
Obóz jeniecki na Łężcu 

Historia obozu jenieckiego na Łężcu ma swój początek w roku 1914. Niemcy, odnosząc kolejne 

zwycięstwa w walkach I wojny światowej między innymi na Mazurach, zaczęli zakładać obozy dla 

jeńców wojennych. Właśnie z Mazur, w okolice Słupcy, trafiła pierwsza grupa jeńców rosyjskich. To 

oni byli budowniczymi obozu między Słupcą a Strzałkowem, za wsią Łężec umiejscowioną przy 

granicy po stronie zaboru pruskiego. Obóz zaczął funkcjonować od początku roku 1915 i w założeniu 

miał pomieścić 30 tysięcy obozowiczów. Początkowo osadzonymi byli głównie Rosjanie, Francuzi i 

Brytyjczycy. Przytransportowani poddawani byli zabiegom dezynfekcji, mieli golone włosy. 

Codziennie zmuszani byli do gimnastyki hartującej ciało, dbano o zbilansowany posiłek. Taki był 

początek. Niestety z czasem, w wyniku ponoszonych na wojnie kosztów, Niemcy nie byli w stanie 

zapewnić jeńcom wystarczającej ilości jedzenia. W kwietniu 1915 wybuchła w obozie epidemia 

tyfusu, która do września dziesiątkowała mieszkańców. Niemcy dbali, aby życie jeńców w miarę 

możliwości było jak najmniej uciążliwe. Jeńcy mogli kupić dodatkową żywność i ubrania w sklepach 

obozowych, otrzymywali paczki od rodzin, mogli wysyłać listy do najbliższych. Osadzeni mogli też 

podejmować pracę. Wielu z nich, zwłaszcza Rosjanie, pracowało w gospodarstwach rolnych. Jeńcy z 

wyższymi kwalifikacjami głównie Francuzi, Belgowie i Brytyjczycy zatrudniali się w zakładach na 

przykład w cukrowni i mleczarni wrzesińskiej. Tak w największym skrócie funkcjonowało życie 

obozowe do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. W grudniu 1918 niemiecki obóz jeniecki 

został zlikwidowany. W ciągu ponad trzech lat funkcjonowania zmarło w nim 506 jeńców.  

W grudniu 1918 wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pozostały po Niemcach obóz na Łężcu miał być, 

obok obozu w Szczypiornie, miejscem, do którego zamierzano transportować jeńców wziętych 

podczas walk powstańczych oraz internowaną  prewencyjnie ludność pochodzenia niemieckiego. 

Ostatecznie jeńców osadzano w Szczypiornie. W roku 1919 rozpoczęło się przyjmowanie jeńców z 

frontu wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej. Koleje losu okazały się tragiczne dla nowych 

mieszkańców obozu. Warunki jakie tam panowały były bardzo trudne, brakowało żywności, ubrań, 

lekarstw, opału, obóz był przepełniony. Przybyli z frontu jeńcy przynieśli ze sobą wszy i choroby 

zakaźne. Szacuje się, że w latach 1919-1923 zmarło w obozie 7600 jeńców. Wybuchały epidemie 

tyfusu, cholery i czerwonki. Obóz wizytowały komisje Czerwonego Krzyża i komisje wojskowe – w 

raportach pisano, że sytuacja jest skandaliczna, w Strzałkowie depcze się honor żołnierza.  

Ogromną rolę w ratowaniu bolszewickich jeńców odegrał Władysław Gabler. W sierpniu 1920 roku 

został przydzielony do Obozu Jeńców nr 1 w Strzałkowie na stanowisko naczelnego lekarza obozu i 

komendanta szpitala. Jak wspomina syn doktora Gablera, Andrzej, w czasie epidemii w obozowym 

szpitalu przebywało nawet około 5 tysięcy chorych. Zadaniem kapitana Gablera było powstrzymanie 

epidemii cholery i tyfusu oraz uchronienie lokalnej ludności przed zakażeniem. Dzięki ponadludzkim 

działaniom udało mu się stłumić epidemię. 
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