
rzadko u˝ywam tego okreÊlenia – ksià˝k´ wybitnà. Nie ulega dla mnie najmniej-
szej wàtpliwoÊci, i˝ nie∏atwo teraz b´dzie napisaç prac´ lepszà. [...] Autor oma-
wianej ksià˝ki [...] w moim poj´ciu stworzy∏ wzór syntetycznego pisania o naszej
najnowszej przesz∏oÊci”16. Jestem przekonany, ˝e – u˝ywajàc j´zyka sprawozdaw-
ców sportowych – ten wyÊrubowany przez Andrzeja Paczkowskiego rekord An-
drzej Friszke co najmniej wyrówna∏. 

Jerzy Eisler

Bogus∏aw Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Prze-
wodnik encyklopedyczny, Niezale˝na Oficyna Wydawnicza
Nowa, OÊrodek KARTA, Warszawa 2002, ss. 378

W ostatnich latach tematyka obozowa cieszy si´ rosnàcym zainteresowaniem
badaczy1. Kwestià czasu by∏o zatem ukazanie si´ dzie∏a o charakterze encyklope-
dycznym, podsumowujàcego dotychczasowy staƒ badaƒ. Zadania tego podjà∏ si´
Bogus∏aw Kopka, wytrawny znawca problemu, przygotowujàcy obecnie mono-
grafi´ tematu.

Autor zdecydowa∏ si´ zaw´ziç swoje dzie∏o do problematyki obozów pracy.
OczywiÊcie jest to zwiàzane z narzucajàcà si´ odr´bnoÊcià tego typu miejsc od-
osobnienia. Czytelnikowi marzy∏oby si´ jednak zestawienie w jednym, encyklo-
pedycznym uj´ciu ca∏oÊci tematyki obozowej, z uwzgl´dnieniem tak˝e np. obo-
zów przejÊciowych i filtracyjnych NKWD. Wtedy mapa „polskiego GU¸agu”,
a raczej „GU¸agu w Polsce”, by∏aby pe∏na. Byç mo˝e w toku dalszych badaƒ Au-
tor uwzgl´dni ten postulat.

Przy opracowaniu Przewodnika... Autor wykorzysta∏ nie tylko wyniki dotych-
czasowych badaƒ, ale przede wszystkim w∏asnych kwerend w Archiwum Akt
Nowych oraz Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych (obec-
nie zasób ten zosta∏ przekazany Instytutowi Pami´ci Narodowej). W rezultacie
uda∏o mu si´ ustaliç list´ 206 obozów pracy istniejàcych w Polsce (na obecnym
terytorium paƒstwowym) w latach 1944–1956. Podlega∏y one przede wszystkim
Ministerstwu Bezpieczeƒstwa Publicznego oraz Centralnemu Zarzàdowi Prze-
mys∏u W´glowego, a tak˝e Komisji Specjalnej do Walki z Nadu˝yciami i Szkod-

16 J. Eisler, Dramatyczne pó∏wiecze, „WiadomoÊci Historyczne” 1996, nr 3, s. 179.
1 Ostatnio ukaza∏y si´ m.in.: Historia martyrologii wi´êniów obozów odosobnienia w Jaworznie

1939–1956, red. K. Miroszewski, Z. Woêniczka, Jaworzno 2002; J. Kochanowski, W polskiej niewo-
li. Niemieccy jeƒcy wojenni w Polsce 1945–1950, Warszawa 2001; Obóz pracy w Âwi´toch∏owicach
w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wst´p i oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002;
Obozowe dzieje Âwi´toch∏owic. Eintrachthütte – Zgoda, red. A. Dziurok, Katowice–Âwi´toch∏owice
2002; W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludnoÊci cywilnej w Polsce
w latach 1945–1950, Bydgoszcz 2002; E. Nowak, Obozy na Âlàsku Opolskim w systemie powojen-
nych obozów w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje, Opole 2002; T. Wolsza, W cieniu Wronek,
Jaworzna i Piechcina... 1945–1956. ˚ycie codzienne w polskich wi´zieniach, obozach i oÊrodkach pra-
cy wi´êniów, Warszawa 2003.
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nictwem Gospodarczym i Ministerstwu Obrony Narodowej. Autor zdo∏a∏ rów-
nie˝ uwzgl´dniç w wykazie tzw. dzikie obozy (istniejàce g∏ównie w latach 1944–
–1946), organizowane bez zgody i wiedzy w∏adz centralnych.

Bogu∏aw Kopka podzieli∏ swoje dzie∏o na trzy cz´Êci. Pierwszy rozdzia∏ pracy
zawiera krótkie omówienie podstaw prawnych funkcjonowania obozów pracy
w Polsce oraz ich przekszta∏ceƒ organizacyjnych. Autor wyró˝ni∏ trzy etapy roz-
woju systemu obozowego: od paêdziernika 1944 r. do paêdziernika 1945 r., na-
st´pnie do koƒca 1947 r., ostatni zaÊ od 1948 do 1950/1951 r. Pierwszy rok
funkcjonowania obozów charakteryzowa∏ si´ chaosem organizacyjnym, co przy
wielkiej liczebnoÊci wi´êniów prowadzi∏o do nadu˝yç, a nawet zbrodni. Struktu-
ry obozowe stopniowo stabilizowa∏y si´, ich ewolucj´ zakoƒczy∏o utworzenie
w paêdzierniku 1945 r. okr´gowych zarzàdów pracy wi´êniów. Kolejny etap od-
znaczy∏ si´ przede wszystkim rozwojem sieci obozów. Mo˝na spieraç si´ z Auto-
rem, czy zjawisko to zwiàzane jest wy∏àcznie ze wzrostem liczby wi´êniów. Jak
si´ wydaje, istotnà rol´ odegra∏o tak˝e zapotrzebowanie na tanià si∏´ roboczà2.
Ostatni okres istnienia systemu obozów pracy to czas jego schy∏ku, stopniowej
likwidacji poszczególnych placówek. Mimo ˝e ze wzgl´du na nagromadzenie du-
˝ej iloÊci danych o aktach prawnych i ewolucji struktury „polskiego GU¸agu”
rozdzia∏ ten nie jest mo˝e naj∏atwiejszy w odbiorze, stanowi jednak niezb´dne
wprowadzenie przed dalszà lekturà.

Najistotniejszà cz´Êcià pracy jest rozdzia∏ drugi, który zawiera noty poÊwi´co-
ne poszczególnym obozom. Zosta∏y one skonstruowane wedle uk∏adu zastoso-
wanego w wydanym kilka lat temu (równie˝ przez OÊrodek KARTA) przewod-
niku encyklopedycznym po ∏agrach sowieckich3. Poszczególne noty zawierajà
dane (o ile uda∏o si´ je ustaliç) o nazwie obozu, okresie jego funkcjonowania,
podporzàdkowaniu (statusie), lokalizacji, liczebnoÊci i rodzaju wi´êniów, oso-
bach sprawujàcych funkcje komendanta (naczelnika) oraz êród∏ach, z których za-
czerpni´to poszczególne informacje. OczywiÊcie jest to uk∏ad bardzo czytelny,
o strukturze bazy danych, u∏atwiajàcy odnalezienie podstawowych wiadomoÊci.
W przysz∏oÊci nie zaszkodzi∏oby chyba rozbudowanie wykazu o typowe noty en-
cyklopedyczne, przedstawiajàce choçby w zarysie dzieje obozu. 

Trzeci rozdzia∏ pracy Bogus∏awa Kopki tworzy „zapis faktów i wydarzeƒ z hi-
storii centralnych obozów pracy”. Wed∏ug Autora ma on byç rodzajem kalenda-
rium, recenzentowi bardziej kojarzy si´ jednak z klasycznà edycjà dokumentów.
Pomijajàc ró˝nice semantyczne, ów kola˝ fragmentów êróde∏ ukazuje czytelniko-
wi barwnà panoram´ funkcjonowania systemu obozów pracy – od aktów norma-
tywnych po dokumenty obrazujàce ˝ycie codzienne w obozach czy sytuacje nad-
zwyczajne. Kiedy dokument powtarza si´ w przypadku kilku obozów, przy

2 Nie zmienia to oczywiÊcie trafnej skàdinàd konstatacji Autora, ˝e system obozów okaza∏ si´ nie-
wydolny ekonomicznie. Jasne sta∏o si´ to jednak dopiero po pewnym czasie. Przy niskiej wydajno-
Êci pracy (i braku Êrodków dla stworzenia systemu motywacji do jej podniesienia) kierowanie wi´ê-
niów do pracy np. w kopalniach by∏o jedynà mo˝liwoÊcià ekstensywnego podniesienia produkcji.
W takich sytuacjach rachunek ekonomiczny znajduje si´ na drugim miejscu (podobnie post´powa-
∏y w∏adze PRL, które potrzebujàc dewiz, eksportowa∏y ró˝ne towary dos∏ownie za wszelkà cen´, na-
wet poni˝ej kosztów produkcji).
3 ¸agry. Przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin, A. Roginski, Warszawa 1998.
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kolejnej wzmiance Autor ogranicza si´ do przytoczenia tytu∏u dokumentu, bez
odes∏ania czytelnika do miejsca wczeÊniejszej jego publikacji. 

Za zb´dne uznaç mo˝na umieszczenie w tomie dwu bibliografii – po pierw-
szym rozdziale oraz pod koniec ksià˝ki (wykaz êróde∏), tym bardziej ˝e wi´kszoÊç
cytowanych prac powtarza si´ w obu zestawieniach. Ksià˝k´ zamykajà starannie
opracowane indeksy: osobowy4 i geograficzny. Na wyklejce umieszczono map´,
na którà naniesiono siatk´ obozów pracy. Na mapce widnieje dzisiejszy podzia∏
administracyjny Polski; jak si´ wydaje, trafniejsze by∏oby zastosowanie podzia∏u
sprzed reformy administracyjnej w 1950 r.

Niezale˝nie od uwag przedstawionych powy˝ej (sprowadzajàcych si´ najcz´-
Êciej do ˝yczeƒ i marzeƒ recenzenta) opisywanemu dzie∏u wystawiç nale˝y wyso-
kà ocen´. Praca Bogus∏awa Kopki przez najbli˝sze dziesi´ciolecia s∏u˝yç b´dzie
nie tylko badaczom systemu obozowego w powojennej Polsce, ale tak˝e wszyst-
kim zainteresowanym historià najnowszà.

¸ukasz Kamiƒski

W odpowiedzi na recenzj´ Bogus∏awa Kopki: Witold Stan-
kowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej lud-
noÊci cywilnej w Polsce w latach 1945–1950, Akademia Byd-
goska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, ss. 413

W numerze 1(3) czasopisma „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” z 2003 r. ukaza∏a si´
recenzja autorstwa Bogus∏awa Kopki dotyczàca dwóch ksià˝ek: Edmunda Nowa-
ka – Obozy na Âlàsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce
(1945–1950). Historia i implikacje – i mojej – Obozy i inne miejsca odosobnienia
dla niemieckiej ludnoÊci cywilnej w Polsce w latach 1945–1950. Na ka˝dà recen-
zj´ swojej ksià˝ki autor czeka z pewnà nutà niepokoju. Najwa˝niejsze, aby recen-
zja by∏a merytoryczna i rzeczowa, ale o takie coraz trudniej w III Rzeczypospoli-
tej. W tym konkretnym przypadku Bogus∏aw Kopka obra∏ sobie za cel wychwaliç
jednà ksià˝k´, a drugà, czyli mojà, bezpodstawnie skrytykowaç. Dlaczego historyk
Bogus∏aw Kopka, który nie jest szerzej znany w badaniach nad dziejami obozów
w Polsce, pozwala sobie na takie nielicujàce z godnoÊcià historyka zabiegi, trudno
mi odpowiedzieç. Szkoda, ˝e przybiera taki ton na swojej drodze naukowej.

Bogus∏aw Kopka zrecenzowa∏ mojà ksià˝k´ na 2,5 strony. Na wst´pie jedynie
wzi´tymi z tytu∏ów ksià˝ki has∏ami opisa∏ jej treÊç, nast´pnie przytoczy∏ obszerny
fragment z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Wapiƒskiego z ok∏adki
ksià˝ki, dalej zastanawia∏ si´ nad poj´ciami „obozy” i „miejsca odosobnienia”
(prawie jedna strona), nast´pnie odniós∏ si´ do ksià˝ki Jerzego Kochanowskiego,
poÊwi´conej losom niemieckich jeƒców wojennych w Polsce, i wreszcie na obj´-
toÊci pó∏ strony (sic!) zaczà∏ pseudolist´ usterek. Jakie to usterki: zarzut, ˝e nie ist-

4 Szkoda jedynie, ˝e w indeksie osobowym zabrak∏o imion wielu postaci, przy czym przynajmniej
w niektórych przypadkach (np. Marii Wiernej) nie wydajà si´ one trudne do ustalenia.
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