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Zeithain – Miejsce Pamięci Cmentarz Honorowy
Historia

Od lata 1941 r. na poligonie wojskowym w Zeithain znajdował się obóz jeńców wojennych, w którym przebywali początkowo
wyłącznie jeńcy radzieccy. Od października 1943 r. do obozu zaczęli przybywać jeńcy z innych krajów, głównie z Włoch i
Polski [od października 1944 r. członkowie Armii Krajowej]. Radzieccy jeńcy wojenni w Zeithain i innych obozach jenieckich
przez cały czas trwania wojny z premedytacją przetrzymywani byli w katastrofalnych warunkach. Zwłaszcza w latach 1941-42
warunki te były wyjątkowo ciężkie. Między czerwcem 1941 r. a latem 1945 r. w Zeithain zmarło najprawdopodobniej od 25 do
30 tys. radzieckich jeńców wojennych. Zmarli – z nielicznymi wyjątkami – pochowani zostali w zbiorowych grobach na
czterech cmentarzach na terenie poligonu.

Christoph Kreutzmüller

Pamięć

Na przełomie 1948/49 r. wzniesiony został 15-metrowy obelisk oraz portal o rozmiarach 4 na 12 metrów z czerwonego
granitu, który do dzisiaj służy jako wejście na teren honorowego cmentarza o powierzchni 30 tys. m², założonego na rozkaz
radzieckiej administracji wojskowej.
W 1985 r. w znajdującym się na terenie cmentarza byłym domu ogrodnika zostało założone miejsce pamięci. W latach
1999-2003 zostało ono rozbudowane i zmienione. Na mieszczącej się w nim stałej wystawie przedstawiona jest historia obozu i
losy jeńców – w tym członków Armii Krajowej – jak również stosunek niemieckiej ludności do jeńców wojennych. Tematem
wystawy jest też stosunek Związku Radzieckiego do własnych żołnierzy, którzy po uwolnieniu z obozów jenieckich uważani
byli za zdrajców narodu. Obok oprowadzania po wystawie oferowane są wycieczki np. na teren obozu oraz całodniowe
projekty.
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Informacje praktyczne
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Zeithain – Miejsce Pamięci Cmentarz Honorowy

Zum Ehrenhain 1 01619 Zeithain
tel. +49 3525 76 03 92
faks: +49 35 25 510 469
http://www.stsg.de/cms/zeithain/startseite
e-mail: gedenkstaette@ehrenhain-zeithain.de
Czynne: poniedziałek-czwartek 10:00-16:00; piątek w godz. 10:00-14:00; sobota-niedziela 10:00-16:00
Wstęp i opieka pedagogiczna: bezpłatne
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