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POSTANOWIENIE  
o umorzeniu śledztwa 

 
 
 

Dnia 28 listopada 2017 r. 
 

 
Janusz Jagiełłowicz – prokurator  
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Szczecinie w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie 
zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych w latach 1942-1945 na więźniach 
hitlerowskiego ciężkiego więzienia w Słońsku (Zuchthaus Sonnenburg) przez 
funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, polegających m.in. na zabójstwach, 
fizycznym znęcaniu się, odmawianiu pomocy lekarskiej itp., to jest o przestępstwo 
określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla 
faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 
ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 
377 z 1946 r. z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1988 
r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zmianami 
zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749), 
 
na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 oraz art. 322 § 1 k.p.k.  
 
 

postanowił: 
 
 

1. umorzyć śledztwo nr S 24.2014.Zn prowadzone w sprawie: popełnienia w 
latach 1942-1945 na więźniach ciężkiego hitlerowskiego więzienia w Słońsku 
(Zuchthaus Sonnenburg) przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej zbrodni 
nazistowskich, będącej jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, 
polegających na pozbawianiu ich życia m.in. w skutek znęcania się i ciężkich 
pobić oraz w wyniku masowej egzekucji około 819 więźniów – członków ruchu 
oporu z Francji, Belgii, Holandii Norwegii, Wielkiego Księstwa Luksemburg i 
innych krajów Europy, zatrzymanych przez Gestapo w ramach akcji „Noc i 
Mgła”, skazanych przez nazistowskie sądy wojskowe i sądy specjalne na karę 
śmierci lub karę ciężkich robót, a następnie osadzonych w tym więzieniu, tj. o 
przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o 
wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 
znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego 



- 2 - 
 

(Dz. U. Nr 69, poz. 377 z 1946 r. z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z 
dnia 18 grudnia 1988 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 
poz. 424 z późn. zmianami zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749)) – 
wobec śmierci ustalonych sprawców kierowniczych i wykonawczych, w tym 
głównego prokuratora Kammergericht w Berlinie - Kurta Waltera Hanssena, 
kierownika placówki Gestapo we Frankfurcie n. Odrą - SS-Sturmbannfűhrera 
Heinza Richtera, naczelnika więzienia - Theodora Knopsa, jego zastępcy - Georga 
Runga, inspektora kartoteki - Willego Budacka, lekarza więziennego - dr med. 
Erwina Seidlera i kierującego izbą chorych Hauptwachtmeistera - Wladislausa 
Tomczka, funkcjonariuszy więziennictwa doprowadzających skazanych na 
miejsce egzekucji: Rudolfa Fiedlera, Emila Krause i Emila Wobsera, a ponadto 
kierującego masową egzekucją więźniów funkcjonariusza Gestapo – SS- 
Hauptsturmfűhrera - Wilhelma Nickela - na podstawie art. 17 § 1 pkt. 5 k.p.k., jak 
również z powodu niewykrycia pozostałych sprawców tych zbrodni, w tym 
członków oddziału egzekucyjnego policji bezpieczeństwa i SS oraz pozostałych 
wspomagających ich strażników więziennych – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.  

 
 
 
 

UZASADNIENIE 

W dniu 17 października 1966 r. prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w 
Zielonej Górze – delegowany do tamtejszej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich wszczął śledztwo w sprawie zbrodni hitlerowskich popełnionych w 
okresie od 1942 r. do 31 stycznia 1945 r. w Sonnenburgu (obecnie Słońsk) przez 
funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej – w tym strażników więziennych oraz 
członków policji bezpieczeństwa i SS, polegających m.in. na zabójstwie- 
rozstrzelaniu około 819 więźniów, członków ruchu oporu z Francji, Belgii, 
Norwegii, Holandii, Wielkiego Księstwa Luksemburg i innych krajów Europy, 
skazanych przez nazistowskie sądy wojskowe i sądy specjalne oraz osadzonych w 
tamtejszym ciężkim więzieniu (Zuchthaus). Postępowanie to zostało zawieszone 
postanowieniem z dnia 22 grudnia 1972 r., a następnie podjęte w dniu 24 lutego 
2014 r. przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Szczecinie i prowadzone pod nową sygnaturą S 24.2014.Zn.  
W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania, ustalono, co następuje. 

Ciężkie więzienie karne w Sonnenburgu powstało w latach 1832-1833, w 
ówczesnej prowincji brandenburskiej. Więzienie usytuowano na uboczu, w 
południowo-wschodniej części miasta, na wilgotnym terenie, o wyjątkowo 
niezdrowym klimacie, wynikającym z bliskości rozległych bagnistych terenów. 
Główne więzienie składało się początkowo z tzw. skrzydła północnego, do, którego 
przylegał budynek administracyjny. Na parterze tego skrzydła znajdowały się 
pomieszczenia dla warsztatów ślusarskiego, blacharskiego, stolarskiego oraz 
kuźnia. Na piętrach od I do IV ulokowano 106 pojedynczych i podwójnych cel. 
Następnie dobudowano skrzydło wschodnie i zachodnie, szpital więzienny, 
budynki mieszkalne dla strażników więziennych. Więzienie miało do dyspozycji 
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pralnię, piekarnię oraz łaźnię. Wszystkie budynki ogrzewano piecami. Wodę 
czerpano za pomocą pomp mieszczących się w skrzydle wschodnim oraz ze studni 
oddalonej o około 50 m. od budynku gospodarczego. W więzieniu mogło 
przebywać jednocześnie około 1000 więźniów. W 1931 r. Zuchthaus, w związku z 
trwającym kryzysem gospodarczym w Republice Weimarskiej i brakiem środków 
na jego gruntowny remont, zostało zamknięte i przekazane przez Pruskie 
Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzór Pruskiego Ministerstwa Skarbu.                      
Po dojściu w Niemczech do władzy Adolfa Hitlera, więzienie zostało 
reaktywowane w dniu 20 marca 1933 r. oraz przekształcone w obóz koncentracyjny 
dla członków Komunistycznej Partii Niemiec oraz działaczy SPD. Nosiło wówczas 
oficjalną nazwę - Państwowy Obóz Koncentracyjny w Sonnenburgu w Nowej 
Marchii i podlegało bezpośrednio szefowi Gestapo w Berlinie. Obóz ostatecznie 
rozwiązano w dniu 23 kwietnia 1934 r. Po tej dacie na miejscu obozu 
koncentracyjnego ponownie utworzono samodzielne więzienie, które podlegało 
Wyższemu Sądowi Krajowemu (Kammergericht) w Berlinie. Na czele administracji 
samodzielnych zakładów karnych (Selbststȁndige Vollzugsanstalten) stał specjalnie 
powołany zwierzchnik. 

Wykonywano tutaj kary na mocy wyroku Trybunału Ludowego i senatów I 
instancji Wyższych Sądów Krajowych, za zdradę stanu, kary orzekane przez sądy 
SS, policji i Wehrmachtu, dla skazanych po raz pierwszy i dla recydywistów, dla 
osób różnej narodowości. Osadzano w nich więźniów z kilku okręgów sądowych. 
W latach 1934—1938 w sonnenburskim ciężkim więzieniu odbywali karę 
pozbawienia wolności w zasadzie tylko niemieccy kryminaliści. Na początku 1939r. 
więźniowie z karami powyżej 5 lat i z karą dożywocia zostali przeniesieni do 
innych zakładów karnych. Taką decyzję podjęto ze względu na przygotowania 
wojenne III Rzeszy i bliskość granicy polskiej. Więzienie w Sonnenburgu, jako 
zakład samodzielny, podlegało w sprawach wykonania orzeczonych kar i 
administracji bezpośrednio Wydziałowi V Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy. 
W pierwszych latach wojny na stosunkowo niski stan liczbowy więźniów w 
Sonnenburgu, rekrutujących się głównie z przestępców niemieckich, duży wpływ 
wywarło rozporządzenie Ministerialnej Rady Obrony Rzeszy z 11 czerwca 1940 r. w 
sprawie egzekucji kar pozbawienia wolności, które zostały orzeczone za czyny 
popełnione w czasie trwania wojny. 
Ustalono na podstawie powyższego rozporządzenia zasadę, że kary ciężkiego 
więzienia (Zuchthaus) orzeczone za czyny popełnione podczas trwającej wojny 
podlegały zawieszeniu. Dla skazanych oznaczało to, że do czasu zakończenia II 
wojny światowej będą pozbawieni wolności, ale odbywanie orzeczonej kary miało 
się rozpocząć dopiero w momencie jej zakończenia. Taka konstrukcja prawna 
zmierzała do stworzenia środków represyjnych, które odstraszyłyby mężczyzn w 
wieku poborowym przed umyślnym popełnianiem przestępstw i zachowania 
rezerw mobilizacyjnych dla przyszłych potrzeb Wehrmachtu. Większe grupy 
więźniów, wśród których byli między innymi Polacy, nadeszły do sonnenburskiego 
zakładu na początku 1941 r. z obozu karnego podlegającego Ministerstwu 
Sprawiedliwości w Griebo koło Coswig. Do połowy 1942 r. liczba więźniów 
odbywających tam karę pozbawienia wolności nie przekraczała 610 osób. 
Regulamin więzienny był w sonnenburskim zakładzie przestrzegany w zasadzie 
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tylko wobec więźniów — obywateli niemieckich skazanych za przestępstwa 
pospolite. Wobec wszystkich innych więźniów, zwłaszcza obywateli państw 
zachodnich, administracja więzienna stosowała inne przepisy, przewidziane dla 
więźniów „szczególnie niebezpiecznych" dla Trzeciej Rzeszy, zgodnie z 
założeniami „Nacht und Nebel Erlass" („Akcja Noc i Mgła”). Więzienie 
sonnenburskie podlegało nadzorowi, jako władzy wykonawczej, prokuratora 
generalnego przy Wyższym Sądzie Krajowym (Kammergericht) w Berlinie. 
Stanowisko to zajmował w latach 1943— 1945 dr Kurt Walter Hanssen, pod którego 
nadzorem funkcjonariusze więzienia dopuszczali się nieludzkiego maltretowania 
więźniów, zwłaszcza podejrzanych o działalność polityczną lub wojskową, 
skierowaną przeciwko III Rzeszy. 
W 1941 r. dyrektorem ciężkiego więzienia w Sonnenburgu został starszy radca 
rejencyjny - Theodor Knops, który stanowisko to zajmował do 4 kwietnia 1945 r. 
Obowiązki zastępcy dyrektora pełnił starszy inspektor (Oberinspektor)- Georg 
Runge, który rozpoczął pracę w tamtejszym zakładzie w 1938 r. Do ścisłego 
kierownictwa więzienia należeli: Friedrich Tittmann- inspektor kierujący sprawami 
zatrudnienia więźniów, inspektor Paul Bonike, Paul Kliettzing, któremu podlegały 
finanse, Erwin Blauert- kierownik administracyjny, oraz nadwachmistrz Rudolf 
Fiedler, prowadzący kancelarię główną. Ważne funkcje pełnili również: 
nadwachmistrz Wilhelm Budack, któremu podlegała kartoteka przyjęć i zwolnień, 
starszy wachmistrz Eduard Rosenberg, kierownik warsztatów mechanicznych oraz 
Walther Freigang- kierownik warsztatów krawieckich. Inspektorem ochrony 
więzienia, któremu podlegali wszyscy strażnicy był Emil Krause. Obowiązki 
lekarza pełnił nieetatowo w zakładzie dr Erwin Seidler, mieszkaniec Sonnenburga, 
który przyjmował chorych codziennie w tzw. rewirze szpitalnym.  
Niezależnie od funkcjonariuszy i administracji więzienia duży wpływ na tragiczne 
położenie więźniów, zwłaszcza od drugiej połowy 1942 r. mieli prywatni 
właściciele firm zatrudniających więźniów w zakładach pracujących na rzecz 
przemysłu zbrojeniowego. 
Od 1942 r. do Zuchthaus Sonnenburg zaczęli napływać więźniowie zatrzymani i 
osądzeni w skutek prowadzonej na bardzo szeroką skalę przez Gestapo operacji o 
kryptonimie „Noc i Mgła" („Nacht und Nebel”), skierowanej wobec przeciwników 
nazizmu w Europie Zachodniej i w krajach skandynawskich. Hitlerowcy mieli 
nadzieję wciągnięcia Francji i innych krajów podbitych do wojny z Wielką Brytanią, 
a później ze Związkiem Radzieckim. Dlatego też faworyzowano miejscowe ruchy 
nacjonalistyczne i faszystowskie, hamowano rozbudowę „państwa SS" i 
utrzymywano na tych terenach przede wszystkim władzę Wehrmachtu jako 
decydującego czynnika systemu okupacyjnego. Próbowano wszelkimi sposobami 
zjednać sobie podbite narody zachodnie dla współpracy politycznej i gospodarczej. 
Łagodna początkowo postawa hitlerowskich władz okupacyjnych wobec podbitych 
narodów tych krajów nie osiągnęła zamierzonego celu. Opór Francuzów, Belgów, 
Norwegów, Holendrów wobec okupantów nieustannie wzrastał. Wiele osób, 
zwłaszcza byłych wojskowych, działało w ruchu oporu. W dniu 7 grudnia 1941 
roku feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał tajny dekret Adolfa Hitlera, dotyczący 
aresztowania i wysyłania do obozów członków opozycji antynazistowskiej z 
państw Europy Zachodniej (głównie Francji, Belgii, Holandii). Podpisanie dekretu 
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wiązało się z chęcią wyeliminowania działań podziemia na terenach okupowanych 
na Zachodzie, wobec przewidywanych już wówczas trudności na froncie 
wschodnim. Dekret przewidywał deportację do obozów na terenie III Rzeszy m.in. 
członków ruchu oporu, sabotażystów, liderów podziemia lub osób kontaktujących 
się z wrogiem. 
Akcja deportacji (o takim samym kryptonimie) rozpoczęła się na początku 1942 
roku. Więźniowie odpowiadali przed sądami wojskowymi bądź specjalnymi, od 
1944 roku przed Gestapo. Uznani za winnych skazywani byli na karę śmierci lub 
zsyłani do obozów koncentracyjnych. W obozach byli oznaczani literami NN, 
trzymani w odosobnieniu, zmuszani do ciężkich prac i najczęściej gorzej odżywiani 
niż inni więźniowie. Nie mogli również utrzymywać żadnego kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Do końca wojny akcja „Nacht und Nebel” objęła około 7 tysięcy 
osób, z czego wiele zginęło w więzieniach i obozach. Przez więzienie w 
Sonnenburgu przeszło w okresie od 1942 do 1945 r. co najmniej 877 obywateli 
Francji- członków ruchu oporu, z czego nie mniej niż 234 zmarło w nim z powodu 
chorób, panujących w nim warunków, znęcania się przez strażników lub działań 
podejmowanych przez personel izby chorych. Na podstawie danych zebranych 
przez była Okręgową Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich z Zielonej Góry 
ustalono, iż wśród aresztowanych i osądzonych przez nazistowskie sady specjalne 
obywateli Francji w Zuchthaus Sonnenburg przebywali: 

 Edmond Godefroy, ur. 6 maja 1897 r. skazany przez Wojskowy Sąd Polowy w 
Paryżu na 5 lat ciężkiego więzienia za ukrywanie żołnierzy brytyjskich. W dniu 
14 listopada 1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen gdzie zmarł. 

 Płk Maurice de la Rochere- lat 74, członek organizacji konspiracyjnej „Verite 
Francaise” - Honor i Ojczyzna. Skazany w 18 maja 1942 r. przez Niemiecki 
Wojskowy Sąd Polowy dla Wielkiego Paryża na karę śmierci. Deportowany 
jako więzień N/N do więzienia Reinbach, a następnie Sonnenburga. Tu zmarł 
w dniu 13 grudnia 1943 r. na zapalenie płuc. 

W dniu 12 października 1942 r. do więzienia dotarł transport 25 więźniów z 
więzienia Fresnes we Francji, wśród nich: 

 Rene Bastard, 

 Joseph Bertho, 

 Raymond Bertaux - członek siatki Seymour, zajmującej się przerzucaniem 
patriotów francuskich do tzw. „wolnej strefy”. Był sądzony w dniu 17 marca 
1941 r. przez Wojskowy Sąd Polowy w Paryżu w grupie 13 oskarżonych; 

 Henri Bouvinet, 

 Gilbert Diffrau, 

 Francois Guerrin , 

 Georges Holstein- zmarł 28 marca 1944 r. w Sonnenburgu w skutek ogólnego 
wycieńczenia organizmu; 

 Gilbert Jordana, 

 Andre Lecas, 

 Jean Mougeotte- rozstrzelany w nocy z 30/31 stycznia 1945 r., 

 Robert Lemaire- członek siatki Seymour, zajmującej się przerzucaniem 
patriotów francuskich do tzw. „wolnej strefy”. Był sądzony w dniu 17 marca 
1941 r. przez Wojskowy Sąd Polowy w Paryżu w grupie 13 oskarżonych; 
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 Georges Patheron. 
W transportach N/N więźniów z dnia 19 października oraz 2,9,19 i 23 listopada 
1942 r. przywieziono z Francji: 

 Andre Legrand- członka ruchu oporu „Front National”, 

 Emila Demesy- członka ruchu oporu „Front National”, 

 Andre Gout- członek siatki Seymour, zajmującej się przerzucaniem patriotów 
francuskich do tzw. „wolnej strefy”. Był sądzony w dniu 17 marca 1941 r. przez 
Wojskowy Sąd Polowy w Paryżu w grupie 13 oskarżonych. Zmarł w więzieniu 
w Sonnenburgu w dniu 16 listopada 1944 r. z powodu nieżytu jelit i ogólnego 
wyniszczenia organizmu; 

 Jacquesa Taupin, 

 Luciena Raymon, 

 Mauricea Bonnot, 

 Mariusa Roubille, 

 Pierra Papin, 

 Pierra Prevost, 

 Augusta Beneih, 

 Mauricea Bonneau, 

 Mauricea Brachu, 

 Jeana Deslandes, 

 Dominica Bastianaggi, 

 Roberta Briais, 

 Mauricea Banuku, 

 ks. Pierra Denis- zmarł w więzieniu 15 marca 1943 r., 

 Josefa Bediet. 
Od 28 września do 19 listopada 1942 r. przetransportowano do Zuchthaus 
Sonnenburg z terenów okupowanej Francji i Belgii 255 tzw. N/N więźniów, a 
wśród nich: 

 Henriego Descamps- przewieziony do więzienia Brandenburg- Gorden, gdzie 
w dniu 5 grudnia 1942 r. został stracony; 

 Josepha Guihaire- przewieziony do więzienia Brandenburg- Gorden, gdzie w 
dniu 5 grudnia 1942 r. został stracony; 

 kpt. Paula Lafaye – zmarł w więzieniu w dniu 15 maja 1944 r. w skutek 
ogólnego wyniszczenia organizmu; 

 Louisa Mandin- zmarł w więzieniu w dniu 29 lipca 1943 r. na zapalenie płuc; 

 Andre Meurghe- przewieziony do więzienia Brandenburg- Gorden, gdzie w 
dniu 5 grudnia 1942 r. został stracony; 

 Mauricea Moreau- przewieziony do więzienia Brandenburg- Gorden, gdzie w 
dniu 5 grudnia1942 r. został stracony; 

 Louisa Aime Dufour- zmarł 26 listopada 1944 r.; 

 Remy Chenault- zmarł 15 lipca 1943 r. 
W dniach 14, 21 i 28 grudnia 1942 r. do więzienia Sonnenburg przywieziono 
członków konspiracyjnych organizacji z więzienia Berlin Moabit oraz z Paryża: 

 Andre Barraud – działający w Związkowej organizacji Pracowników Poczty w 
Paryżu. 
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 Charlesa Karmami- działający w Związkowej organizacji Pracowników Poczty 
w Paryżu. 

 Reno Orion- działający w Związkowej organizacji Pracowników Poczty w 
Paryżu, został osadzony w listopadzie 1944 r. w KL Sachsenhausen. Przeżył 
obóz. 

30 członków Organisation Speciale- sekcja „Action’’, w tym: 

 Andre Charles, 

 Clotaire Maupin- zmarł w Sonnenburgu 29 listopada 1944 r., 

 Camille Samson, 

 Pierre Sovin, 

 Joseph Leclerc, 

 Pierre Paillas, 

 Rene Tranchant, 

 Roger Guillot- zmarł 9 listopada 1944 r., 

 Eugene Greau- zmarł 20 grudnia 1943 r., 

 Marc Lanteaume, 

 Edouard Didier – zmarł w dniu 8 sierpnia 1944 r., 

 Markiz Raymond d’ Argence- został skazany przez sąd specjalny w 
Dusseldorfie na długoletnie ciężkie więzienie za działalność w ruchu oporu. 
Zmarł 25 października 1943r. z powodu ogólnego wyniszczenia organizmu; 

 Roman Spandel (Polak) mieszkający we Francji. Członek ruchu oporu w 
Maubege. Brał udział w licznych akcjach sabotażu. Zmarł w dniu 17 marca 
1944r. 

Od 4 stycznia do 29 marca 1943 r. przetransportowano tu z terenów okupowanej 
Francji: 

 Raymonda Crochard- zmarł 2 lipca 1944 r., 

 Henriego de Lodde- zmarł 30 listopada 1944 r., 

 Rene Bourgy- zmarł 18 marca 1944 r., 

 Andre Leborgne- został następnie osadzony 14 listopada 1944 r. w KL 
Sachsenhausen, gdzie zmarł w 1945 r.; 

 Henriego Doyen- zmarł 16 marca 1944 r., 

 Gastona Pierson- zmarł 15 listopada 1944 r., 

 Julesa Achard – członek siatki konspiracyjnej „Castille”, skazany przez sąd 
specjalny w Kolonii na 15 lat ciężkich robót; 

 Jacquesa Andrieux- lekarz med., zbierał informacje wywiadowcze dla 
Brytyjczyków w porcie Briest, został następnie osadzony w listopadzie 1944 r. 
w KL Sachsenhausen, przeniesiony jako ciężko chory do Bergen Belsen, gdzie 
zmarł; 

 Andre Barberin, 

 ks. Pierre Moreau, 

 płk w stanie spoczynku Moreataux- wywieziony do siedziby Gestapo we 
Frankfurcie n. Odrą i rozstrzelany w dniu 12 lutego 1943 r.; 

 Gabriel Pasquelin- wywieziony do siedziby Gestapo we Frankfurcie n. Odrą i 
rozstrzelany w dniu 12 lutego 1943 r.; 

 Philbert Daireaux- zmarł 1 czerwca 1944 r., 
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 Eugene Proust- osadzony następnie w KL Sachsenhausen, gdzie zmarł; 

 Marcel Masse- zmarł 20 lutego 1944 r., 

 Charles Paqccaud- zmarł 10 kwietnia 1944 r., 

 Andre Morel- przeniesiony 14 listopada 1944 r. do KL Sachsenhausen, przeżył 
obóz; 

 Jules Bouthiuer- zmarł 29 lutego 1944 r., 

 Roger Poncet, 

 Pierre Tirel- zmarł 1 marca 1944 r., 

 Paul Galie, 

 Charles Cork, 

 Maurice Sechter, 

 Charles Beaudouin, 

 Andre Bougard, 

 Jules Rohard, 

 Marcel Leguin, 

 Hector Ghys, 

 ks. Paul Moraud. 
Na początku kwietnia 1943 r. do więzienia przywieziono z Berlina: 

 Jeana Baptist Lebasa - zmarł  4 marca 1944 r. i jego syna Raymonda Lebas - 
zmarł 15 maja 1944 r., skazanych wyrokiem Trybunału Ludowego w Berlinie z 
dnia 13 kwietnia 1942 r za działalność w ruchu oporu (Jean na 5 lat ciężkich 
robót); 

 Marcel Lannier – skazany wyrokiem Sądu Specjalnego w Krefeld za działalność 
w organizacji konspiracyjnej Isolc na karę ciężkiego więzienia. Zmarł w 
więzieniu 29 lutego 1944 r.; 

 Adolphe Martin - skazany wyrokiem Sądu Specjalnego w Krefeld za 
działalność w organizacji konspiracyjnej Isolc na karę ciężkiego więzienia. 
Zmarł w Sonnenburgu w 1944 r.  

Od 5 kwietnia do 14 czerwca 1943 r. do Sonnenburga przybyły transporty 
więźniów, składające się w większości z członków francuskiego ruchu oporu z 
regionów północnej Francji, skazanych przez sądy specjalne w Essen lub Kolonii, 
wśród nich: 

 Colbert Barraud, 

 Henri Rivelois, 

 Edouard Clamagirand, 

 Adrien Templet, 

 Ferdinand Bacqueread, 

 Raoul Clarisse, 

 Paul Bricourt- zmarł w dniu 5 czerwca 1944 r., 

 Jules Lambrecht- zmarł 15 sierpnia1944 r., 

 Francois Duprez- zmarł 9 czerwca 1944 r., 

 Maurice Monnier- zmarł w więzieniu w nieustalonej dacie, 

 Jules Nicolas- zmarł 23 listopada 1944 r., 

 Louis Colas, 

 Fernand Meunier, 
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 Alfred Thimy, 

 Jean Filiti, 

 Henri Louis, 

 Maurice Jaques, 

 Roger Tourmente, 

 Eugene Salesses- zmarł 9 kwietnia 1944 r., 

 Ernest Josse, 

 Jean De Bresto, 

 Józef Zakrzewski- Polak walczący we francuskim ruchu oporu, 

 Marcel Roudot- skazany na karę śmierci za szpiegostwo na rzecz aliantów 
przez sąd specjalny w Kolonii w dniu 14 maja 1943 r. Osadzony wiosną 1944 r. 
w KL Sachsenhausen, a następnie w więzieniu Sollingsburgu, gdzie zmarł 18 
maja 1944 r.; 

 Henri Chambon- skazany na karę śmierci za szpiegostwo na rzecz aliantów 
przez sąd specjalny w Kolonii w dniu 14 maja 1943 r. Osadzony wiosną 1944 r. 
w KL Sachsenhausen, przeżył obóz. 

Od 5 kwietnia do 14 czerwca 1943 r. do Sonnenburga przybyły transporty 
więźniów również z innych rejonów Rzeszy, składające się z osądzonych członków 
francuskiego ruchu oporu, wśród ustalonych więźniów byli: 

 Edouard Bousseaou, 

 Olivier Repars, 

 Gaston Wallerand, 

 Mohamed Ben Driss, 

 Louis Messy, 

 Adrien Tantil, 

 Colbert Barrauch, 

 Francois Robasse, 

 Fernand Hormes, 

 Ferdinand Barrot, 

 Josef Bahenaus, 

 Josef Boiss, 

 Josef Le Bries, 

 Marcel Bommet, 

 Josef Lefrancois, 

 Said Arab, 

 Pierre Tourelle. 
W dniu 4 sierpnia 1943 r. do Sonnenburga przybył transport 27 więźniów karnych – 
Francuzów osądzonych przez Volksgericht w Lipsku, większość z nich została 
następnie osadzona w KL Sachsenhausen. Lista przetransportowanych w dniu 4 
sierpnia 1943 r. -27 więźniów „NN" obywateli francuskich z Lipska do więzienia 
sonnenburskiego. Nazwiska, kolejność oraz miejsce urodzenia podano według 
oryginalnego dokumentu niemieckiego: 

 Nicolle Louis, ur. 23 X1881 г., Cesny Beis; 

 Maurice Henri, ur. 27 I 1910 г., Vielliersen; 

 Rousseau Edouard, ur. 23 XII 1893 г., Rosoy; 
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 Ligot Charles, ur. 13 V1913 г., Clichy; 

 Dauvilliers Maurice, ur. 27 XII 1909 г., Lugny; 

 Dubois Raoul, ur. 10 XII 1911 г., Luttich; 

 Quorre Francois, ur. 11II 1920 г., Larochen-Sautec; 

 Jean Henri, ur. 1IV 1902 г., Lorient; 

 Bezirard Florent, ur. 26 III 1905 г., Notre d'Parik; 

 Lamalle Emilien, ur. 19 IV 1887 г., Autun/Saone; 

 Gerfaux Leon, ur. 23 II 1900 г., Breul/Meserys; 

 Messina Salvatore, ur. 23 V 1884 г., Paris; 

 Armeno Louis, ur. 10 IV 1894 г., Gennevillierss; 

 Darde Fernand, ur. 8 V 1906 г., Bussy en Othe; 

 Gossent Fernand, ur. 25 I 1891 г., Evruux/Eure; 

 Thomas Marcel, ur. 16 I 1901 г., Mauprevoir; 

 Weirauch Prosper, ur. 28 II 1921 г., Daigny; 

 Ropars Olmrer.ur. 7 V 1901 r. St., Pol de Leon; 

 Marcheny Lucien, ur. 4 X 1912 г., Paris; 

 Laforve Henri, ur. 1 IX 1907 г., Brogile/Eure; 

 Dano Albert, ur. 10 VI 1896 г., St., Symphorien; 

 Chenel Jacąues, ur. 19 V 1917 г., Le Havre; 

 Dufau Marcel, ur. 5 III 1894 г., St. Michel; 

 Landel Georges, ur. 25 V 1898 г., Petit Quevilly; 

 Haugobert Jean, ur. 21 X 1907 г., Neuville; 

 Blondeau Marcel, ur. 28 VI 1900 г., St. Viktor/Orne; 

 Lutkie Leo, ur. 26 IX 1897 г., Hertogenbosch. 
W Sonnenburgu zmarli: 

 Louis Nicolle – w dniu 23 listopada 1944 r., 

 Folrent Bezirrat- w dniu 29 stycznia 1944 r., 

 Salvatore Messina – w dniu 8 lutego 1944 r., 

 Leon Gerfaux- zmarł 31 marca 1944 r., 

 Jean Henri- zmarł 15 marca1944 r. 
We wrześniu 1943 r. w Sonnenburgu osadzono obywateli francuskich: 

 Raymonda Poter, 

 Reno Daneu, 

 Louisa Renard, 

 Reno Dufrasne. 
W dniu 4 października 1943 r. do Sonnenburga przybył transport 40 więźniów z 
Dűsseldorfu, w tym: 

 Gabriel Cerin, 

 Rene Gnard- zmarł w dniu 13 października 1943 r. z powodu ogólnego 
wycieńczenia organizmu, 

 Jules Guenette- zmarł 9 czerwca 1944 r., 

 Pierre Isaac, 

 Rene De Kayser- zmarł 31 stycznia 1944 r., 

 Bernard Florentin, 

 Louis Boulanger, 
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 Ernest Laurent, 

 Gustave Multer, 

 Jules Chendalier, 

 Fernand Pollet, 

 Jean Simon, 

 Fernand Vilain. 
W dniu 15 listopada 1943 r. do Sonnenburga przybył transport więźniów członków 
Francuskiej Młodzieży Komunistycznej, należących do Bojowej Organizacji 
Specjalnej oraz Armii Ochotników skazanych przez Trybunał Ludowy na sesji 
wyjazdowej w Trewirze: 

 Henri Chassepot- skazany na karę śmierci, 14 listopada 1944 r. osadzony w KL 
Sachsenhausen, gdzie doczekał wyzwolenia; 

 Charles Desire, 

 Antoine Donay, 

 Charles Genot- osadzony w KL Sachsenhausen, gdzie zmarł 20 listopada 1944r., 

 Rene Maurig, 

 Paul Cotty, 

 Władysław Mendyk- Polak, 

 Gaston Louer- zmarł 18 lutego 1944 r. po brutalnym pobiciu przez strażnika 
więziennego Karla Woitha, 

 w listopadzie 1943 r. przyjęto francuskiego więźnia- członka organizacji 
konspiracyjnej Ceux de La Liberation z Fourgeres, skazanego wyrokiem 
Trybunału Ludowego z dnia 23 lutego 1943 r. na sesji wyjazdowej w Augsburgu 
na karę śmierci, której wykonanie odroczono; 

 Marcela Le Bastard – został następnie osadzony jesienią 1944 r. w KL 
Sachenhausen, gdzie doczekał wyzwolenia. 

W dniu 6 grudnia 1943 r. przyjęto do więzienia transport 8 więźniów skazanych 
przez Trybunał Ludowy z Berlina na sesji wyjazdowej w Saarbrűcken z grupy 
konspiracyjnej Combat: 

 Pierre Bourson- zmarł w KL, 

 Jean Bridet- zmarł 29 maja 1944 r., 

 Gilbert Chevance- zmarł 28 stycznia 1944 r., 

 Philippe Le Forsonney- zmarł w KL, 

 Pierre Le Rolland- zmarł w KL, 

 Louis Royer- zmarł w KL, 

 Robert Toustou- zmarł w KL, 

 Armand Vallee- zmarł w KL Mauthausen w 1945 r. 
W miesiącu grudniu 1943 r. do Sonnenburga przybył transport więźniów 
skazanych przez Sąd Specjalny w Opolu i Wrocławiu, które przejęły kompetencje 
Sądu Specjalnego w Essen jako właściwe do rozpoznawania spraw więźniów N/N 
z Belgii, Holandii i francuskich departamentów Pas De Calais i Nord. Pierwszy 
transport przybył 27, 28 a następnie 31 grudnia 1943 r., wśród więźniów byli 
Francuzi: 

 Georges Cotois, 

 Jean Bergert, 
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 Charles Le Bris, 

 Jean Lemberge, 

 Paul Millar, 

 Jean Beihu, 

 Gustave de Pyper, 

 Gaston Couget 

 Eugene Hoguet, 

 Hector Hertigny lub Cartiegny, 

 Andre Present, 

 Julien Clerb, 

 Albert Marquet, 

 Andre Michon, 

 Emile Martin, 

 Max Parent, 

 Michel Renault, 

 Georges Durand, 

 Eugene Marie- zmarł 18 stycznia 1944 r. 
W okresie od stycznia do września 1944 r. do Sonnenburga przybyły transporty 
więźniów N/N z Wrocławia, Frankfurtu n. Menem, Trewiru, Rheinbach, Berlina, 
Dijon i Paryża, skazanych przez sądy specjalne, wśród nich byli: 

 Henri Paris- zmarł 21 lutego 1944 r., 

 Fernand Prioul- przeniesiony w październiku 1944 r. do KL Sachsenhausen, 
gdzie zmarł, 

 Gaston Garnache. 
W okresie od 6 do 28 stycznia 1944 r. przetransportowano tu następujących 
więźniów: 

 Andre Caiaux, 

 Andre Beaurin, 

 Henru Rouxel, 

 Andre Gaborit, 

 Louis Bessoret 

 Henri Loete, 

 Germain Pollet, 

 Josef Mollet, 

 Jean Maraumont, 

 Gastona Le Matayer, 

 Rene Louison- zmarł 4 czerwca 1944 r. na gruźlicę płuc, 

 Jean Dechu, 

 Joseph Jacquert, 

 Thomas Germain- zmarł 10 czerwca 1944 r., 

 Rene Goetz- członek siatki wywiadowczej „Kleber”, 

 Henri Laffly- członek siatki wywiadowczej „Kleber”, 

 Raymond Wolfer- członek siatki wywiadowczej „Kleber”, 

 Rene Brault, 

 Andre Gillant, 
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 Charles Varsin, 

 Daniel Bullonse- zmarł 30 maja 1944 r., 

 Louis Convean, 

 Gaston Toupet, 

 Charles Hoilterbach, 

 Guilleaume Gilis, 

 Louis Lacassagne, 

 Edouard Martin, 

 Jean Jaguemand, 

 Charles Meroier, 

 Claudrus Meunier, 

 Gaston Desire, 

 Philibert Debaud, 

 Jean Marie Carre, 

 Louis Gendron, 

 Francois Pelletier- członek grupy „Alliance” w Paryżu, zmarł na gruźlicę 9 
marca 1944 r. 

W dniu 17 i 21 kwietnia 1944 r. do Sonnenburga przybyli więźniowie: 

 Clement Horsingnies, 

 Lucien Lembret, 

 Emile Le Dref- przetransportowany w listopadzie 1944 r. do KL Sachsenhausen, 
gdzie zmarł 15 marca 1945 r; 

 Rene Plais- przetransportowany w listopadzie 1944 r. do KL Sachsenhausen, 
gdzie doczekał wyzwolenia. 

W Sonnenburgu od 1942 r. przebywał Herszel Grynszpan, który w 1938 r. dokonał 
zamachu na pracownika ambasady niemieckiej w Paryżu von Ratha. Ww. został 
rozstrzelany w masowej egzekucji w nocy z 30/31 stycznia 1945 r. 
W maju 1944 r. do Sonnenburga przybyli więźniowie, skazani przez Sąd Specjalny 
we Wrocławiu, w tym: 

 Andre Ribleur- przeniesiony w październiku 1944r. do KL Berger Belsen, gdzie 
doczekał wyzwolenia. 

W dniu 21 czerwca 1944 r. do Sonnenburga przybyli więźniowie- członkowie siatki 
„Alliance”, w tym: 

 Marcel Guerrin- osadzony w KL Sachsenhausen, gdzie zmarł, 

 Jean Chanlieu- osadzony w KL Sachsenhausen, gdzie doczekał wyzwolenia, 

 ks. Remy Perrier- osadzony w KL Sachsenhausen, gdzie zmarł, 
zaś w dniu 29 czerwca 1944 r. więźniowie: 

 Louis Coustrous, 

 Jacques Tre, 

 Josef Jadot, 

 Ernest Josse, 

 Marcel Jagnet, 

 Henri Jabouile, 

 Andre Millet, 

 Alexander Gouvrit, 
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 Francois Paquet, 

 Jean Massart, 

 Xavier Gigor, 

 Rene Coster, 

 Georges Goresti, 

 Pierre Simonin, 

 Rene Bernhard, 

 Camille Gaignage, 

 Emile Lemerle, 

 Noel Lamarque, 

 Louis Chambille, 

 Paul Gotti, 

 Marcel Boucher. 
W okresie od czerwca do 21 grudnia 1944 r. zarejestrowano w więzieniu w 
Sonnenburgu przyjęcie następujących francuskich więźniów: 

 Marcela Bauquen, 

 Louisa Maurier, 

 Emila Lanseigne, 

 Charlsa Zaengerle, 

 Mariusa Boenet, 

 Rene Bams, 

 Marcela Bally, 

 Bartolomeusa Spineli, 

 Louisa Lacassagne, 

 Eugene Delaporte, 

 Alphonsa Martin, 

 Norberta Arsigny, 

 Jacquesa Groo, 

 Henriego Jabonille, 

 Rene Groosman, 

 Alexisa Guillaume, 

 Georgesa Louzac, 

 Josefa Desery, 

 Jeana Tehet, 

 Francoisa Zysk, 

 Luciena Bruchet, 

 Lodovica Payen, 

 Ernesta Roger, 

 Luciena Romagnosi, 

 Alberta Marquet. 
Przez ciężkie więzienie w Sonnenburgu przeszło w okresie od 1942 do 1945 r. co 
najmniej 386 obywateli Królestwa Belgii - członków ruchu oporu, z czego nie mniej 
niż 76 zmarło w nim z powodu chorób, panujących warunków, znęcania się przez 
strażników lub działań podejmowanych przez personel izby chorych bądź zostało 
rozstrzelanych przed ewakuacją.  
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W dniu 12 kwietnia 1942 r. do więzienia dotarł pierwszy transport więźniów z 
więzień w Breendock, St. Leonard, St.Gilles, Liege w Belgii lub więzień niemieckich 
w Aachen, Hamburgu-Wolfenittel, Hammeln, Esterwegen, Papenburgu, 
Dűsseldorfie, Berlinie-Moabit, Berlinie-Alexanderplatz, Saarbrűcken- skazanych 
przez Sądy Polowe Wehrmachtu w Belgii, Rheinbach, Wuppertalu, Bochum i 
Essen- gdzie działał Sąd Specjalny właściwy do rozpatrywania spraw z terenu 
Belgii oraz z twierdzy Bruchsal i więzienia Schwabisch Hall wśród nich: 

 Marcel Watrice- założyciel konspiracyjnej gazety „Le Postier”- zmarł 26 
listopada 1944 r.; 

 Albert Depelsenaire- adwokat, członek podziemnej organizacji wojskowej 
„Belgijska Armia Partyzantów”, skazany 19 stycznia 1942 r. przez Wojskowy 
Sąd Polowy Luftwaffe na karę śmierci. Zmarł 19 października 1943 r.; 

  Albert Maernoudt, Jules van Heule, Andre Thielemans i kpt Leon Traets- 
członkowie siatki wywiadowczej „Williams”, zajmującej się zbieranie 
informacji w strefie operacyjnej niemieckich sił zbrojnych. Byli sądzeni w dniu 
29 lipca 1942 r. przez Oberreichskriegsgericht w Charlottenburgu w grupie 26 
oskarżonych. Do Sonnenburgu trafili 26 października 1942 r.  L. Traets zmarł tu 
w nieustalonej dacie; 

 Guillaume Deneyer- członek Tajnej Armii, skazany przez Sąd Specjalny w 
Essen na karę 7 lat ciężkich robót; 

 Herman Vrieslander– oskarżony o przerzut młodych Belgów do 
nieokupowanej strefy francuskiej; 

 Fernand Brismer – za uprawianie szpiegostwa na rzecz aliantów; 

 Edmond Georges- przywódca zdelegalizowanej organizacji „Legia Narodowa”, 
skazany przez WSP 526 Dywizji w Aachen na karę śmierci zamienioną na karę 
15 lat ciężkiego więzienia; 

 Emil Derissen, 

 Josef Kloeberghs, 

 Robert Seillier, 

 Andre Rachild , 

 Moise Boutet, 

 Konstantin Górski, 

 Alfons Degent. 
W transporcie N/N więźniów z dnia 2 grudnia 1942 r. przywieziono po procesie w 
Aachen: 

 Paula Hoornaert- członka organizacji „Legia Narodowa”, zmarł w lutym 1944r.; 

 Jaquesa Folville- członka organizacji „Legia Narodowa”, 

 Georgesa Gene- członek organizacji „Legia Narodowa”, osadzonego następnie 
w KL Dachau, gdzie zmarł 25 paździenrika 1944 r. 

W latach 1942-1944 przez sonnenburskie więzienie przeszło kilkunastu innych 
członków tego ugrupowania, a mianowicie: 

 Paul Masureel- zmarł 15 lutego 1944 r., 

 Robert Demortier, 

 Joseph Mollet, 

 Donaat Tommelein, 

 Albrecht van de Casteele, 
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 Rene Molleman, 

 Raymond Decloedt, 

 Fernand Gailly, 

 Albert Opsomer –przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zmarł  7 marca 1945r.; 

 Henri Vaessen, 

 Fernand L’Hair- –przeniesiony do KL Sachsenhausen, a następnie do Bergen 
Belsen, gdzie zmarł 17 lutego 1945 r.; 

 Modeste Garmyn, 

 Roger Lauwereys, 

 Louis Timmermans, 

 Gaston Cones, 

 Germain Pollet, 

 Louis van Grotenbril, 

 Alphonse Goriis, 

 Eugene Soumenkoff – członek Belgijskiej Armii Partyzantów, skazany na karę 
śmierci, przeżył okupację i więzienie. 

W dniu 29 marca 1943 r. przetransportowano tu z Berlina N/N więźniów- 
członków Belgijskiego Ruchu Narodowego, studentów Uniwersytetu w Charleroi: 

 Emila Gonsette- w dniu 4 listopada 1943r. zmarł na zapalenie jelit, 

 Georgesa Ekelmansa-  zmarł w dniu 7 kwietnia 1944 r.  
W dniu 20 maja 1943 r. przetransportowano do tego więzienia z Hammeln i Essen 
członków organizacji konspiracyjnej „Czarna Ręka” skazanych w dniu 15 stycznia 
1943 r. przez Trybunał Ludowy na sesji wyjazdowej w Wuppertalu na ciężkie 
więzienie, a wśród nich: 

 Jeana Maris – zmarł 1 lutego 1944 r., 

 Josepha Hendrika van Beneden – zmarł 15 sierpnia 1943 r., 

 Josepha Vermaesen- zmarł 13 maja 1944 r., 

 Pierra Salu- zmarł w 1944 r., 

 Eduarda Depasse zmarł w 1944 r., 

 Fernanda Desmodt- zmarł w 1944 r., 

 Victora Gailly – zmarł w 1944 r., 

 Lodewijka Meeusa- zmarł w dniu 15 czerwca 1944 r., 

 Augusta Huysse, 

 Jeana Bossuit, 

 Jaquesa Daineau, 

 Jeana Poncelet, 

 Jeana Bapsnyt, 

 Gastona Neegers, 

 Leona Campion- zmarł w tym więzieniu. 
W dniu 21 maja 1943 r. do więzienia Sonnenburg przywieziono kolejnych Belgów: 

 Alberta Delaok, 

 Florena Boek, 

 Charles Lizin, 

 Alfons Peeters, 

 Lucien Diwick, 
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 Camille Demeulenaere, 

 Rene Moreau, 

 Josef Verbeek. 
Wyżej wymienieni zmarli w tym więzieniu. 
W połowie lipca 1943 r. przybył następny transport więźniów z więzienia w 
Hammeln, Essen i Brandenburgu- Havel Gorden - głównie członków „Armii 
Tajnej”, skazanych przez Sąd Specjalny w Essen i Trybunał Ludowy w Berlinie na 
długoletnie kary ciężkich robót, w tym: 

 Marcel Delory, 

 Fortune Wisenberg, 

 Corneille Cammaerts, 

 Jerome Traipont, 

 Albert Lazaire- skazany na karę śmierci, której wykonanie zawieszono; 

 Albert Goovaerts, 

 Peter De Leeuw, 

 Julien Maka – zmarł 18 czerwca 1944 r., 

 Henri de Beco- zmarł w nieustalonej dacie, 

 Gustave Carlier- zmarł w nieustalonej dacie. 
Od października do grudnia 1943 r. przetransportowano tu z Esterwegen, i 
Papenburgu członków Belgijskiego Ruchu Narodowego Armii Partyzantów i Armii 
Tajnej, skazanych wyrokiem Trybunału Ludowego w Berlinie: 

 Louis van Beveren, 

 Roger Lombaerts, 

 Raoul Lombaerts, 

 August Chevalier, 

 Jacques Colonval, 

 Roger Mahieu, 

 Harry Meyer, 

 Andre Vinckier, 

 Maurice Coppens, 

 Jules Noell, 

 Alfons Scheemacker, 

 Gaston Marchal, 

 Raymond Mergne, 

 Georges Vermeire, 

 Paul Sanier, 

 Andre Stevens, 

 Francois Vanderwelde, 

 Rene Abeele, 

 Josef Meersch, 

 Maurice Desaffel, 

 Adelin Moreau, 

 Louis Close, 

 Louis Sosmarm, 

 Roger Bouvry, 



- 18 - 
 

 Joseph Versavel- zmarł w nieustalonej dacie jesienią 1943 r., 

 Edgar Dupont- zmarł w nieustalonej dacie jesienią 1943 r., 

 Jerome Vergote, 

 Bracia Deschrijvers – zmarli w nieustalonej dacie jesienią 1943 r., 

 Reno van Leaucourt- fotograf z Brukseli- został pobity na śmierć przez 
strażnika więziennego o nazwisku Deicherd. 

W dniu 16 lutego 1944 r. do więzienia przywieziono z Essen 16 więźniów 
belgijskich:  

 Jeana Accarain - zmarł w nieustalonej dacie 1944 r., 

 hrabiego Pierra d’Alcantara- zmarł 14 października 1944 r. w KL 
Sachsenhausen, 

 Guya de Bauer - zmarł w nieustalonej dacie 1944 r., 

 Hubertusa Declen- zmarł w nieustalonej dacie, 

 Charlesa de Groot- zmarł w nieustalonej dacie, 

 Jeana Collet- zmarł w nieustalonej dacie, 

  por. Hervea de Hemptine - zmarł 16 stycznia 1945 r. w więzieniu Ladelund, 

 Georgesa Dumont- zmarł w nieustalonej dacie, 

 por. Georgesa Fonteyne- zmarł 17 marca 1945 r. w KL Bergen Belsen, 

 por. Louisa Jones, 

 płk rezerwy Georgesa Michotte- skazany przez Sąd Specjalny w Essen na karę 
śmierci, przeżył więzienie; 

 por. Germaina Nobels- zmarł w dniu 29 kwietnia 1944 r. w Berlinie, 

 Paula Pochet- zmarł w nieustalonej dacie, 

 Josepha Vandermersch, 

 Feliciena van Keymeulen- zmarł w nieustalonej dacie, 

 Roberta Verstraete zmarł w nieustalonej dacie, 

 De Lichtervelde - zmarł w nieustalonej dacie. 
Od października 1944r. z Sonnenburga wysyłano transporty belgijskich więźniów 
N/N do KL Sachsenhausen, wśród nich: 

 Raymonda Baille, 

 Paula Boussemaer, 

 adw. Schrame, 

 Andre Hanssens, 

 Eugena Maeus, 

 Maxa Castelain, 

 Edmonda de Wilder, 

 Hendrika Spiessens, 

 Ludovicusa Deschuyter. 
Od 22 do 29 września 1944 r. do Sonnenburga przybyły transporty belgijskich 
więźniów z więzienia w Strzelcach Opolskich, wśród nich byli: 

 Fernand Delvaux, 

 Marcel Depont, 

 Lucien Colard, 

 Louis Meynkens, 

 Georges Somers, 
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 Raymond Brunin, 

 Albert Copieres, 

 Jean Gallaerts, 

 Jules Opsomer, 

 Maurice Pieters, 

 Josef Theunissen, 

 Ferdinand Weegschaell, 

 Jean Wattiz, 

 Andre Fonek, 

 Henri Minaert, 

 Andre Georges, 

 Rene Decoster, 

 Louis Legal, 

 Antoine Storms, 

 Arthur Cheron, 

 Hendrik Nys, 

 Willem Dewinber, 

 Georges Degeneffe, 

 Raymond Decorte, 

 Henri Hey, 

 Roger De Wilder, 

 Pierre Briquet, 

 Rade Atanasof, 

 Maurice Vynckier, 

 Max Wayet, 

 Homere Chareau, 

 Marcel Dupont, 

 Joseph Delbeque, 

 Jean van Staay. 
W latach 1943-1944 r. w sonnenburskim więzieniu zmarli również: 

 Rene Dufane, 

 Louis de Condezeel, 

 Gustave Gomartisch, 

 Benjamin Moreau, 

 Josef Verbeeck, 

 Roger Caeyenbergs, 

 Emile Desaffel. 
Niepełny wykaz obywateli belgijskich pochowanych na cmentarzu sonnenburskim 
opracowany został na podstawie oryginalnych zapisów administracji więzienia i 
tak: 

 Van Heule Jules, ur. 29 XII 1878 г., zmarł 24 XII 1942 r.; 

 Declercą Francois Hubert, ur. 13 VII 1905 г., zmarł 6 IV 1943 r. w Sonnenburgu; 

 Van Beneden Joseph, ur. 23 IV 1921 г., zmarł 15 VIII 1943 r. w Sonnenburgu; 

 Depelsenaire Albert, ur. 16 VI 1912 г., zmarł 19 X 1943 r. w Sonnenburgu; 
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 Voordeckers Alfons, ur. 30 VII 1894 г., zmarł 30 X 1943 r. w Sonnenburgu, 
pochowany w grobie nr 519; 

 Gonsette Emile, ur. 31 XII 1923 г., zmarł 4 XII 1943 r. w Sonnenburgu, 
pochowany w grobie nr 523; 

 Goormachtigh Gustave, brak daty urodzenia, zmarł 14 XI 1943 r. w 
Sonnenburgu; 

 De Meyer Karl, ur. 25 VIII 1897 г., zmarł 23 XI 1943 r. w Sonnenburgu; 

 Deneyer Guillaume, ur. 29 VII 1910 г., zmarł 29 XI 1943 r. w Sonnenburgu, 
pochowany w grobie nr 529; 

 Van Beveren Louis, ur. 7 IV 1912 r., zmarł 11 XII 1943 r. w Sonnenburgu, 
pochowany w grobie nr 532; 

 Chevalier Augustę, ur. 7 II 1889 г., zmarł 15 XII 1943 r. w Sonnenburgu; 

 Versavel Joseph, ur. 22 X 1892 г., zmarł 28 XII 1943 r. W Sonnenburgu; 

 Hougout Charles, ur. 24 VII 1900 г., zmarł 31 XII 1943 r. w Sonnenburgu, 
pochowany w grobie nr 541 ; 

 Van Leaucourt Rene, ur. 19 II 1893 г., zmarł 14 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
546; 

 Maernoudt Albert, ur. 19 X 1882 r., zmarł 16 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
549; 

 Vinckier Andre, ur. 6 V 1924 г., zmarł 19 I 1944 г., pochowany w grobie nr 552; 

 De Deken Joseph, ur. 1 IX 1895 г., zmarł 20 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
553; 

 Strens Francois, ur. 23 I 1902 г., zmarł 25 I 1944 г., pochowany w grobie nr 557; 

 Watrice Marcel, ur. 26 VI 1920 г., zmarł 26 I 1944 г., pochowany w grobie nr 559; 

 Jansens Paul, ur. 31 I 1909 г., zmarł 26 I 1944 г., pochowany w grobie nr 561; 

 Lombaerts Roger, ur. 1 IV 1920 г., zmarł 27 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
563; 

 Wisenberg Fortune, ur. 2 IV 1884 г., zmarł 28 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
566; 

 Hoornaert Paul, ur. 5 XI 1888 г., zmarł 1 II 1944 г., pochowany w grobie nr 575; 

 Maris Jean, ur. 1 IX 1880 г., zmarł 1 II 1944 г., pochowany w grobie nr 574; 

 De Kayser Rene, ur. 16 VIII 1903 г., zmarł 3 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
576; 

 Dupont Edgard, ur. 22 V 1923 г., zmarł 5 II 1944 г., pochowany w grobie nr 578; 

 De Smet Peter, ur. 14 XII 1883 г., zmarł 5 II1944 г., pochowany w grobie nr 577; 

 Masureel Paul, ur. 7 XII 1923 г., zmarł 15 II 1944 г., pochowany w grobie nr 587; 

 Lazaire Albert, ur. 29 V 1894 г., zmarł 16 II 1944 г., pochowany w grobie nr 591; 

 De Boeck Renę, ur. 26 V 1904 г., zmarł 18 II 1944 г., pochowany w grobie nr 593;  

 Doulceron Alfred, ur. 7 I 1911 г., zmarł 20 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
597; 

 Boonaert Alfons, ur. 19 III 1883 г., zmarł 22 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
601; 

 Stocomann Otto, ur. 6 VIII 1904 г., zmarł 22 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
600; 
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 Verbeeck Joseph, ur. 17 IV 1890 г., zmarł 24 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
603; 

 Colonval Jacques, ur. 22 IX 1917 г., zmarł 25 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
604; 

 Beisenkamp Bernhard, ur. 30 III 1897 г., zmarł 29 II 1944 г., pochowany w 
grobie nr 609; 

 Pochet Paul, ur. 9 I 1911 г., zmarł 2 III 1944 г., pochowany w grobie nr 613; 

 Deelen Hubertus, ur. 1 IX 1895 г., zmarł 2 III 1944 г., pochowany w grobie nr 
614; 

 Van Keymeulen Felicien, ur. 5 VIII 1899 г., zmarł 4 III 1944 г., pochowany w 
grobie nr 617; 

 Accarain Jean, ur. 10 III 1921 г., zmarł 7 III 1944 г., pochowany w grobie nr 620; 

 De Brito Jean, ur. 14 VIII 1906 г., zmarł 12 III 1944 г., pochowany w grobie nr 
624; 

 De Bauer Guy, ur. 7 II 1907 г., zmarł 15 III 1944 г., pochowany w grobie nr 627; 

 Nopere Nestor, ur. 19 I 1911 г., zmarł 18 III 1944 г., pochowany w grobie nr 632; 

 Scheemacker Alfons, ur. 25 IV 1909 г., zmarł 19 III 1944 г., pochowany w grobie 
nr 635; 

 Leroy de Vivier William, ur. 21 VIII 1885 г., zmarł 27 III 1944 г., pochowany w 
grobie nr 640; 

 De Wael Robert, ur. 26 II 1918 г., zmarł 5 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 
645; 

 Ekelmans Georges, ur. 24 III 1922 г., zmarł 7 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 
648; 

 Routhier Jules, ur. 25 III 1909 г., zmarł 13 IV 1944 r.; 

 Pens Jacąues, ur. 25 III 1909 г., zmarł 15 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 656; 

 Tossaint Emile, ur. 16 I 1914 г., zmarł 19 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 657; 

 Brismer Fernand, ur. 16 II 1891 г., zmarł 19 IV 1944 r.; 

 Cammaerts Comeillą ur. 7 III 1898 г., zmarł 20 IV 1944 г., pochowany w grobie 
nr 658; 

 De Beco Henri, ur. 30 XII 1920 г., zmarł 24 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 
660; 

 Boyen Joseph, ur. 19 V 1394 г., zmarł 26 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 663; 

 Cerę Emile, ur. 23 XI 1922 г., zmarł 28 IV 1944 г., pochowany w grobie nr 665; 

 Christoparsen Anton, ur. 2 III 1918 т., zmarł 6 V 1944 г., pochowany w grobie nr 
668; 

 Moenhout Joris, ur. 14 VII 1917 г., zmarł 6 V 1944 г., pochowany w grobie nr 
669; 

 Van Haysse August, ur. 6 II 1889 г., zmarł 6 V 1944 г., pochowany w grobie nr 
670; 

 Tre Jacques, ur. 25 VII 1921 г., zmarł 12 V 1944 г., pochowany w grobie nr 676; 

 Vermaesen Joseph, ur. 16 VII 1922 г., zmarł 13 V 1944 г., pochowany w grobie 
nr 677; 

 Dubois Charles, ur. 26 I 1894 г., zmarł 2 VI 1944 г., pochowany w grobie nr 687; 

 MeeusLodewijk, ur. 22 I 1923 г., zmarł 5 VI 1944 г., pochowany w grobie nr 690; 
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 Delaude Robert, ur. 18 IV 1906 г., zmarł 9 VI 1944 г., pochowany w grobie nr 
695; 

 Delory Marcel, ur. 24 VII 1923 г., zmarł 9 VI 1944 г., pochowany w grobie nr 
694; 

 Demets Henri, ur. 17 VII 1921 г., zmarł 13 VI 1944 г., pochowany w grobie nr 
697; 

 Мака Julien, ur. 6 VIII 1904 г., zmarł 18 VI 1944 r.; 

 Vervaene Leon, ur. 20 Xl 1899 г., zmarł 29 VI 1944 r.; 

 Carlier Gustave, ur. 24 XI 1895 г., zmarł 7 VII 1944 r.; 

 Nelis Emile, ur. 14 I 1887 г., zmarł 25 VII 1944 r.; 

 Jeanjean Felix, ur. 25 II 1908 г., zmarł 5 VIII 1944 r.; 

 71 Campion Leon, ur. 17 VIII 1902 г., zmarł 10 VIII 1944 r.; 

 Scribe Alain, ur. 19 XI 1919 г., zmarł 6 IX 1944 r.; 

 Colet Marcel, ur. 22 III 1915 г., zmarł 11 IX 1944 r.; 

 Monnet Eduard (Edmond), ur. IV 1884 г., zmarł 12 IX 1944 r.; 

 Schoenmaeckers Michel, ur. 9 XII 1919 г., zmarł 12 IX 1944 r.; 

 Thipau Jacąues, ur. 10 X 1900 г., zmarł 3 X 1944 r.; 

 Hansen — brak imienia i daty urodzenia, zmarł 12 X 1944; 

 De Gwot Leon (brak daty urodzenia), zmarł 12 X 1944 r. ; 

 De Leeuw Pieter, ur. 12 II 1923 г., zmarł 12 XI 1944 r.; 

 Vrieslander Hermann, ur. 2 XII 1896 г., zmarł 21 XI 1944 r. 
Przez więzienie w Sonnenburgu przeszło w okresie od 1942 do 1945 r. co najmniej 
75 obywateli Holandii, w tym 31 członków ruchu oporu- Ordedienst oraz 
dezerterów z kolaboracyjnych jednostek wojskowych, jak też osób osadzonych w 
tym więzieniu z powodu popełnienia przestępstw pospolitych. W więzieniu zmarło 
lub też zostało rozstrzelanych co najmniej 39 Holendrów. 
Od marca 1943 r. w Sonnenburgu przebywali: bracia David i Willem Tienhoven- 
aresztowani w styczniu 1943 r na terenie Belgii jako podejrzani o szpiegostwo na 
rzecz aliantów. Willem Tienhoven został rozstrzelany w nocy z 30/31 stycznia 1945 
r. zaś jego brat zmarł 10 lutego 1945 r. 
Pierwszy transport więźniów miał miejsce 8 lipca 1943 r. – były to osoby skazane 
przez Reichskriegssgericht w Berlinie. Wśród nich: 

 Hilco Glanzenburg, 

 Johannes Moret- zmarł w kwietniu 1945 r. w KL Bergen Belsen, 

 Cornelis Adrianus Jelier- zmarł 14 lutego 1945 r. w KL Bergen Belsen, 

 Heldvigus Ulsamer, 

 Hendrik Knipert, 

 Martinus Stute – zmarł 29 grudnia 1943 r. 
Drugi transport więźniów miał miejsce w październiku 1943 r. - 3 osoby: 

 August van den Honert- zmarł 7 lutego 1945 r. w KL Sachsenhausen, 

 Jean Van Hinte- zmarł 12 marca 1945 r. w KL Bergen Belsen, 

 Alexander Willem Tomson – zmarł 27 listopada 1943 r. na zapalenie płuc. 
Trzeci, najliczniejszy transport więźniów z więzienia policyjnego w Berlinie 
Alexanderplatz, miał miejsce w pierwszych dniach stycznia 1944r. Wśród nich byli 
następujący skazani: 
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 Nicolas Tibo- zmarł 28 stycznia 1945 r. w więzieniu Wolfenbuttel, 

 Carl Wilhelms- zmarł 11 marca 1944 r., 

 Johannes Verschuren- zmarł 5 kwietnia1944 r., 

 Jean Hubert Velu- zmarł 7 czerwca1944 r. , 

 emerytowany płk Louis Antoine Snell- zmarł 12 kwietnia1944 r., 

 Willem Marinus Kolff, burmistrz m. Deilolff - zmarł 25 stycznia1944 r., 

 Jean Cretien Baud- zmarł 13 lipca 1944 r., 

 George Hinterding -zmarł w dniu 5 sierpnia 1944 r. na gruźlicę płuc, 

 Andries Weerd- zmarł 31 sierpnia 1944 r. na gruźlicę płuc. 
W nocy z 30/31 stycznia 1945 r. podczas ewakuacji więzienia rozstrzelano 
członków ruchu oporu:  

 Jeana de Konink, 

 Theodore Qudemans, 

 Jeana Ohmstede, 

 Hendrika Sluis, 

 Jeana Schaar, 

 Johannesa Cosenburg, 

 Johannesa Baarschers, 

 Hubertusa Frantzen. 
Przez więzienie w Sonnenburgu przeszło w okresie od 1942 do 1945 r. co najmniej 
230 obywateli Norwegii - członków ruchu oporu, z czego nie mniej niż 36 zmarło w 
nim z powodu chorób, panujących warunków, znęcania się przez strażników lub 
działań podejmowanych przez personel izby chorych, bądź zostało rozstrzelanych 
przed ewakuacją. 
Do pierwszych zatrzymań przez Gestapo w Królestwie Norwegii doszło w ramach 
akcji „Noc i Mgła” w październiku 1941 r. Dotyczyło to co około 200 członków 
konspiracyjnej organizacji „Milorg”, działającej m.in. w m. Bergen, na czele której 
stał Kristian Stein i Oscar Magnusson. Następnie wiosną 1942 r. niemiecki okręt 
patrolujący Morze Północne zatrzymał statek, płynący pod szwedzką banderą, na 
pokładzie którego znajdowało się 170 młodych Norwegów, usiłujących przedostać 
się do Wielkiej Brytanii w celu wstąpienia do wojska. Ww. byli sądzeni przez Sąd 
Specjalny w Rendsburgu i skazani na długoletnie kary ciężkiego więzienia, a 
następnie deportowani do Sonnenburga w dwóch rzutach: pierwszy miał miejsce 
10 czerwca 1943 r., zaś drugi 29 lipca 1943 r.- łącznie 160 osób- tzw. więźniów n/n. 
Trzeci transport Norwegów z więzień w Kilonii, Rendsburgu, Neumunster, 
Szczecina oraz Berlina dotarł do więzienia Sonnenburg w dniu 20 grudnia 1943 r. 
Wśród nich byli: 

 Julfsen Iden Sigurd Brym – zmarł 1 września1944 r. (popełnił samobójstwo), 

 Georg Christensen, 

 Johannes Clausen, 

 Johannes Rasmussen, 

 Skre Finn, 

 Oscar Magnusson 

 Furnes, 

 Alexander Ask, 

 Eric Kjesnes, 
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 Monrad Mjelde, 

 Johann Schultz-Person, 

 Hilmer Quanvik, 

 Martn Samnoen, 

 Reidar Acheim, 

 Victor Johnsen, 

 Franz Johann Karstad, 

 Magnus Tvei, 

 Ludwik Monsen, 

 Nils Ojendal, 

 Lars Thorvald Hofsaeth, 

 Ole Frensdal, 

 Sophus Hjalmar Hansen 

 Nils Hoysaeth, 

 Johannes Telnes, 

 Ingebrgit Jonseti, 

 dr Baart Brekke, 

 Bjorn Egge. 
Niepełny wykaz obywateli norweskich przetransportowanych w dniach 10 czerwca 
i 29 lipca 1943 r. do Sonnenburga, opracowany został na podstawie oryginalnych 
zapisów administracji więzienia przez ówczesnego dyrektora OKBZH w Zielonej 
Górze. Na tej podstawie ustalono, iż byli to: Aaby Erling Aagard, Willi Andersen, 
Alf Andersen, Anton Anderson, Egil Anderson, Hjalmar Anker, Karl Arvesen, 
Asbjorn Barbe, Willi Sunvoll, Peter Berle, Willi Bernstsen, John Bernstsen, Karl Berti 
Hendriksen, Willi Blakkestad, Thorbjorn Bodnes, Otto Bórge, Olaf Broadwick, Scott 
Brym, Henry Bye, Knut Christiansen, Johann Delass, Claus Dolkaug, Karę 
Edwardsen, Fritjof Egge, Bjorn Eid, Noralt Eikeland, Leif Eklund, Kasper 
Fagerthim, Gustav Fjally, Hans Fjellanger, Christian Fladberg, Knut Forderdal, 
Johannes Franstad, Kristofer Gjertson, Herbert Gjorwen, Andreas Grundt, Sverre 
Gundersen, Gaston Gundersen, Odd Hagen, Olaf Hansen, Hans Norwal Harreide, 
Odd Haug-Gronelaud, Knut Hauge, Fred Iaugen, Gunnar Helgesen, Ragner 
Hemmes, Alf Holm, Olsen Govde, Andres Gerwander, Arne Huse, Hjalmar 
Hvomm, Karlin Ivasen, Ingolf Jensenius, Wilfred Johannessen, Bernt Johansen-
Erling, Nork Johansen, Fritz Johansen, Karl Johansen, Ragner Johansen, Trygwe 
Jonas, Fasmer Dahl, Karlsen, Karl Knudsen, Per Konyslin, Tor Kopsland, Olaf 
Lamberg, Willy Lindwall,m Charles Limd, Harald Lux, Fernand Markussen, 
Raguar Marthinussen, John Marthinussen, Sigurd Meyer, Harry Mittweid, Gerhard 
Мое, Christofer Мое, Hjalmar Molde, Helgo Mortensen, Leif Naesje, Alf Naevdal, 
Haskon Nilsen, Bjorne Nilsen, John Nilsen, Swerre Njaa, Torger Nordahl, Harry 
Nordstrom, Gustav Nyland, Fritz Odner, Per Ohlsen, Lockert Olsen, Helmuth 
Olsen, Victor Osterberg, Karl Ottestad, Leif Petersen, Eilev Petersen, Helgo 
Petersen, Ingmar Petersen, Sverre Reppegaard, Johannes Romers, Johannes Samson, 
Martin Sather, Arne Seeberg, Hans Sendimg, Hans Simoens, Abel Sjovold, Joseph 
Skaarkauz, Olaf Soelberg, Peter Solberg, Freddy Sollier, Alf Sorensen, Nils Standal, 
Olaf Stenerson, Sigurd Storm, Paulsen Stovod, Wilhelm Stray Johannsen, Surstad 
Sigurd Svendsen, Petter Syrstad, Sigurd Tangen-Hansen, Anders Taranger, Bjorne 
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Togersen, Finn Treu-Jacobson, Gunnar Ulsath, Erling Ulriksen, Lars Vaernes, Erik 
Verle, Johannes Wang, Haakon Westby, Arno Westlund, Erling Wiek oraz Sigurd 
Wikstrom Ахеol. 
Wykaz obywateli norweskich zmarłych w okresie od 2 stycznia do 20 września 
1944 r. w Sonnenburgu: 

 Markussen Raguar, ur. 18 V1915 г., zmarł 2 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
543; 

 Aaby Erling, ur. 14 I 1920 г., zmarł 7 I 1944 г., pochowany w grobie nr 544; 

 Hatland Ausger, ur. 6 XII 1917 г., zmarł 22 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
555; 

 Taiinner-Dahl Jonas, ur. 6 III 1909 г., zmarł 26 I 1944 г., pochowany w grobie nr 
562; 

 Amundal Asbion, ur. 10 VII 1922 г., zmarł 8 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
582; 

 Andrassen Andreas, ur. 25 XII 1917 г., zmarł 9 II 1944 г., pochowany w grobie 
nr 583; 

 Johansen Ragner, ur. 1 X 1906 г., zmarł 14 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
586; 

 Askeland Kaare, ur. 21 X 1919 г., zmarł 15 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
588; 

 Heusten Bernhard, ur. 1 I 1906 г., zmarł 16. II.1944 г., pochowany w grobie nr 
590; 

 Brodwick Scott, ur. 9 XII 1917 г., zmarł 18 II 1944 г., pochowany w grobie nr 594 

 Petersen Ingoer, ur. 16 III 1884 г., zmarł 26 II 1944 г., pochowany w grobie nr 
605 

 Aagard Willi, ur. 4 I 1921 г., zmarł 12 IV 1944 r. pochowany w grobie nr 654; 

 Haraide Odt, ur. 1 XI 1919 г., zmarł 21 IV 1944 г., pochowany w grobie nir 659; 

 Lindboe Helgę, ur. 25 IV 1917 г., zmarł 9 V1944 г., pochowany w grobie nr 672; 

 Haaland Nils, ur. 12 VI 1917 г., zmarł 11 V 1944 г., pochowany w grobie nr 674; 

 Stenersen Sigurd, ur. 20 II 1904 г., zmarł 20 V1944 г., pochowany w grobie nr 
680; 

 Olsen Lodkert, zmarł 21 VI1944 r.; 

 Bernstsen John, zmarł 12 VII 1944 r.; 

 Molde Sigurd, zmarł 29 VII 1944 r.; 

 Tanger Djorne, zmarł 4 VIII 1944 r.; 

 Bryn Julfsen, Iden-Sigurd, zmarł 1 IX 1944 r.; 

 Brautl Odt, zmarł 3 IX 1944 r.; 

 Fredryksen Trygve, zmarł 14 IX 1944 r.; 

 24 Austens John, zmarł 20 IX 1944 r.; 

 Sverre Nilsen (rozstrzelany w nocy z 30/31 stycznia 1945 r.— brak bliższych 
danych). 

W latach II wojny światowej Ministerstwu Sprawiedliwości Rzeszy podlegał cały 
zespół tak zwanych obozów bagiennych w Emsland. W skład zespołu wchodziły 
takie obozy, jak: nr I Borgermoor, nr II Achendorfemoor, nr III Brual -Rhode 
(pierwotny obóz nr IV), nr IV Walchum, nr V Neu -Sustrum, nr VI Oberlangen i nr 
VII Esterwegen, który był przeznaczony dla osób skazanych przez sądy wojskowe i 
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policyjne, a przekazanych następnie sądownictwu powszechnemu. Nadzór nad 
całością sprawował zarząd obozów, który mieścił się w Papenburgu. 
W zespole właśnie tych obozów przebywali Luksemburczycy, którzy na mocy 
rozporządzenia Ministerialnej Rady Obrony Rzeszy z dnia 11 maja 1940 r. w 
sprawie egzekucji kar pozbawienia wolności, które zostały orzeczone za czyny 
popełnione w czasie trwania wojny, mieli tam przebywać, aż do jej zakończenia, by 
następnie rozpocząć odbywanie zasądzonej kary w ciężkim więzieniu (Zuchthaus). 
1 listopada 1944 r. we wszystkich obozach znajdujących się na terenie Emsland 
przebywało 99 Luksemburczyków. 
14 listopada 1944 r. odszedł pierwszy transport Luksemburczyków z obozu nr VII 
Esterwegen, który już 16 listopada przybył do Sonnenburga. W transporcie tym 
znajdowało się 18 młodych Luksemburczyków. Byli to: Leonard Antony, Josef 
Frieseisen, Arthur Logelin, Alphonse Noel, Henri Reinesch, Jean-Gaspard Schmitz, 
Armand Baulesch, Josef Gansen, Ernest Mathieu, Josef Perrard, Francois 
Siebenbour, Ernest Weimerkirch, Michel Busser, Marcel Jacoby, Jean-Auguste 
Meyers, Nicolas Pierret, Mathias Scholtes oraz Eugene Weiss. 
Do 16 listopada przebywał w więzieniu Sonnenburg tylko jeden obywatel 
Wielkiego Księstwa Luksemburg, a mianowicie Gaston Mertens przyjęty na 
ewidencję 2 listopada 1942 r. z numerem 806/428. 
Następne transporty więźniów, wśród których byli Luksemburczycy przybyły do 
Sonnenburga 19, 21 i 24 listopada 1944 r. W transporcie z 21 listopada znalazł się 
również Austriak- Johann Lichtenstger. We wszystkich czterech transportach 
znajdowało się ogółem 92 młodych Luksemburczyków, z których 91 zostało w 
Sonnenburgu pozbawionych życia w trakcie egzekucji mającej miejsce w nocy z 
30/31 stycznia 1945 r. Żaden z nich przekraczając bramę sonnenburskiego 
więzienia nie ukończył jeszcze 25 roku życia. Nieomal wszyscy, których zmuszono 
do służby w Wehrmachcie, otrzymali kary śmierci lub długoletniego ciężkiego 
więzienia, zarzucono im przede wszystkim dezercję oraz osłabianie siły 
Wehrmachtu. Ustalono następujące dane obywateli Wielkiego Księstwa 
Luksemburg, zamordowanych w nocy z 30/31 stycznia 1945 r. w Sonnenburgu: 

 Antony Leonard, ur.13 II 1921 r., Weimersikirch; 

 Baulesch Armand, ur. 30 VIII 1921 r., Perle; 

 Baum Pierre, ur. 12 XII 1923 r., Rumelange; 

 Becker Gustav, ur. 6 V 1924 r., Differdange; 

 Bernardy Jean Paul, ur. 28 II 1924 r.,  Eischen; 

 Birden Theophile, ur. 15 IV 1924 r., Luxembourg; 

 Bley Joseph, ur. 13 VI 1924 r., Hoscheid; 

 Bonifas Philippe, ur. 13 VII 1922 r., Nospelt; 

 Braun Nicolas, ur. 24 III 1920 r., Differdange; 

 Busser Michel, ur. 19 X 1923 r., Luxembourg; 

 Christophory Ernest, ur. 18 II 1921 r., Mamer; 

 Clement Pierre, ur. IV 1920 r., Luxembourg; 

 Cordier Francois, ur. 16 X 1924 r., Winseler; 

 Courte Michel, ur. 4 III 1920 r., Nieuhausgen; 

 Ernster Leon, ur. 24 VIII 1922 r., Clemency; 

 Ewen Victox, ur. 22 IV 1922 r., Clervaux; 
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 Faber Jean, ur. 16 II 1924 r., Garnich; 

 Felten Leon, ur. 26 V 1922 r., Oberpallen; 

 Flesch Renę, ur. 12 VII 1924 r.,  Luxembourg-Merl; 

 Franek Joseph, ur. 4 V 1921 r., Hoscheid; 

 Frieseisen Joseph, ur. 13 VI 1922 r., Lamadelaine; 

 Gansen Josenb, ur. 12 VII 1923 r.,  Berdorf; 

 Gilbertz Mathias, ur. 4 IX 1923 r.,  Rodange; 

 Godefroid Hubert, ur. 13 V 1925 r., Esch/Alzette; 

 Hansen Norbert, ur. 17 VI 1921 r.,  Musson (Belgiąue); 

 Hayard Francois-Marie, ur. 16 V 1922 r., Niedercorn; 

 Hommel Jean-Pierre, ur. 27 II 1922 r., Rippweiler; 

 Hubert Roger Nicolas Paul, ur. 26 V 1921 r., Esch/Alzette; 

 Jacoby Marcel, ur. 26 II 1920 r.,  Differdange; 

 Jaminet Marcel, ur. 24 X 1921 r., Dudelange; 

 Kauf mann Remy, ur.  8 VIII 1925 r., Hassel; 

 Kies Ferdinand, ur. 24 III 1922 r., Helmsange; 

 Koerner Raymond, ur. 24 VI 1923 r.,  Differdange; 

 Koppes Jean Nicolas Theodoren, ur. 30 XI 1923 r., Dalheim; 

 Koster Jean Pierre, ur. 6 III 1922 r.,  w Septfontaines; 

 Krier Jean, ur. 6 III 1921 r., Luxembourg-Hamm; 

 Linden Jean, ur. 17 X 1921 r., Luxembourg; 

 Logelin Arthur , ur. 26 I 1922 r., Differdange; 

 Lucas Jean-Albert, ur. 3 VI 1922 r.,  Petange; 

 Majerus Mathias, ur. 17 II 1925 r.,  Goesdorf; 

 Mamach Jean Pierre Alex, ur. 5 VI 1922 r.,  Esch/Alzette; 

 Mathieu Ernest, ur. 29 III 1921 r.,  Oklahoma (USA); 

 Mart Fernand Georges, ur. 22 IV 1924 r.,  Ench/Alzette; 

 Mayer Albert, ur. 5 VI 1921 r.,  Colmarberg; 

 Mertz Leon, ur. 24 XII 1923 r.,  Luxembourg; 

 Meyers Augustę Jean, ur. 13 XI 1922 r,.  Esch/Alzette; 

 Momper Paul, ur. 19 I 1923 r.,  Esch/Alzette; 

 Neuens Albert, ur. 17 I 1922 r., Bettembourg; 

 Ney Nicolas, ur. 8 XI 1920 r., Steinfort; 

 Noel Alphonse, ur. 12 VIII 1922 r., Niedercorn; 

 Noel Jean, ur. 9 V 1922 r., Rodange; 

 Paul Clement, ur. 26 VI 1923 r., Dudelange; 

 Perl Jean, ur. 11 I 1921 r., Rumelange; 

 Perrard Joseph, ur. 19 X 1921 r., Petange; 

 Pfeiffer Jean Pierre, ur. 16 XII 1922 r., Esch/Alzette; 

 Pierret Nicolas, ur. 26 XII 1923 r., Eischen; 

 Pompermaier Lucien, ur.  13 XII 1922 r., Esch/Alzette; 

 Reding Jean Pierre, ur.  21 IX 1923 r., Grosbous; 

 Reinesch Henri, ur.  11 XII 1920 r., Wiltz; 

 Sehmit Albert, ur.  21 I 1921 r., Luxembourg—Kirchberg; 

 Schmit Jules, ur.  19 V 1921 r., Luxembourg; 
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 Schmitz Jean Gaspard, ur.   17 IV 1923 r., Huldange; 

 Schmitz Nicolas, ur.  10 III 1920 r.,  Hoscheid; 

 Schockmel Francois, ur.  23 XI 1922 r.,  Obercorn; 

 Scholtes Mathias, ur.  16 I 1923 r., Alscheid; 

 Schoos Joseph, ur.  12 III 1921 r.,  Pśtange; 

 Schuller Rene, ur.  25 IV 1923 r.,  Schouweiler; 

 Schwartz Bernard, ur.  22 IV 1922 r.,  Luxembourg; 

 Siebenbour Francois, ur.  3 I 1920 r.,  Medernach; 

 Simon Aloyse, ur.  17 IV 1920 r.,  Capellen; 

 Steinbach Ferdinand, ur.  22 VIII 1921 r.,  Schifflange; 

 Steiver Marcel, ur.  29 VIII 1920 r., Luxembourg—Plaffenthal; 

 Striff Jean Pierre, ur. 1 III 1920 r., Herbom; 

 Thekes Roger, ur.  7 XII 1922 r., Grevenmacher; 

 Thies Jean, ur.  31 XII 1921 r., Boxhorn; 

 Thill Rene, ur.  26 XI 1924 r., Kayl; 

 Thillmann Jean, ur.  30 VI 1924 r., Heinerscheid; 

 Traufler Adolphe Pierre, ur. 14 VII 1921 r.,  Esch/Alzette; 

 Wagner Joseph, ur.  20 VII 1922 r.,  Mamer; 

 Wagner Marcel Eugene, ur. 19 V 1923 r.,  Esch/Alzette; 

 Walmassoni Francois Georges, ur. 28 II 1920 r.,  Rodange; 

 Waltener Marcel, ur. 8 VI1925 r., Kayl; 

 Weber Alex, ur. 17 VII 1920 r.,  Rodange; 

 Weber Marcel, ur. 6 VII 1923 r.,  Folschette; 

 Weiler Andre Paul, ur. 4 II 1921 r.,  Luxembourg; 

 Weiler Jean Pierre, ur.  20 VIII 1922 r., Clervaux; 

 Weimerskirch Ernest, ur. 15 X 1922 r., Luxembourg; 

 Weiss Eugene, ur.  3 V 1922 r., Differdange; 

 Wolter  Francois, ur. 16 IV 1921 r., Steiinfort; 

 Zahnen Albert Pierre, ur. 17 IV 1925 r., Muldange; 

 Zeimet Pierre, ur. 23 I 1923 r., Luxembourg-Kirchberg. 
Spośród więźniów Sonnenburga nie objętych akcją „NN", przebywali w nim 
również obywatele Czechosłowacji. Byli to więźniowie polityczni skazani przez Sąd 
Specjalny w Norymberdze za przynależność do organizacji pod nazwą: „Obrana 
Naroda" (Obrona Narodu): Josef Nekarda- nauczyciel skazany na 8 lat ciężkiego 
więzienia; jego brat -Frantisek Nekarda, którego w czerwcu 1943 r. 
przetransportowano do więzienia Plotzensee w Berlinie, gdzie zmarł; Jan Anrysek- 
właściciel restauracji, z karą 8 lat więzienia; Frantisek Kadubec- dzierżawca 
gospody, skazany na 10 lat więzienia; Jarosław Stehala- oficer armii 
czechosłowackiej, skazany na 10 lat ciężkiego więzienia oraz Jan i Martin Pawlinec 
(ojciec i syn), skazani na 8 lat więzienia. 
Ponadto w Sonnenburgu przez pewien czas byli więzieni: Antonin Zerzen, 
Ferdynand Brablik, Frantisek Hort- były żandarm oraz Emil Kominek, który w 
więzieniu pełnił funkcję fryzjera. 
Zarejestrowano również przyjęcie do więzienia 13 kwietnia 1942 r. Czecha o 
nazwisku Anton Lecień. 
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Wszyscy Czesi i Słowacy zostali w 1944 r. przeniesieni do więzienia w Gollnow 
(Goleniów) i Neubrandenburgu. Obok tej grupy więźniów, w Sonnenburgu znaleźli 
się ponadto: Jugosłowianie, Bułgarzy, Polacy, Słowacy, Rosjanie, dwóch 
Szwajcarów o nazwiskach: Clement Joseph i Millasson Charles, jeden Estończyk — 
Alexander Dewenis, jeden Hiszpan oraz sześciu Włochów, a mianowicie: Ottilio 
Aiberti, Olimpios Danieli, Giuseppe Franchini, Canaro de Sandis, Angelo Vetluso 
oraz Enzo Micucei. Zarejestrowano również jako więźniów Sonnenburga kilku 
antyfaszystów niemieckich oraz innych obywateli Trzeciej Rzeszy, skazanych za 
kradzież, zabójstwo, słuchanie wrogich audycji radiowych, zbieranie różnych 
ulotek zrzucanych przez lotnictwo alianckie i inne nadużycia. Natomiast grupa 
Jugosłowian odbywała tam karę ciężkiego więzienia za niszczenie na poczcie 
berlińskiej paczek wysyłanych żołnierzom niemieckim na front. Wśród więźniów 
nie objętych dekretem „NN" były też osoby skazane na wysokie kary pozbawienia 
wolności za sprzyjanie Żydom- za tzw. zhańbienie rasy (Rassenschande) oraz za 
niedozwolony handel na czarnym rynku. 
Przedstawiciele wyżej wymienionych narodowości nie byli zaliczeni do więźniów 
„NN" i odbywali karę więzienia na ogólnych zasadach przewidzianych 
obowiązującym regulaminem. Mogli oni korespondować i otrzymywać paczki z 
domu.  
Wśród rozstrzelanych w nocy z 30/31 stycznia 1945 r.więźniów, znajdowali się: 
Karl Hubner, Kurt Nelke oraz Richard Traut — niemieccy antyfaszyści z grupy 
Roberta Uhriga, straconego w Moabicie. Na podstawie notatek znalezionych przy 
zwłokach zidentyfikowano wśród rozstrzelanych Luksemburczyka- Henri 
Reinescha, Holendra- Johannesa Oosenburga, Czecha- Jirzego Čepina, Francuzów: 
Rogera Silena, Emila Legranda oraz Morisa Takoena z Paryża. W procesie 
funkcjonariuszy Gestapo z Frankfurtu nad Odrą, toczącym się w 1970 r. przed 
Sądem Krajowym w Kilonii przyjęto, iż żołnierze SS rozstrzelali co najmniej 600 
więźniów (na korzyść oskarżonych). Sąd w Kilonii nie wykluczył, iż liczba ta mogła 
być znacznie większa. Wśród ofiar, zdaniem sądu, większość stanowili 
obcokrajowcy. Byli to: Francuzi, Belgowie, Luksemburczycy, Holendrzy, 
Norwegowie, Duńczycy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy oraz Jugosłowianie. Nie 
ustalono natomiast, jaki procent więźniów stanowili więźniowie polityczni i 
kryminalni. 

Żaden z sonnenburskich więźniów nie mógł korzystać z właściwej opieki 
lekarskiej. Najczęściej przyczyną ich śmierci było przepracowanie i wyniszczenie 
organizmu na skutek niedożywienia. Więźniowie „NN", którzy przybywali do 
Sonnenburgu z innych więzień, znajdowali się niekiedy w stanie kompletnego 
wyczerpania. Natomiast warunki, jakie im stworzono na miejscu, skracały w 
zasadzie życie więźnia najwyżej do trzech miesięcy. W Sonnenburgu więźniowie 
byli zatrudnieni przy wyrobie butów i różnego rodzaju toreb ze słomy. Na 
przełomie lat 1942/1943 niemieckie firmy i przedsiębiorstwa, z uwagi na 
praktycznie darmową siłę roboczą, zorganizowały w więzieniu szereg warsztatów 
zbrojeniowych i innych. Zatrudniano w nich głównie tylko więźniów „NN". Jedna z 
nich - firma Heidenreich wykonywała różnego rodzaju urządzenia dla hodowców 
pszczół oraz metalowe znaczki rozpoznawcze dla ferm kurzych. Inne 
przedsiębiorstwa zarządzały warsztatami mechanicznymi, w których tłoczono łuski 
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do pocisków, wykonywano drewniane skrzynki do amunicji itp. Więźniów 
zatrudniano też przy kręceniu lin okrętowych, rozpruwaniu starych namiotów 
wojskowych, zużytych płaszczy gumowych oraz skręcaniu papierowego sznurka 
do pakowania. 
W firmie określanej przez więźniów „Miką" rozszczepiano płytki izolacyjne z miki 
od zużytych żelazek i kuchenek elektrycznych, przeznaczone do kondensatorów 
lotniczych. Produkowano również kable do łodzi podwodnych, lampy 
sygnalizacyjne dla wojska, prostowano stare gwoździe, a w ostatnim roku 
pracowały tam również trzy prasy 70-tonowe do produkcji pocisków, których waga 
dochodziła do 45 kg. Pociski te po odpowiednim przygotowaniu wysyłano do 
fabryk amunicyjnych w celu napełniania ich materiałem wybuchowym.                                         
Ponadto na terenie więzienia istniały warsztaty kuśnierskie, krawieckie oraz 
wyrabiano siodła, strzemiona i pasy skórzane do spadochronów i różnego rodzaju 
broni palnej. 
Więźniów nie oznaczonych kryptonimem „NN” zatrudniano w pobliskiej fabryce 
prochu w Lemierzycach oraz w zakładach zbrojeniowych w Skwierzynie. Te 
ostatnie były filią ciężkiego więzienia w Słońsku. Więźniów filii zakwaterowano na 
terenie fabryki, a do Zuchthaus Sonnenburg wracali tylko raz na około 6 tygodni w 
celu zmiany bielizny. Pracowano na ogół po 12 godzin. Praca odbywała się w 
systemie dwuzmianowym w dzień i w nocy, w bardzo złych warunkach 
sanitarnych. Jeżeli ktoś nie wykonał ustalonej normy dziennej, strażnicy bili go i 
pozbawiali jedzenia, traktując to jako sabotaż. Pracujący w tzw. „błyszczącej Sali”, 
pozbawionej wentylacji, przy rozłupywaniu miki, byli w stanie przeżyć w tych 
warunkach 5—6 miesięcy. Srebrny pył atakował płuca i więźniowie zapadali na 
pylicę. Kierownicy niektórych zakładów zatrudniających więźniów traktowali 
często tych ludzi gorzej niż strażnicy. Dzienne wyżywienie więźnia nie 
odpowiadało żadnym dopuszczalnym normom. Rano wydawano im około 200 
gramów suchego chleba oraz kubek lub miskę czarnej, gorzkiej kawy, sporządzanej 
z jakiegoś wywaru; w południe litr zupy, najczęściej z brukwi, zgniłych 
ziemniaków lub zmarzniętej kapusty czy zielska przypominającego jarzyny. Na 
wieczór roznoszono po celach pozostałości z obiadu. Przeważnie każdy więzień 
otrzymywał 3/4 litra wodnistej zupy i rozgotowane ziemniaki. Spustoszenie w 
szeregach więźniów czyniła gruźlica. Ich stan zdrowotny pogarszały okropne 
warunki sanitarne. Nie wolno im było się myć. Te same ubrania musieli nosić na 
sobie zarówno w dzień jak i w nocy. Odzież stawała się sztywna od brudu i potu, 
zalęgały się w niej wszy. W zapluskwionych celach nie było pryczy. Więźniowie 
spali na wiązkach starej słomy. Realnej opieki lekarskiej w więzieniu w ogóle nie 
było. Cele chorych również były brudne. Więźniowie nie otrzymywali żadnych 
potrzebnych leków. Więźniowie „NN", odizolowani całkowicie od świata, 
pozbawieni jakichkolwiek wiadomości o rodzinach, umierali w więzieniu z 
powodu: gruźlicy, dyfterytu, róży, choroby żołądka, owrzodzenia, czyraków, 
świerzbu. Lekarz więzienny doktor -Erwin Seidler, zaprowadził w podległym mu 
szpitalu system, który „gwarantował" jak najszybsze uśmiercenie niezdolnego do 
pracy więźnia. Chory z wysoką temperaturą musiał zgłosić swoją wizytę do lekarza 
w godzinach rannych oddziałowemu, który w zasadzie kierował go zgodnie z 
życzeniem. W poczekalni chory dostawał się w ręce pomocnika pielęgniarza- 
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Wladislausa Tomczka, który polecał rozebrać się do badania. Następnie, bez 
względu na porę roku „wietrzono" poczekalnię, otwierając okna i drzwi. 
Przeciętnie chory z wysoką gorączką oczekiwał w takim przeciągu na przyjście 
lekarza 4—8 godzin, co najczęściej kończyło się jego zgonem. Pomocnik 
sanitariusza przyrządzał dla śmiertelnie chorych specjalne pigułki, po spożyciu 
których żyło się zaledwie kilka godzin. Doktor Seidler natomiast nie zawsze chciał 
przyjmować chorych. Niejednokrotnie krzyczał że „dzisiaj nie chcę widzieć w ogóle 
żadnego chorego”.  Stwierdzał też pogardliwie, że jeśli dzisiaj padnie jakaś świnia, 
prędko z nim do skrzyni i zakopać”. W wielu przypadkach oczekiwali bardzo długi 
czas, zanim zostali uznani za chorego. Wielu więźniów zmarło, nie mając nawet 
możliwości zbliżenia się do lekarza. Chorzy bez ubrania byli upychani po 25 
względnie 30 osób do lodowatych cel, przeznaczonych regulaminowo dla 8 osób. 
Tutaj spali na ziemi wspólnie, zarażeni i nie zarażeni, oprócz chorych na gruźlicę, 
którzy umierali w celach dla nich przeznaczonych. Chorzy nigdy nie wychodzili na 
spacer, a racje żywnościowe mieli niższe 20%. Sanitariusze poddawali ich 
okrutnemu reżimowi, jakiego nie doznawali więźniowie pracujący. Rola 
pielęgniarzy sprowadzała się tylko do dokuczania chorym przez zmuszanie ich do 
długotrwałego stania nago, bicie, okradanie z wyżywienia itp. Leczenie w 
rzeczywistości polegało na przyśpieszaniu śmierci chorego. Chorzy byli poddawani 
„diecie”, która trwała od 3 do 5 dni, lub oblewani byli lodowatą wodą pod 
pretekstem dezynfekcji. Gdy chory głośno manifestował swój ból lub nie umierał 
zbyt szybko, wówczas dr Seidler, względnie pielęgniarz stosowali ostateczny 
środek, tak zwaną „Sűsse Flasche” („słodką butelkę”). Chory musiał wypijać 
bezbarwny płyn zawarty w małej buteleczce. Wszyscy, którym ją podano w ciągu 
najbliższych 2—3 godzin konali. Środek ten stosowano również, gdy na izbie 
chorych było przepełnienie. Chorzy umierali tam pokryci własnymi odchodami i 
robactwem. W izbie chorych nie było łóżek, chorzy leżeli na kocach na posadzce 
betonowej pokrytej linoleum. W izbie, w której można było pomieścić 20 łóżek, 
leżało w ten sposób około 120 chorych. Jedynie od czasu do czasu zaglądał tam dr 
Seidler, który nie wykonywał żadnych zabiegów ani też nie udzielał pomocy. 
Więzienny lekarz ograniczał się tylko do przechadzek wśród chorych, palcem 
wskazując sanitariuszowi, kogo należy przenieść na tzw. izolatkę. Było to 
pomieszczenie w piwnicy, pełne wody, brudu i bez światła. Znajdowały się tam 
natomiast prycze betonowe pokryte deskami. Po trzech dniach pobytu w izolatce 
chory umierał. Dyrektor więzienia -Teodor Knops, wspólnie z dr Seidlerem, aby 
pozbyć się „darmozjadów", organizowali  kilkakrotnie w największe mrozy zimą 
na przełomie 1943/1944, transporty „inwalidów" do więzienia w Wolfenbuttel. 
Wywożono ich w bydlęcych, nieogrzanych wagonach podczas największych 
mrozów. Kiedy transport przybył do Wolfenbuttel, po około dwóch tygodniach był 
zawracany z powrotem do Sonnenburga. Po drodze część więźniów umierała z 
powodu zimna, braku ciepłej odzieży i niedożywienia.  
Administracja więzienia, jak i przedstawiciele firm zatrudniających więźniów, 
zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym, nieustannie posądzali Francuzów i Belgów 
o dokonywanie sabotaży. Wielokrotnie grożono im rozstrzelaniem.  
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W listopadzie 1944 r. około 800 więźniów, głownie Belgów, Francuzów, 
Norwegów, Rosjan i Ukraińców, przeniesiono z tego więzienia do KL 
Sachsenhausen. 

 9 stycznia 1945 г., gdy w sonnenburskim "więzieniu pozostało jeszcze około 
638 więźniów z akcji „NN”, których nie zdołano w międzyczasie przekazać 
obozowi koncentracyjnemu w Sachsenhausen z powodu katastrofalnego stanu ich 
zdrowia, a także wobec braku środków transportowych, do więzienia przybyła 38-
osobowa grupa więźniów „NN" z zakładu karnego z Schwabisch-Hall. W dniu 25 
stycznia 1945 r. wieczorem przybyła do Sonnenburga kolumna ewakuowanego 
więzienia z Wronek, na której czele stał jego dyrektor, radca rejencyjny- Jorg 
Gosbert. Wiadomość, że do Kostrzyna w niedługim czasie dotrą czołgi radzieckie, 
wywołała wśród urzędników więzienia panikę. Na naradzie 28 stycznia 1945 r. 
dyrektor Knops wydał polecenie natychmiastowych przygotowań do ewakuacji 
więźniów, których zamierzano początkowo przenieść wraz z całą załogą do 
więzienia Berlin-Tegel. Przed ewakuacją zostały spalone wszystkie dokumenty 
więzienne, poza kartotekami imiennymi więźniów, które załadowano na 
samochody. Kolumna ewakuowanych, wprowadzona na teren więzienia, liczyła 
540 mężczyzn oraz 58 kobiet. 26 stycznia 1945 r. dotarli do tego więzienia również 
urzędnicy z rodzinami i kilkudziesięciu więźniów z zakładu karnego w Łęczycy. 
Główny prokurator Sądu Apelacyjnego (Kammergericht) w Berlinie Kurt Walter 
Hansen, sprawujący zwierzchnictwo nad Zuchthaus Sonnenburg, zaproponował 
przekazanie więźniów „nie podlegających ewakuacji” w ręce Gestapo. Decyzję o 
przeprowadzeniu egzekucji miał sankcjonować Herbert Klemm - zastępca ministra 
sprawiedliwości (sekretarz stanu ministerstwa) III Rzeszy, któremu to ministerstwu 
więzienie w Sonnenburgu podlegało.  
Około godz. 18.00, dnia 30 stycznia 1945 r. do sonnenburskiego zakładu karnego 
przyjechał około 20-osobowy specjalny oddział SS z rejencyjnej placówki Gestapo 
we Frankfurcie nad Odrą, dowodzony przez SS-Hauptsturmfűhrera Wilhelma 
Nickla, z rozkazem przejęcia więzienia pod zarząd Gestapo.  SS-Hauptsturmfűhrer 
Nickel, mając rozkaz „oczyszczenia więzienia” (Rȁumungsbefehl) od szefa 
placówki we Frankfurcie nad Odrą - SS-Obersturmbanfűhrera Heinza Richtera, 
zażądał od dyrektora Knopsa dokonania selekcji więźniów, zgodnie z wytycznymi 
w sprawie ewakuacji zakładów karnych z zagrożonych działaniami wojennymi 
rejonów na terenie Rzeszy. W gabinecie Knopsa, W. Nickel, w obecności Georga 
Rungego, Friedricha Tittmanna, Emila Krausego, Paula Kliettzinga oraz Rudolfa 
Fiedlera, poinformował dyrektora więzienia i pozostałych, co kryje się faktycznie za 
rozkazem „oczyszczenia więzienia". Oświadczył jednoznacznie, że zamierza ze 
swoim oddziałem SS dokonać egzekucji więźniów przez rozstrzelanie. Podstawę do 
selekcji więźniów stanowiły wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, które 
określały sposób ewakuacji więźniów z rejonów objętych działaniami operacyjnymi 
Wehrmachtu. 
W myśl powyższych wytycznych ewakuacja zakładów karnych mogła nastąpić 
przez przetransportowanie więźniów do innych placówek, nie zagrożonych 
działaniami obcych wojsk, lub ich zwolnienie. Wytyczne nie dopuszczały w 
żadnym przypadku zwolnień więźniów „NN", Żydów i więźniów żydowskiego 
pochodzenia pierwszego stopnia oraz Cyganów. Ponadto nie pozwalały na 
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zwolnienie więźniów skazanych przez sądy wojskowe, więźniów będących w 
dyspozycji policji i osób przeciw którym toczyło się śledztwo. Zgodnie z ich treścią 
„recydywiści, elementy aspołeczne oraz więźniowie polityczni, jako szczególnie 
niebezpieczni, zawsze, w przypadkach szczególnego zagrożenia, powinni być 
oddani do dyspozycji policji bezpieczeństwa”. 
Zwolnieniu przed terminem podlegali tylko więźniowie, których kara lub reszta 
kary nie przekraczała 6 miesięcy, w szczególnych przypadkach 9 miesięcy, a ich 
zachowanie dawało rękojmię spokojnego powrotu do społeczeństwa. ,,O ile 
ewakuacja więźniów w przewidzianym rejonie, z jakichkolwiek powodów okaże 
się nie do przeprowadzenia, wrogie elementy należy przekazać policji w celu 
odizolowania ich, a gdyby i to okazało się niemożliwe, należy je unieszkodliwić 
przez rozstrzelanie. Ślady unieszkodliwienia należy starannie zatrzeć.” Powyższe 
wytyczne były znane dyrektorowi więzienia Knopsowi i jego urzędnikom. Z tych 
też względów selekcję więźniów na podstawie zachowanej kartoteki 
przeprowadzali: dyrektor- Theodor Knops, Willi Budack- inspektor kartoteki oraz 
Georg Runge, w obecności Wilhelma Nickla i innych gestapowców. 
Przeglądane kartoteki układano w trzech stosach. Pierwszy, najmniejszy, dotyczył 
zaufanych więźniów, którzy mieli być ewakuowani. Drugi stos, największy, 
obejmował więźniów, których miano zlikwidować. Natomiast w trzeciej grupie 
znaleźli się więźniowie, co do których jeszcze nie podjęto decyzji. Ogółem wybrano 
823 więźniów przeznaczonych do „unieszkodliwienia", a odnośnie 174 więźniów 
zdecydowano o ich ewakuacji. Po dokonanej selekcji naradzano się, w jakim 
miejscu wykonać egzekucję. Połączono się również telefonicznie ze składem 
amunicji w Lemierzycach. Początkowo egzekucja miała się odbyć w polu, niedaleko 
więzienia. Dyrektor Knops sprzeciwił się jednak temu, uzasadniając to brakiem 
czasu i bliskością jednostek Armii Czerwonej. Doprowadzanie więźniów z cel do 
odległego miejsca rozstrzelania opóźniłoby akcję, a nadto brak było ludzi do ich 
konwojowania. W ostateczności ustalono, iż egzekucja odbędzie się bezpośrednio 
na terenie więzienia. Postanowiono ją przeprowadzić pomiędzy budynkiem 
warsztatowym, a murem więziennym. Rozstrzelanych zdecydowano się nie 
zakopywać, lecz pozostawić między dwiema ścianami muru, w miejscu gdzie nie 
sposób było, z uwagi na ograniczona widoczność, dojrzeć ciała rozstrzelanych. 
Więźniów na miejsce egzekucji z cel miał doprowadzać Hauptwachmaister- Emil 
Krause, jako kierownik służby ochrony wewnętrznej, przy pomocy podległych mu 
funkcjonariuszy więziennictwa. Wilhelm Nickel dokonał wizji miejsca przyszłej 
egzekucji oraz sprawdził oświetlenie. Uzgodniono, że wszystkich więźniów 
przeznaczonych na śmierć umieści się po 10 w wolnych celach skrzydła 
wschodniego i zachodniego. Natomiast więźniowie wyznaczeni do ewakuacji 
przeniesieni zostaną w rejon skrzydła północnego. Więźniom przeznaczonym do 
ewakuacji rozdano nowe obuwie, bieliznę oraz ubrania. Do rozstrzelania 
przewidzianych do likwidacji więźniów doszło w nocy z 30/ 31 stycznia 1945 r. 
Doprowadzanym przez strażników więźniom dowódca plutonu egzekucyjnego 
rozkazywał kłaść się twarzą na ziemię, na kopiec z kartoflami. Następnie zabijano 
ich strzałem w potylicę z pistoletów i pistoletów maszynowych. Więźniów 
prowadzili urzędnicy więzienia, uzbrojeni w karabiny, w grupach po 10 ludzi. 
Wyznaczeni przez administrację więźniowie mieli za zadanie ciała zastrzelonych 
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przeciągać przez narożnik na podwórze, na którym składowano drzewo i 
pozostawianie w wyznaczonym miejscu. Egzekucja trwała od 23.00 do około 02.00 
w nocy. Osoby ranne były dobijane przez SS-manów kolejnymi strzałami z 
pistoletów. Zwłoki rozstrzelanych pozostawiono na dziedzińcu więzienia. 
Następnie SS-mani, po oczyszczeniu mundurów z krwi odjechali autem do 
Frankfurtu. Pozostali więźniowie wraz z personelem ewakuowali się z 
Sonnenburga w kierunku Brandenburga. Ustalono, iż w  masakrze więźniów udział 
wzięli następujący strażnicy stanowiący personel Zuchthaus Sonnenburg: Emil 
Krause, Emil Wobser; zaś w jej planowaniu i pomocy w eksterminacji więźniów: 
dyrektor Theodor Knops, Georg Runge, Willi Budack, Friedrich Tittmann, Paul 
Kliettzing i Rudolf Fiedler.  Egzekucję przeżyli wówczas ciężko ranny Belg- Leon 
Esseler z Liege, postrzelony w głowę oraz ranni Jugosłowiane: Wiekosław Leczek, i 
Włodzimierz Savić. Pluton egzekucyjny SS rozstrzelał tej nocy około 819 więźniów.  
Na podstawie częściowo odtworzonych przez OKBZH w Zielonej Górze kartotek 
więźniów ustalono dane niektórych ofiar zbiorowej egzekucji.  
Jeżeli chodzi o obywateli Francji to rozstrzelani wówczas zostali: 

 Jean Mougerotte, 

 Camille Andre, 

 Jean Barrette, 

 Jose Bonnenge lub Bonange, 

 Albert Bosman, 

 Emile Bourgeois, 

 Raymond Boyet, 

 Jean Alban Rene Charreau, 

 Gustave Dalaide, 

 Camille Dejas, 

 Alexandre Demayer, 

 Maurice Duchtal lub Duchatel, 

 Henri Gaulda, 

 Felicien Gregoier, 

 Andre Jadin, 

 Gustave Jeanty, 

 Jacques Lacascade, 

 Emil Lengrand, 

 Leo Lutkie, 

 Louis Meskaens, 

 Georges Ricordel, 

 Jean Rochefort, 

 Henri Roger, 

 Roger Silen, 

 Jean Vibout, 

 Roger Wiernick. 
Obywatele Belgii: 

 Roger Bouvry, 

 Francois Felix Prudhomme, 
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 Gustave Wauters, 

 Gaston De Lichttervelde, 

 Victor Roberechts, 

 Jose Bonnenge, 

 Jules Gigot, 

 Louis Meskens, 

 Gustave Delaide, 

 Alexandre de Nayer, 

 Jean Delichtervelde, 

 Camille de Jasse. 
Obywatele Norwegii:  

 Sverre Nilsen. 
Obywatele Holandii: 

 Johannes Baarschers, 

 Johannes Cosenburg, 

 Hubertus Frantzen, 

 Adrianus Cornelis van Gelderen, 

 Johannes Antonius Goosen, 

 De Groot Wouter, 

 Jacobus Johanus de Haan, 

 Johannes Hendrik Ingen, 

 Pieter Johannes de Jonker, 

 Jean de Konink, 

 Leo Victor Lutkie, 

 Matheus Jaques Maessen, 

 Egbertus Stephanus Marks, 

 Wouter Mulder, 

 Laurens van de Nes, 

 Johannes Adrianus Ohmstede, 

 Johannes Dirk Osenbrug, 

 Theodores Qudemans, 

 Hendrickus Luckas Pakker, 

 Willem Frederik Poerstamper, 

 Jacob Dirk Pont, 

 Jacob Franciskus Rijff, 

 Jean van de Schaar, 

 Willem Schmidt, 

 Hendrik Jacob Slius, 

 Willem Piet van Tienhoven, 

 Jacobus Cornelis Zanten. 
Obywatele ZSRR: 

 Filip Bielec, 

 Josip Miłoszuk, 

 Piotr Worobiow, 
Obywatele Księstwa Luksemburg: 
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 Leonard Antony, 

 Armand Baulesch, 

 Pierre Baum, 

 Gustave Becker, 

 Jean Paul Bernardy, 

 Theophile Birden, 

 Joseph Bley, 

 Philippe Bonifas, 

 Nicolas Braun, 

 Mathias Busse, 

 Michel Busser, 

 Ernest Christophory, 

 Pierre Clement, 

 Francois Cordier, 

 Michel Courte, 

 Leon Erenster, 

 Victor Ewen, 

 Jean Faber, 

 Leon Felten, 

 Rene Flesch, 

 Joseph Franck, 

 Josef Frieseisen, 

 Josef Gansen, 

 Mathias Gilbertz, 

 Hubert Godefroid, 

 Norbert Hansen, 

 Francois Marie Hayard, 

 Jean Pierre Hommel, 

 Roger Nicolas Hubert, 

 Marcel Jacoby, 

 Marcel Jaminet, 

 Remy Kauffmann, 

 Ferdinand Kies, 

 Raymond Koerner, 

 Jean Nicolas Koppes, 

 Jean Pierre Koster, 

 Jean Krier, 

 Jean Linden, 

 Arhur Logelin, 

 Jean Albert Lucas, 

 Mathias Majerus, 

 Jean Pierre Marnach, 

 Ernst Mathieu, 

 Fernand Georges Mart, 

 Albert Mayer, 
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 Leon Mertz, 

 Gaston Mertens, 

 August Jean Meyers, 

 Paul Momper, 

 Albert Neuens, 

 Nihil- b.d.d., 

 Alphonse Noel, 

 Jean Noel, 

 Clement Paul, 

 Leon Perl, 

 Josef Perrard, 

 Jean Pierre Pfeiffer, 

 Nicolaus Pierret, 

 Lucien Pompermaier, 

 Jose Ramonfosse, 

 Jean Pierre Reding, 

 Henri Reinesch, 

 Albert Schmit, 

 Jules Schmit, 

 Jean Gaspard Schmitz, 

 Francois Schocmel, 

 Mathias Scholtes, 

 Joseph Schoos, 

 Rene Schuller, 

 Bernard Schwartz, 

 Francois Siebenbour, 

 Aloyse Simon, 

 Ferdinand Steinbach, 

 Marcel Steiver, 

 Jean Pierre Striff, 

 Roger Thekes, 

 Jean Thiels, 

 Rene Thill, 

 Jean Thillmann, 

 Adolphe Pierre Trauffler, 

 Francois Georges Valmassoni, 

 Joseph Wagner, 

 Marcel Eugene Wagner, 

 Marcel Waltener, 

 Alex Weber, 

 Marcel Weber, 

 Andre Paul Weiles, 

 Jean Pierre Weiles, 

 Ernst Weimerskirch, 

 Eugene Weiss, 
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 Francois Wolter, 

 Albert Pierre Zahnen, 

 Pierre Zeimet. 
Obywatele Czechosłowacji: 

 Jirzi Cepin. 
Obywatele Republiki Irlandzkiej: 

 Robert Vernon. 
Obywatele polscy: 

 Feliks Stasik. 
Obywatele Niemiec: 

 Karl Hubner, 

 August Klug, 

  Kurt Nelke , 

  Richard Traut. 
 

Jako pierwsze dochodzenie w sprawie rozstrzelania więźniów prowadziły w 
lutym 1945 r. wojskowe władze sowieckie. Po wkroczeniu do Słońska Armii 
Czerwonej – wykonano dokumentację fotograficzną miejsca zbrodni. W skład 
powołanej komisji wojskowej wchodzili: kapitan gwardii P.S. Popow, komendant 
wojskowy Sonnenburga st. lejtnant I.A. Karepow, lejtnant gwardii W.Ł 
Gawriuszkin, starszyna gwardii służby medycznej Ł.A Woroszina i st. sierżant 
gwardii Kapłan. Ujawniono w toku przeprowadzonych wówczas oględzin miejsca 
zbrodni, iż część zwłok rozstrzelanych więźniów, ułożonych w stertach pod 
murem, nosiło ślady dobicia rannych w postaci urazów od uderzeń kolbami 
karabinów i ran postrzałowych głowy, zaś same ciała były nadpalone. Powyższe 
wskazywało na chęć zatarcia śladów egzekucji przez jej sprawców poprzez polanie 
benzyną i podpalenie ciał zastrzelonych. Ciała więźniów zostały pochowane w 2 
zbiorowych mogiłach - łącznie 819 zwłok ludzkich. Ujawnione przy zwłokach 
dokumenty i przedmioty osobiste, żołnierze przekazali do sztabu jednostki 
wojskowej nr 54761 VIII Armii Gwardyjskiej.  
Z treści dokumentów uzyskanych przez OKBZH w Zielonej Górze od Prokuratora 
Generalnego NRD w 1969 r. wynikało, iż w egzekucji więźniów w Sonnenburgu 
brali udział m.in.: 

 SS-Hauptsturmfűhrer Wilhelm Nickel - zam. w latach 70-tych w Nenndorf 
k/Hamburga, sądzony w 1970 r. za powyższe zbrodnie przez Sąd Karny w 
Kilonii. 

 SS-Sturmbannfűhrer Heinz Richter – kierownik Gestapo we Frankfurcie n. 
Odrą w 1945 r., sądzony w 1970 r. za powyższe zbrodnie przez Sąd Karny w 
Kilonii. 

 Główny strażnik więzienia Sonnenburg Emil Wobser – ur. 1 stycznia 1892 r., 
który miał wówczas ładować amunicję do broni, którą dysponował podczas 
egzekucji oddział hitlerowskiej policji bezpieczeństwa. 

Na podstawie zgromadzonych w toku śledztwa dokumentów ustalono, iż 
pomiędzy 1941 a 1945 r. w Zuchthaus Sonnenburg pracowali następujący 
funkcjonariusze nazistowskiego więziennictwa: 
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 dyrektor więzienia, radca regencyjny Theodor Knops -ur. w 1902 r. – zmarł 20 
grudnia 1962 r. w Aachen; 

 zastępca dyrektora więzienia Georg Rung - ur. w 1881 r., został aresztowany 
przez sowiecki wymiar sprawiedliwości, w październiku 1946 r., był sądzony 
przez Radziecki Trybunał Wojskowy w Brandenburgu, skazany na 
rozstrzelanie. Wyrok wykonano; 

 nadinspektor więziennictwa- Friedrich Tittmann - ur. ok.1890/95.; 

 Rudolf Fiedler- ur. w 1891 r., osobisty sekretarz dyrektora więzienia; 

 Erich Sommerfeld – ur. 6 października 1906 r.; 

 Erich Blauert – ur. 12 lutego 1899, kierownik administracyjny więzienia b.d.d.; 

 Paul Klietzing- kierownik kasy więzienia – ur. w 1883 r. został aresztowany 
przez sowiecki wymiar sprawiedliwości, w październiku 1946 r. sądzony przez 
Radziecki Trybunał Wojskowy w Brandenburgu – miał umrzeć w więzieniu w 
skutek ciężkiej choroby; 

 naczelnik służby ochrony wewnętrznej więzienia Hauptwachmaister Emil 
Krause, ur. ok. 1896 r.; 

 urzędnik prawny Viktor Nowak, ur. 11 lipca 1898 r.; 

 urzędnik administracji więziennej Friedrich Bartel, ur. 18 września 1889 r.; 

 Hauptwachmeister Theodor Muller – ur.1887 r.; 

 strażnik – Hauptwachmaister Fritz Budack- ur.1895 r.- miał umrzeć na tyfus 
jesienią 1945 r. w m. Seelow; 

 strażnik pomocniczy Johannes Arndt, ur. 19 czerwca 1895 r.; 

 Hauptwachmaister Hans Wischnewski – ur. w 1905 r.- prowadził kartotekę 
więzienną –b.d.d.; 

 Hauptwachmeister Willi Budeck- kierownik wydziału przyjęć więzienia b.d.d.. 

 Hauptwachmaister Emil Wobser – ur. 1892 r.; 

 Wladislaus Tomczek – ur. w dniu 19 maja 1886 r.- Hauptwachtmeister na izbie 
chorych; 

 Richard Deickert, ur. 7 października 1902 r., strażnik pomocniczy; 

 Walther Freigang –ur. 28 maja 1899 r., strażnik więzienia, zmarł 14 września 
1959 r.; 

 Richard Gerloff, strażnik- ur. 25 grudnia 1890 r.; 

 Erich Sommerfeld, strażnik, ur. 6 października 1906 r.; 

 strażnik Max Lehmann, ur. 10 września 1898 r.; 

 strażnik pomocniczy Karl Keiling, ur. 5 listopada 1898 r.; 

 Oskar Buntke lat 67 – Hauptwachmeister i cenzor więzienny – b.d.d.; 

 Heitbach - ur. w 1900 /05 r.,  inspektor policji więzienia; 

 Paul Huschke – Oberwachtmeister – b.d.d.; 

 Edward Rosenberg – Hauptwachtmeister, kierownik warsztatów więziennych; 

 strażnika więzienia, Justizwachmeister Willy Haase, ur. 16 sierpnia 1898 r.; 

 strażnik więzienia Paul Huschke- od lutego/marca 1945 r. w niewoli 
sowieckiej; 

 dozorca więzienny Schenkwitz – b.d.d.; 

 kierownik magazynu żywności Walther Glasner; 

 Theodor Georgi, lat 50, strażnik - b.d.d; 
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 Friedrich Bartel- urzędnik administracji więziennej, ur. 18 września 1889 r.; 

 Johanne Heize- pracownica biurowa więzienia; 

 doktor med. Erwin Seidler – ur. 1 kwietnia 1894 r., nie będący na etacie 
więzienia i dochodzący do pracy z miasta. 

Powyższa lista funkcjonariuszy nazistowskiego więziennictwa w Sonnenburgu jest 
niepełna. 

W toku przedmiotowego śledztwa przeprowadzono w Oddziałowym Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Szczecinie, Poznaniu oraz Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie kwerendy, które 
przyniosły tylko częściowo pozytywne rezultaty. Z wnioskiem o udzielenie 
pomocy prawnej zwrócono się ponadto do Centrali Ścigania Zbrodni 
Nazistowskich w Ludwigsburgu oraz do Muzeum Niemieckiego Ruchu Oporu i 
Stowarzyszenia byłych Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Berlinie. 
Na ich podstawie ustalono, iż od 28 lutego 1948 r. Główna Komisja Badania 
Zbrodni Niemieckich w Polsce prowadziła postepowanie karne przeciwko 
prokuratorowi Kammergericht w Berlinie- Kurtowi Walterowi Hansenowi, które 
zostało zakończone w dniu 3 grudnia 1948 r. postanowieniem o umorzeniu z 
powodu braku dowodów winy w stosunku do ww. Przedmiotowe postępowanie 
zostało przeprowadzone bardzo pobieżnie w jego trakcie nie przesłuchano żadnego 
świadka. 
Zapoznano się także z aktami dochodzenia z 1951 r. w sprawie ustalenia nazwisk 
obywateli Luksemburga, zamordowanych w dniu 30/31 stycznia 1945 r. w 
więzieniu w Sonnenburgu. Przedmiotowe akta zawierają korespondencję Polskiej 
Misji Dyplomatycznej w Berlinie, korespondencję Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz pisma Luksemburskiej Misji Poszukiwań, 
zwierające dane obywateli Księstwa Luksemburg, rozstrzelanych przez oddział 
Gestapo w Sonnenburgu. Zapoznano się także z udostępnianymi przez Archiwum 
IPN w Warszawie teczkami zatytułowanymi:  

 „Polska misja Wojskowa Badania Zbrodni Wojennych- akta karne. Masowe 
rozstrzelanie więźniów w Słońsku k. Kostrzyna” sygn. arch. GK 184/725, 

 „Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce- akta sprawy 
rozstrzelania 819 więźniów różnych narodowości przez oddział SS w Słońsku 
w nocy z 30/31 stycznia 1945 r.” sygn. arch. GK 162/885, 

 „Materiały informacyjne i korespondencja dot. rozstrzelania 819 więźniów 
różnych narodowości przez oddział SS w dniu 30/31 stycznia 1945 r. w 
więzieniu w Słońsku- Sonnenburg-1961”- sygn. arch. GK 162/888. 

Przedmiotowe teczki zawierają głównie korespondencję pomiędzy GKBZN w 
Polsce, a Polską Misją Wojskową w Berlinie, korespondencję Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Warszawie, pisma Centralnego Biura Poszukiwań, 
korespondencję z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, korespondencję z 
pełnomocnikiem rządu na obwód sulęciński, kopię protokołu oględzin grobów 
masowych w Słońsku, dokumentów w j. niemieckim, w tym zeznań byłego więźnia 
Zuchthaus Sonnenburg, naocznego świadka egzekucji- Waltera Glasnecka oraz 
pisma OKBZN w Poznaniu, odpisy napisów znajdujących się na drzwiach cel w 
Zuchthaus Sonnnburg, sprawozdanie GKBZN w Polsce z dochodzenia w 
prowadzonego w powyższej sprawie.  
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Dodatkowo uzyskano kopię wyroku z uzasadnieniem Sądu Krajowego w Kilonii z 
dnia 2 sierpnia 1971 r. w sprawie karnej prowadzonej przez wymiar 
sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec przeciwko byłym funkcjonariuszom 
Gestapo rejencji frankfurckiej, odpowiedzialnym za masową egzekucje więźniów w 
Sonnenburgu tj. SS-Sturmbannfűhrerowi- Heinzowi Richardowi Richterowi, ur. 13 
lutego 1902 r. – kierownikowi Gestapo we Frankfurcie n. Odrą w 1945 r. oraz SS- 
Hauptsturmfűhrerowi- Wilhelmowi Nickelowi, ur. 16 czerwca 1914 r. 
dowodzącemu plutonem egzekucyjnym o sygn. III 37/70, 2Ks 1/70. 
Sąd Krajowy w Kilonii po przeprowadzeniu postępowania dowodowego 
uniewinnił obu oskarżonych od popełnienia zarzucanych im zbrodni, uznając 
jednocześnie, iż oddział SS dowodzony przez Wilhelma Nickla, liczący około 20 SS-
manów zastrzelił wówczas co najmniej 600 więźniów. Skład orzekający stwierdził, 
że obaj oskarżeni nie działali z własnej inicjatywy lecz w ramach wydanych im 
rozkazów. W swoich kuriozalnych wywodach sąd starał się umniejszyć rolę w 
dokonanej egzekucji H. Richtera i W. Nickla, uznając, iż istotne decyzje co do 
wyboru więźniów przewidzianych do fizycznej likwidacji podejmował dyrektor 
więzienia Knops. Sąd doszedł również do wniosku, iż postępowanie dowodowe nie 
ujawniło żadnych faktów, które pozwoliłoby na uznanie dokonanych zabójstw 
więźniów za okrutne, przysparzające ofiarom bezlitosnego przekonania o 
właściwym celu zabicia, bólu lub męki. Uznano, iż sprawcy nie działali z zamiarem 
zabicia podstępnego, ani też z niskich pobudek. Sąd nie stwierdził, iż motywem ich 
działania było określone pochodzenie bądź narodowość więźniów. Przyczyną i 
zamiarem do popełnienia tych czynów przez sprawców była, jego zdaniem, troska 
o spokojny odwrót ludności cywilnej z zagrożonych przez wroga obszarów, 
zwłaszcza, iż cudzoziemscy więźniowie mogli stać się potencjalnymi wrogami 
pozostałej na miejscu niemieckiej ludności. 
Sąd uznał, iż zachowanie obu oskarżonych wyczerpało znamiona pomocnictwa do 
morderstwa, lecz z wagi na upływ ponad 20 lat od daty popełnienia 
inkryminowanych czynów, nastąpiło z dniem 7 maja 1960 r. przedawnienie 
ścigania tych przestępstw. 
Ustalono również, iż wydarzenia ze stycznia 1945 r. w więzieniu w Sonnenburgu 
były wielokrotnie przedmiotem postepowań prokuratorskich w powojennych 
Niemczech i tak: 

 Prokuratura w Berlinie w 1956 r. pod numerem 2P Js 407/56 prowadziła 
postępowanie karne przeciwko byłemu strażnikowi Emilowi Wobserowi. 
Postępowanie umorzono z powodu braku dowodów w dniu 28 sierpnia 1956 r. 

 Prokuratura w Berlinie w 1947 r. pod numerem 1P Js 1476/47 r. prowadziła 
postępowanie karne przeciwko Richardowi Deickertowi. Brak informacji o 
sposobie zakończenia postępowania.  

 Prokuratura w Berlinie w 1950 r. pod numerem 2P 9 Js 59/50 prowadziła 
postępowanie karne przeciwko Wladislausowi Tomczekowi. Postępowanie 
umorzono z uwagi na śmierć podejrzanego.  

 Prokuratura w Aachen w 1961 r, pod numerem 2 Js 416/61 prowadziła 
postępowanie karne przeciwko Theodorowi Knops. 

Uzyskano także z Centrali Ścigania Zbrodni nazistowskich w Ludwigsburgu kopie 
akt sprawy karnej przeciwko Heinzowi Richardowi Richterowi i Wilhelmowi 
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Nickelowi. W przedmiotowych materiałach znajduje się m.in. raport z dnia 10 
lutego 1945 r. komisji sowieckiej dot. egzekucji więźniów na terenie Zuchthaus 
Sonnenburg. Według jego treści na miejscu tej zbrodni leżało ponad 800 częściowo 
zwęglonych zwłok więźniów. Dodatkowo akta zawierały protokół zeznań więźnia, 
który przeżył egzekucję, a mianowicie Vjekoslava Lecka. 
Analiza przekazanych przez Archiwa IPN oraz Centralę Ścigania Zbrodni 
Nazistowskich w Ludwigsburgu pozwala na przyjęcie za pewnik, iż wymienieni 
wyżej funkcjonariusze III Rzeszy, odpowiedzialni za uśmiercanie więźniów i 
odmawianie im opieki medycznej, niewolniczą praca więźniów oraz zbrodniczą, 
masową egzekucję w ramach tzw. „oczyszczania więzień”, w tym prokurator 
Kammergericht w Berlinie- Kurt Walter Hanssen, kierownik placówki Gestapo we 
Frankfurcie nad Odrą- SS-Sturmbannfűhrer Heinz Richard Richter, personel 
Zuchthaus Sonnenburg, jak też kierujący egzekucją SS-Hauptsturmfűhrer- Wilhelm 
Nickel już nie żyją. Jak wynika bowiem z poczynionych ustaleń wymienieni z 
nazwisk sprawcy tych zbrodni urodzili się pod koniec XIX lub na początku XX 
wieku. Powojenne losy niektórych z tych osób nie są znane wymiarowi 
sprawiedliwości. Jak to ustalono na podstawie dokumentów uzyskanych z 
Niemiec, część z nich, w tym dyrektor więzienia w Sonnenburgu -Theodor Knops, 
główny strażnik w izbie chorych- Wladislaus Tomczek, zmarli w latach 50-tych i 60-
tych ubiegłego wieku w Republice Federalnej Niemiec. Herbert Klemm - zastępca 
ministra sprawiedliwości (sekretarz stanu ministerstwa) III Rzeszy, ur. 15 maja 1903 
r. był sądzony przez amerykański trybunał wojskowy, który 14 grudnia 1947 r. 
skazał go na dożywocie. Ww. został zwolniony z więzienia 14 lutego 1957 r. 
Zastępca dyrektora więzienia- Georg Rung, krótko po zakończeniu wojny, został 
aresztowany przez sowiecki wojskowy wymiar sprawiedliwości. W październiku 
1946 r. radziecki Trybunał Wojskowy w Brandenburgu skazał go na karę śmierci 
przez rozstrzelanie. Również inspektor więzienny Paul Klietzing został 
aresztowany przez sowietów, umarł w październiku 1946 r. w więzieniu w 
Brandenburgu w skutek ciężkiej choroby. Lekarz więzienny Erwin Seidler do 
października 1947 r. mieszkał w Słońsku i pracował w Ośrodku Zdrowia. Ww. 
został rozpoznany, jako zbrodniarz wojenny, podczas wizyty w Słońsku 
Norweskiej Misji Wojskowej przez byłego więźnia Zuchthaus- obywatela 
norweskiego. Po zatrzymaniu go przez funkcjonariusza PUBP z Sulęcina, w trakcie 
przewożenia do aresztu UB, E. Seidler zażył silny środek nasenny, po którym, nie 
odzyskawszy przytomności, zmarł w dniu 18 października 1947 r. w sulęcińskim 
szpitalu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie zdołano ustalić 
nazwisk strażników więzienia w Sonnenburgu, którzy w okrutny sposób znęcali się 
nad więźniami, jak też osób wspomagających w nocy z 30/31 stycznia 1945 r z 
oddziału policji bezpieczeństwa i SS, dowodzony przez Wilhelma Nickla, w trakcie 
przeprowadzonej masowej egzekucji. Nie zidentyfikowano także SS-manów, 
wchodzących w skład tego plutonu, którzy rozstrzelali wówczas 819 więźniów. 
Zarówno H. Richter jak i W. Nickel w trakcie procesu przed Sądem Krajowym w 
Kilonii, umniejszając swoja rolę w przestępczym procederze, twierdzili, iż nie mają 
takich informacji, bowiem komando miało być zebrane ad hoc spośród członków 
policji bezpieczeństwa i SS, pozostających do dyspozycji placówki Gestapo we 
Frankfurcie n. Odrą. 
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Istotnych dla sprawy ustaleń nie poczyniono również odnośnie pozostałych 
funkcjonariuszy więziennictwa, biorących udział w tej egzekucji lub będących jej 
świadkami. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Szczecinie, pomimo przeprowadzenia w tym kierunku działań nie zdołała także 
poczynić stosownych ustaleń. Informacji o ewentualnym miejscu pobytu lub 
śmierci tych osób nie posiadają zarówno Centrala Ścigania Zbrodni Nazistowskich 
w Ludwigsburgu, jak i Archiwum IPN.  

Zarówno w śledztwie prowadzonym uprzednio przez Okręgową Komisję 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze, jak i obecnie przez Oddziałową 
Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie nie 
odnaleziono dokumentów, mogących stanowić wskazówkę, kto imiennie z 
ówczesnych funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa z frankfurckiej placówki 
Gestapo, uczestniczył czynnie w tych egzekucjach.  

 
Ocena prawna opisanych zdarzeń:  
Zachowanie funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej wobec tzw. więźniów 

N/N było niezgodne z treścią konwencji haskiej z 1907 r. o prawach i zwyczajach 
wojennych. Należy podkreślić, iż wymieniana konwencja przyznawała ochronę 
prawną tzw. nieregularnym siłom zbrojnym, do których zaliczono m.in. 
partyzantów, a więc formację sił zbrojnych działających na zapleczu nieprzyjaciela. 
Pomimo podpisania przez Niemcy wzmiankowanej konwencji, nie była ona w tym 
zakresie przestrzegana przez nazistów. Wyrazem tego był m.in. rozkaz z dnia 7 
grudnia 1941 r. podpisany przez feldmarszałka Wilhelma Keitela pod nazwą 
„Nacht und Nebel”, w którym polecił podległym mu dowódcom wojskowym 
stosować karę śmierci wobec wszystkich osób cywilnych (w tym partyzantów), 
które zagrażały w jakikolwiek sposób bezpieczeństwu hitlerowskich sił zbrojnych. 
Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, która została dołączona do 
Porozumienia Międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych 
przestępców wojennych podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 
1947 r., Nr 63, poz. 367) i była jego częścią nieodłączną (artykuł III Porozumienia) – 
w artykule 6 ustanawiała jurysdykcję Trybunału w stosunku do osób winnych:  
a)    zbrodni przeciwko pokojowi, 
b)  zbrodni wojennych w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli czynów będących    

pogwałceniem praw i zwyczajów wojennych, 
c)    zbrodni przeciwko ludzkości.  

W artykule 6 pkt b karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 
wskazano, że zbrodnie wojenne to mianowicie pogwałcenie praw i zwyczajów 
wojennych. Stwierdzono, że takie pogwałcenie będzie obejmowało, ale nie będzie 
ograniczone do morderstw, złego obchodzenia się lub deportacji na roboty 
przymusowe albo w innym celu ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z 
tego obszaru, do mordowania lub złego obchodzenia się z jeńcami wojennymi lub 
osobami na morzu (...).  

Sygnatariusze Statutu uznali równocześnie, że „morderstwa, obracanie ludzi 
w niewolników, deportacje i inne czyny nieludzkie, których dopuszczano się 
przeciwko ludności cywilnej”, stanowią także „zbrodnie przeciwko ludzkości”, w 
rozumieniu pkt c tego artykułu.  
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Artykuł 6 Statutu zawierał ponadto zasadę, iż sprawcy wymienionych 
czynów poniosą odpowiedzialność bez względu na to, czy pozostawać one będą w 
zgodzie z prawem wewnętrznym państwa, gdzie je popełniono, czy też nie oraz że 
„Przywódcy, organizatorzy, podżegacze i pomocnicy” przestępnego planu lub 
zmowy, odpowiadają za wszelkie czyny, których dopuścił się ktokolwiek w 
związku z wykonaniem takiego planu”.  

W czasach współczesnych, w Rzymskim Statucie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, na którego ratyfikację wyrażono zgodę w ustawie z dnia 5 
lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1065) stwierdzono, że zbrodnia przeciwko ludzkości 
oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach masowego 
lub systematycznego, świadomego ataku zbiorowego przeciwko ludności cywilnej:  

 zabójstwo,  

 eksterminacja,  

 niewolnictwo,  

 deportacje lub przymusowe przemieszczanie ludności,  

 uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej, z naruszeniem 
podstawowych reguł prawa międzynarodowego,  

 tortury,  

 zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, ciąża etniczna, 
przymusowa sterylizacja  oraz  jakiekolwiek inne porównywalnej wagi 
formy przemocy seksualnej,  

 prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub 
zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, etnicznych, kulturowych, 
religijnych lub innych powodów, powszechnie uznanych za niedopuszczalne 
na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem 
powołanym w niniejszym ustępie lub jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją 
Trybunału,  

 wymuszone zaginięcia osób,  

 zbrodnia apartheidu,  

 inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze, celowo powodujące ogromne 
cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub 
fizycznego.  

Bez wątpienia zachowanie wymienionych wyżej osób – funkcjonariuszy III 
Rzeszy wobec osadzonych w Zuchthaus Sonnenburg tzw. więźniów politycznych, 
wyczerpują znamiona zbrodni nazistowskiej, według kryteriów opisanych w art. 1 
ust. 1 lit. „a” ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Nie ulega też wątpliwości, że dokonana wówczas w Sonnenburgu (obecnie 
Słońsk) masowa eksterminacja więźniów była nadto zbrodnią ludobójstwa, 
polegającą na dopuszczeniu się z mało istotnego powodu (zinstytucjonalizowana 
nienawiść do obywateli państw okupowanych, uznanych za wrogów hitlerowskich 
Niemiec, a później chęć tzw. „rozładowania więzienia” przed zbliżającymi się 
oddziałami Armii Czerwonej ), zabójstw całych grup narodowościowych więźniów, 
uznanych, z powodu prowadzonej działalności konspiracyjnej i partyzanckiej, za 
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stanowiących poważne i realne zagrożenie dla niemieckich sił zbrojnych, 
okupujących ich kraje.  

 
W przedmiotowej sprawie brak jest obecnie realnych perspektyw na 

ujawnienie nowych, nieznanych dotychczas źródeł dowodowych, które 
pozwoliłyby pionowi śledczemu IPN na bezsporną identyfikację pozostałych 
sprawców opisanych zbrodni nazistowskich, zaistniałych w okresie od 1942 do 31 
stycznia 1945 r. w ciężkim więzieniu w Sonnenburgu i ich pociągniecie do 
odpowiedzialności karnej. 

Wobec powyższego postępowanie przygotowawcze prowadzone dotychczas 
w przedmiotowej sprawie, należało umorzyć z powodu śmierci ustalonych 
sprawców kierowniczych opisanych w niniejszym postanowieniu zbrodni 
nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami wojennymi oraz zbrodniami 
przeciwko ludzkości, jak też z powody śmierci sprawców wykonawczych oraz 
pomocników do tych zbrodni, w tym: prokuratora Kammergericht w Berlinie- 
Kurta Hansena, kierownika placówki Gestapo we Frankfurcie nad Odrą SS- 
Sturmbannfűhrera -Heinza Richtera, kierującego oddziałem dokonującym masowej 
egzekucji więźniów funkcjonariusza Gestapo SS-Hauptsturmfűhrera -Wilhelma 
Nickela, naczelnika więzienia- Theodora Knopsa, jego zastępcy- Georga Runga, 
inspektora kartoteki -Willego Budacka, lekarza więziennego dr med. Erwina 
Seidlera i kierującego izbą chorych Hauptwachtmeistera- Wladislausa Tomczka, 
funkcjonariuszy więziennictwa doprowadzających skazanych na miejsce egzekucji: 
Rudolfa Fiedlera, Emila Krause i Emila Wobsera - na zasadzie art. 17§ 1 pkt 5 k.p.k., 
zaś w pozostałej części z powodu niewykrycia innych sprawców tych zbrodni - na 
podstawie art. 322 § 1 k.p.k. 
W przypadku ujawnienia nowych, dotychczas nieznanych dowodów, mogących 
przyczynić się do identyfikacji tych sprawców i ich ewentualnego pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej za dokonane zbrodnie, powyższe śledztwo zostanie 
podjęte do dalszego prowadzenia. 
Dlatego też postanowiono jak na wstępie. 

 
 
 
 
 
 

.................................................. 
(podpis prokuratora) 
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Pouczenie: 
   1. Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia 
zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy 
(art. 306 § 1, art. 325a k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.). Sąd może utrzymać w mocy 
zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem 
wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenia wskazanych 
czynności (art. 330 § 1 k.p.k.). 
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda 
ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu. 
Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. 
może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od 
daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 § 2 k.p.k. i art. 55 § 1 
k.p.k.). 
Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k. 
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może do rozpoczęcia przewodu 
sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.). 
    2. Na postanowienie, co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom 
oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub, która zgłosiła do nich roszczenie 
(art. 323 § 2 k.pk.). 
    3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał 
postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia 
odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminie 
jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.). 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE: 
Na zasadzie art. 100 § 2 k.p.k. odpis postanowienia doręczyć:  
pokrzywdzonym: odłożyć ad acta wobec braku ustalonych pokrzywdzonych.  

 
 
 
 
 
 

  .................................................. 
          (data i podpis prokuratora) 

 


