg³oszono im oko³o 130

wojskowych o swoich ¿o³nierzy.

Berlinie z 6 lutego 1997 w rejonie

tego genera³a.

go spoczywa tam ok. 150 ¿o³nierzy

s³ysza³ od kogo. Nikt nie widzia³ tru-

armii czerwonej. Przewa¿nie s¹ to

¿o³nierze zmarli z ran lub chorób w

mieckich.

Górnym l¹sku oraz spotkaniem po 45 latach. W ostatnich latach by³em

O

nie umia³ wskazaæ, gdzie to mia³o

zorganizowanych lazaretach polo-

brych wra¿eniach.

wych. Wielu zmar³ych

nej okazji napiszê)

Ale od pocz¹tku nikt nic pewnego
nie móg³ powiedzieæ, tyle tylko, ¿e

pa tego genera³a ani jego grobu, ani
miejsce, ani kto uczyni³. Mówiono
ró¿nie o sprawcy: a to Volkssturm, a

to ch³opak z H.J., a to znowu jaki
zwolennik Hitlera. A i miejsce zda-

Aktualnie zajmujê siê dokumentowaniem przebiegu dzia³añ wojennych na

tam kilkakrotnie i chcia³em swoich rodaków poinformowaæ o moich do-

ekshumowano co okaza³o siê podczas

Za pana starania i pomoc by³bym Panu bardzo wdziêczny.
Z przyjacielskim pozdrowieniem.

prac ziemnych obok remontowanej

(t³um. K. Mutz)

rzenia by³o ró¿ne: a to na Rynku, to

an Otzko uzupe³nia swoje pismo

P

czerwonej 12 stycznia 1945 r. w re-

sem. Od pocz¹tku nic siê nie zgadza-

moæ nie nadesz³a. Mylê, ¿e trud-

Opfergang der Generale Josefa Folt-

mimo to mówiono i pisano nawet do

³o miejsca. Pan Otzko do 1 czerwca

na przedmieciu, a to znowu pod la³o, ani niczego nie potwierdza³o. A
dzi.

próbujê zatem sprawê rozwa¿yæ

S

na podstawie znanych mi faktów.
O tym, ¿e zdarzenie takie mog³o

mieæ miejsce dowiedzia³em siê z nastêpuj¹cych róde³.

We wspomnieniach pierwszego

powojennego burmistrza Strzelec To-

s³owami : Do dzi ¿adna wiado-

no pisaæ o wydarzeniu które nie mia1946 roku mieszka³ w Strzelcach kie-

dy to zosta³ wysiedlony do Niemiec.

W chwili wkroczenia Armii Czerwonej by³ jedynym, pozosta³ym jesz-

cze ministrantem i on to id¹c 24

stycznia 1945 roku rano s³u¿yæ do
mszy w. o godz. 6

45

znalaz³ le¿¹ce-

go na niegu zamordowanego ksiêdza

masza Skowronka, spisanych w

proboszcza Karla Lange.

nie 17 czytamy (cytujê dos³ownie):

takim zdarzeniu jak zastrzelenie ra-

skiego, poleg³ na krañcu miasta pod

mo byæ powodem spalenia miasta nie

Strzelcach z dat¹ 16.09.1963 r. na stroRzekomo za jednego genera³a rosyj-

lasem, za karê podpalono ca³e centrum miasta z wyj¹tkiem apteki ...

Burmistrz Skowronek u¿ywa s³owo

P

ierwszy starosta powiatu strze

leckiego po wojnie Zygmunt No-

ksi¹¿ce wydanej przez Instytut l¹-

szko³y podstawowej nr 1 w Strzel-

ca uda³o mi siê wyjaniæ starcia pa-

czek którego firma przeprowadza³a
remont).

ewidencji wynika, ¿e daty mierci

nie wiadomo w jakich okolicznociach

ryczny (1974 rok) na stronie 215

w styczniu 1945 roku w Strzel-

cach dotycz¹ 13 ¿o³nierzy, o których

zmarli. Szeregowi, sier¿anci i tylko

nawet chciano zrobiæ z kapitana Chra-

menkowa genera³a lub starszego ofi-

godniku Katolik z 10.12.1985 bar-

cera to by³o to ju¿ 3 dni po zajêciu

643 budynków ale ani s³owa przy-

nika z listu pani M. która mieszka³a

Znany swego czasu redaktor

Trybuny Opolskiej Stanis³aw Cho-

miasta, a przede wszystkim jak wyw domu obok dzisiejszej restauracji

Ratuszowa w dniu 25 stycznia, w

dniu rocznicy jej urodzin pali³a siê

ju¿ ostatnia strona domów przy ryn-

sam pisze 21 marca 1945 roku w

dyniecki w artykule na jej ³amach pt.

ski w Opolu pt. Rok pierwszy w

mam zaznaczonej) cytuj¹c miejscami

przy rynku oraz ratusz by³y ju¿

strzeleniu radzieckiego genera³a.

no pu³kownik jak i kapitan zmarli w

Ruszaj¹ strzeleckie zak³ady (daty nie

powiecie strzeleckim na str. 16

starostê Nowaka nic nie pisze o za-

czone, a pomieszczenia które jesz-

eorg Gunter w ksi¹¿ce Letzter

ku czyli ich strona sk¹d musieli

uciekaæ. Pozosta³e strony domów

wypalone. Wynika z tego, ¿e zarów-

cje, albo przynajmniej próbowaæ je

wspomina : Miasto w 70 % znisz-

ksi¹¿ce Stanis³awa Smolenia

cze ocala³y obsadzone s¹ wojskami.

G

lazarecie polowym dok¹d ich sk¹d-

znane na stronie 27 czytamy: Pod

generale. A mo¿na to by³o wyjaniæ,

468 stronach wraz z dodatkowymi

mapkami, szkicami, zdjêciami i reje-

tan zosta³ ranny w Ro¿ni¹towie, któ-

frontowe zgrupowania radzieckie

ca³kiem blisko przy obecnym Placu

oddzia³y. W³anie ¿o³nierze sowiec-

jego sprawozdañ sytuacyjnych wy-

lili miasto. Wiêc ju¿ nie genera³ a ofi-

l¹sko  D¹browskiego w Katowi-

rozeznaæ.

W

Strzelce Opolskie znane i nie-

koniec stycznia 1945 roku, kiedy

minê³y Strzelce, dotar³y tu ty³owe
cy w odwecie za zabicie oficera spa-

cer i to od koniec stycznia, kiedy ra-

tusz i Rynek by³y ju¿ wypalone. Bez-

skutecznie jak siê okaza³o, prosi³em
osobicie p. Stanis³awa, ¿eby tego

nie zamieszcza³, gdy¿ to niepotwierdzona niczym pog³oska. Niestety!

W ksi¹¿ce Strzelce Opolskie 

miasto i powiat na dawnych pocz-

tówkach, autorstwa Marka Gawor-

skiego, czytamy we wstêpie : Czy

Nic o przyczynach zniszczenia ani o
gdy¿

komendantura radziecka by³a

strami bardzo dok³adnie, dzieñ po dniu
opisuje walki o Górny l¹sk od stycz-

Jakowa Michaj³owicza £obowa (sto-

pieñ nieznany) z adnotacj¹ : Dwu-

w oparciu o 49 opublikowanych ksi¹-

go, który zgin¹³ 31 stycznia w Dol-

pracy 36 wiadków historii oraz 9

naprawiania czo³gu. W Dolnej obok

go pisze czêsto o drobnych incyden-

¿ek i dokumentów oraz przy wspó³-

tach, a o zastrzeleniu genera³a ani s³owa ?

W

tomie 7 ksi¹¿ki Oberschle

i s c h e s J a h r b u c h  ( Ro c z n i k

Górnol¹ski) wydanym w 1991 roku
na str. 41 czytamy o naszym miecie
: 20/21 stycznia 1945 ostrzelanie i

ca Strzelec wysokiej rangi oficera Ar-

ci miasta jak i zamku.

osób prywatnie z nim zwi¹zanych.

Strzelce wymieniane s¹ w ksi¹¿ce 6
razy. Na stronie 131 czytamy (moje

t³umaczenie) Obroñcy Strzelec, s³a-

d siebie dodam, ¿e sytuacje

we, a nieprzyjaciela od strony Szcze-

tor odpowiedzia³ mi, ¿e tak ludzie

nie ma mowy.

na na skwerku przy skrzy¿owaniu

mówi¹ !

B

y³y mieszkaniec Strzelec pan

W ksi¹¿ce Damiana Tomczyka

pt. l¹sk Opolski  1945. Militarne

Werner Otzko w ksi¹¿ce Groâ

i polityczne problemy okresu wy-

sehn nach 45 Jahren, czyli Strzelce/

l¹ski w Opolu, na stronie 161 gdzie

na stronach 10-11 pisze, ¿e te¿ s³y-

wonej do Strzelec w oparciu o doku-

Strehlitz (Oberschlesien. Ein, Wieder-

Górny l¹sk. Spotkanie po 45 latach
sza³ o tym, ¿e podczas wkraczania
Rosjan do Strzelec zosta³ przez niemiecki Volkssturm zastrzelony rosyj-

ski genera³. Tym razem by³by to

Vokssturm! Pan Otzko zwróci³ siê na

pimie do ambasady rosyjskiej w

zwolenia wydanej przez Instytut

nizowanych w Strzelcach lazaretach
polowych

J

estem przekonany, ¿e gdyby wów

czas kto tak wa¿ny zgin¹³ w

Strzelcach to starano by siê to wyko-

rzystaæ propagandowo i z ca³¹ pewnoci¹ jaka ulica, plac lub nawet za-

k³ad pracy nosi³by jego imiê. Taki

przypadek jak mieræ genera³a by³by

w³adzom bardzo na rêkê bo nie mu-

siano by ju¿ wymylaæ pomnika tzw.
lom miasta wdziêczni mieszkañcy
g³upocie, nieznajomoci faktów
storycznych, albo po
obra¿enia ludnoci.

hi-

prostu chêci

Reasumuj¹c uwa¿am, ¿e w wie-

krotny Bohater Zwi¹zku Radzieckie-

tle przedstawionych wywodów nie

nej, wród swoich ¿o³nierzy podczas

cera. Wymyli³a to tylko propaganda

kapliczki przy drodze d³u¿szy czas

by³o tego genera³a lub wy¿szego ofi-

radziecka oraz wspó³pracuj¹cy z nimi

komunici aby jako t³umaczyæ swo-

znajdowa³ siê jego grób zanim zabra-

je zbrodnicze postêpowanie wobec

wy do Kêdzierzyna, gdzie spoczy-

wilnej oraz samego miasta. Moim

no go w³anie na cmentarz wojsko-

osób umundurowanych, ludnoci cy-

i po¿ogê albo jeszcze nawet zamor-

prostu siê przetoczy³.

O

o zastrzeleniu genera³a sowieckiego

rali bêd¹c rannymi w licznych zorga-

zdaniem, to akcja zamierzonego ter-

ksiêdza proboszcza Karla Lange te¿

Pytany o ród³o tych informacji au-

no. Przede wszystkim jednak umie-

wa w grobie nr 127. Mia³ 21 lat. Ale

ciela, który czo³gami przez nich po

W opisie okolicznoci mierci

ko grzebano albo ich gdzie zabiera-

go z przyczynami zniszczenia mia-

przyczynach albo generale !.

Tutaj znowu

niejszych dniach, a ich zw³oki szyb-

ru przewa¿aj¹cym si³om nieprzyja-

jugend nie mog³y d³ugo stawiaæ opo-

sprawc¹ by³by m³ody mieszkaniec.

siê nie dowiemy ...

wa¿nie ostrza³ z samolotów) w pó-

be si³y wojska, Volkssturmu i Hitler-

przy czym zniszczenie du¿ych czêTe¿ nic o

Przy tej okazji mo¿na wspomnieæ

roku, a nawet wprowadzeniem od lip-

ca 1944 roku. Swoj¹ ksi¹¿kê napisa³

w ró¿nych okolicznociach (prze-

ziemi strzeleckiej, co wiadczy³o o

zginê³o i zosta³o pochowanych we

rzy radzieckich i niemieckich.

Komendantury kontaktowa³. Dlacze-

Czerwonoarmistów zginê³o niewielu,

wspólnym grobie przesz³o 30 ¿o³nie-

dzieckich w dniu 12 stycznia 1945

cach czêsto siê z przedstawicielami

szy czas tygodniami nawet w ró¿-

ich dopad³a i przewa¿nie tam te¿ lub

wyzwolicieli z tekstem Wyzwolicie-

sy³anych do Urzêdu Wojewódzkiego

czêcia zimowej ofensywy wojsk ra-

prawie zawsze bez butów le¿a³y d³u¿-

ry zajêto w³anie 24 stycznia, a gdzie

nia do maja 1945 roku oraz od rozpo-

zajêcie przez oddzia³y radzieckie,

mii Radzieckiej. Tego pewnie nigdy

in¹d przywieziono. Byæ mo¿e kapi-

¯eromskiego, a starosta jak wynika z

powodem do takich czynów by³o zastrzelenie przez m³odego mieszkañ-

Lorbeer (Ostatni Wawrzyn) na

Zw³oki ró¿nie umundurowanych

Niemców czêsto niekompletnie, a

w pobli¿u ich chowano.

ci pu³kownika I.F. £apszina. Choæby

ra³a.

dzieckimi na zachodnim skraju mia-

stycznia. Data 4 luty to dzieñ mier-

s³owa.

czynach i mierci radzieckiego gene-

trolu niemieckiego z ¿o³nierzami ra-

sta (ale to by³o póniej).

nych miejscach, gdzie tylko mieræ

Chramenkow A.S. z dat¹ mierci 24

W artykule pani Henryki Wolnej

ra³. Przyznajê, ¿e nie ca³kiem do koñ-

jeden w stopniu kapitana o nazwisku

opisana jest walka o miasto Strzelce

ale o mierci radzieckiego genera³a ani

nia 1945 zgin¹³ w Strzelcach jaki ¿o³-

czenia (potwierdzi³ to Stefan Piecha-

zwolenie Polski 1944-1945 wyda-

nej przez Wojskowy Instytut Histo-

Nie z nam przypadku ani nie s³y-

sza³em o tym ¿eby w dniu 21 stycz-

nierz radziecki. Tym bardziej gene-

kich koci, a tak¿e rosyjskie odzna-

Z

W ksi¹¿ce Boles³awa Dolaty pt. Wy-

soby cywilne ginê³y w póniej

szych dniach (o czym przy in-

cach, kiedy wydobyto sporo ludz-

wspomina ani s³owem.

dzo du¿o na przyk³ad o zniszczeniu

miesi¹ce po zajêciu miasta, musia³by

jako burmistrz dok³adniejsze informa-

o mierci radzieckiego genera³a nie

dzieckiego genera³a, co mia³o rzeko-

wak, który przyby³ do Strzelec, jak

mieæ o tak znacz¹cym wydarzeniu

tmanna/ Hannsa Mõller-Witten), ale

pt. Powrót zamieszczonym w ty-

rzekomo, a przybywszy do Strze-

lec 23 marca 1945 roku, czyli dwa

jonie Radomia (czytaj ksi¹¿kê pt.

Zastanawiaj¹ce jest dlaczego o

wspominaj¹ nastêpuj¹ce ród³a :

w ogóle nie

przypadków mierci ¿o³nierzy nie-

on z pewnoci¹ nie mia³ nic wspólne-

sta.

S

prawa mierci genera³a zawsze

mnie interesowa³a i stara³em siê o

obronne by³y raczej przypadko-

tym co dowiedzieæ. Osobicie mia-

panka nie oczekiwano. Np. ustawio-

i wraz ze starszym o 4 lata bratem i

ulic Pi³sudskiego i Marka Prawego za

³em wtedy dopiero, a mo¿e ju¿ 10 lat
innymi kolegami po 2 dniach zajêcia

miasta udawalimy siê z Mokrych

obecn¹ hurtowni¹ Lamino armata

£anów ukradkiem przed Rosjanami,

na wiadukt kolejowy, która mog³aby

wypalonych piwnic domów ró¿ne

8,8 cm z luf¹ skierowana na wprost
d³ugo blokowaæ drogê, nie wystrzeli-

aby zdobywaæ z p³on¹cych albo ju¿

roru. Siaæ strach, przera¿enie, mieræ

dowaæ ksiêdza, a wtedy ka¿demu

zabraknie ochoty do obrony.

A poza tym kto mia³by stawiaæ

opór skoro m³odzie¿ i mê¿czyni po-

miêdzy 16 a 60 rokiem ¿ycia i wiêcej

nawet byli na wojnie !

Ciekawe te¿, ¿e ca³kiem podobn¹ historiê o przyczynach zniszczenia

miasta i zastrzeleniu genera³a s³ysza-

³em w latach 80-tych w Strzelcach

Krajeñskich, a tak¿e w Miechowicach

potrzebne do ¿ycia rzeczy (bywa³o :

pod Bytomiem.

podstawie osobistych obserwacji

D

przeciwko, nieopodal na placu sk³a-

ocznych wiadków mogê stwierdziæ,

ria³ach ród³owych (o ile takie jesz-

d³u¿szy czas le¿eli, czêciowo po-

w niedzielê 21 stycznia 1945 roku

opisane jest wkroczenie armii czer-

³a ani razu, a ich obs³uga ch³opcy z

m¹ka, kartofle, s³oiki, wiece). Na

menty radzieckie wspomina wpraw-

siê podda³a zosta³a rozstrzelana na-

oraz wypowiedzi wiarygodnych na-

siê zastanowiæ, oprzeæ siê na mate-

¿e :

cze gdzie s¹), a nie powo³ywaæ siê

dzie o mierci w tym dniu w Strzel-

cach dowódcy niemieckiego 56 Kor-

pusu Pancernego genera³a piechoty
Johannesa Blocka, co jest nieprawd¹,

gdy¿ sam genera³ Block i jego Kor-

Arbeitsdienstu (S³u¿ba Pracy), która

dowym rodziny Czaia, gdzie jeszcze

rozbierani na zwa³ach wêgla (pocho-

wani wraz z innymi po prawej stro-

kiedy nad ranem ucich³y szumy mo-

torów i wystrza³y z ró¿nej broni,

latego te¿ ka¿dy kto chcia³by

przypomnieæ tê legendê winien

na bli¿ej nie sprecyzowane zas³yszenia.

Karol Mutz

(styczeñ 2006)

