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Tomasz Sudoł: Los rannych żołnierzy Wojska
Polskiego w rękach Wehrmachtu. Żołnierze WP w
placówkach szpitalnych jesienią 1939 roku
W kampanii 1939 r. rannych zostało ponad 130 000 żołnierzy
Wojska Polskiego. Część z nich jeszcze w trakcie walk trafiła do
punktów sanitarnych i szpitali polowych WP. W związku z
niemożliwością ewakuacji tego typu obiektów wraz z
przesuwaniem się frontu były one przejmowane przez
Wehrmacht.

Inna część rannych znajdowała się na polu
walki – na stanowiskach ogniowych, ale
także w różnego rodzaju innych miejscach,
które stanowiły prowizoryczne schronienie:
w chałupach wiejskich, stodołach,
w budynkach szkolnych i budynkach
parafialnych. W trakcie przeczesywania
pobojowiska – byli oni zagarniani przez
żołnierzy Wehrmachtu i transportowani na
tyły frontu – na punkty sanitarne
przeznaczone dla żołnierzy niemieckich, ale
również do specjalnie ustanowionych
jenieckich szpitali polowych. Inna część
rannych żołnierzy polskich wpadła w ręce
Niemców, gdy znajdowali się w szpitalach
ustanowionych przez Polski Czerwony Krzyż.

Lżej ranni

Według obowiązujących procedur ci ranni jeńcy, którzy oceniani byli jako lżej ranni
i nadający się do dalszego transportu, mieli kierowani być na punkty zborne jeńców
wojennych, gdzie dołączani byli do reszty żołnierzy WP, którzy po walkach dostali się do
niewoli. Ta grupa rannych żołnierzy WP najczęściej nie otrzymywała żadnego zaopatrzenia
medycznego i pomimo różnego rodzaju kontuzji bądź odniesionych ran zmuszona była
bytować na punktach zbornych nierzadko kilka, kilkanaście dni pod gołym niebem. Równie
trudna była sytuacja tych jeńców, którzy transportami kolejowymi kierowani byli do stałych
obozów jenieckich na terenie Rzeszy. Często, tak jak inni jeńcy, na czas transportu nie
otrzymywali w ogóle wyżywienia ani wody pitnej i przed dotarciem do stacji docelowej
odnotowywane były wśród nich ofiary śmiertelne.
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Ciężko ranni

O wiele gorzej przedstawiała się sprawa ciężko rannych żołnierzy WP. Częstą praktyką
w momencie wejścia oddziału niemieckiego do danej miejscowości było opróżnienie
placówki szpitalnej, w której znajdowali się ranni polscy żołnierze, a którą niemieckie
władze wojskowe zajmowały dla swoich rannych. Przykładowo po wejściu Wehrmachtu do
Tarnowa, gdzie żołnierze niemieccy zajęli dla siebie Szpital Miejski, wyniesiono z niego
chorych polskich żołnierzy na noszach i ułożono ich na jezdni i chodnikach przed szpitalem.
Gdy Wehrmacht wszedł do Grójca,

„Niemcy z miejsca wyrzucili z sal przebywających na leczeniu w szpitalu powiatowym
rannych żołnierzy polskich, a na ich miejsce położyli swoich rannych. Polacy leżeli
początkowo na gołej podłodze w korytarzach szpitalnych, a następnie zostali
przeniesieni przez personel szpitalny i siostry zakonne do miejscowej remizy
strażackiej, gdzie z braku sienników i łóżek ułożono ich na słomie.”

Pozbyć się problemu

Zgodnie z zapisami konwencji międzynarodowych przebywającym w obiektach szpitalnych
jeńcom winna być udzielona odpowiednia pomoc medyczna. Było jednak zgoła inaczej.
Z chwilą odejścia danej jednostki wojskowej Wehrmachtu bardzo często ewakuowano
jedynie swoich rannych, a rannych jeńców pozostawiano na miejscu, często bez
jakichkolwiek środków medycznych, licząc, że zajmie się nimi być może jakaś inna
jednostka wojskowa.

Duża liczba rannych żołnierzy WP została porzucona przez Wehrmacht i oddana w ręce
Sowietów. Działo się tak na obszarze zajętym przez Wehrmacht, który zgodnie z układem
Ribbentrop-Mołotow miał przypaść stronie sowieckiej. Wielu rannych żołnierzy WP, którzy
w ten sposób znaleźli się w sowieckiej niewoli, stało się w roku następnym ofiarami zbrodni
katyńskiej.

Gefangenenlazarette

Sprawę opieki nad rannymi polskimi żołnierzami niemieckie władze wojskowe przerzucały
na lokalną społeczność, któreś ze zgromadzeń zakonnych lub Polski Czerwony Krzyż.
Jednocześnie jednak tego typu obiekty szpitalne znajdowały się pod nadzorem
Wehrmachtu i otrzymywały nową nazwę. Najczęściej określano je jako szpitale dla jeńców
wojennych (Gefangenenlazarett). Taki obiekt funkcjonował m.in. w Sieradzu w klasztorze
sióstr urszulanek. Jeńcy umieszczeni byli np. na klasztornych krużgankach, leżeli na gołej
posadzce, na której rozrzucona była niewielka ilość słomy. Rola żołnierzy niemieckich
sprowadzała się w zasadzie do dozorowania rannych jeńców.

„Gdy siostry podjęły pracę w szpitalu powiatowym, w czystych słonecznych salach



leżeli na łóżkach ranni Niemcy otoczeni troskliwą opieką lekarzy i pielęgniarek.
Polscy ranni żołnierze leżeli w okropnych warunkach na podłodze, na barłogach,
często bez pościeli na korytarzach tak stłoczeni, że trudno było przejść. Nasze siostry
nie miały bandaży ani żadnych materiałów opatrunkowych, gdyż Niemcy ich nie
dawali. Gdy ropa lała się z ran amputowanych kończyn i nie było czym obandażować,
siostry szły ukradkiem i ze skrzynki z bielizną rzuconą przez Niemców do prania
wyjmowały poszewki i prześcieradła, prały, gotowały porządnie, następnie darły na
pasy jako bandaże i opatrywały nimi rany polskich żołnierzy. Leżeli on często bez
opatrunków po kilka dni, nie zmieniono im bowiem nawet prowizorycznego
opatrunku nałożonego na placu boju. Nic wiec dziwnego, że zapach był nie do
wytrzymania i początkowo wszędzie panował brud.”

Liczne zeznania oraz relacje byłych uczestników walk wskazują, że tego typu warunki
istniały w bardzo wielu obiektach, które w zasadzie tylko z nazwy były „szpitalami”.
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