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Wstęp 

  Zespół zawiera przekazany do Archiwum ŻIH w latach 90-tych ub. w.  zbiór podań 
żołnierzy Wojska Polskiego, którzy trafili do niewoli niemieckiej, a do września 1939 r. 
mieszkali na terenach zajętych następnie przez Armię Czerwoną. Są to prośby jeńców  
Stalagu II B w Hammerstein (Czarne woj. pomorskie) do ambasady ZSRR w Berlinie o 
nadanie obywatelstwa ZSRR, co miało im umożliwić  powrót do domu i rodziny. Zachowały 
się  podania 230 jeńców żydowskich kierowane do komendantury obozu, lecz adresowane do 
ambasady ZSRR.  Nazwiska niektórych z nich odnajdujemy następnie w obozie jeńców 
żydowskich  przy ul. Lipowej w Lublinie.   

  Podania sporządzono w 1940 r. w języku polskim, rosyjskim bądź niemieckim. Pisane 
są na specjalnych formularzach obozowych. Ich treść ma  charakter szablonowy, mimo to 
odnajdujemy w nich wiele wiadomości biograficznych i związanych z wojennym losem 
świeżo powołanych do wojska młodych żołnierzy. Do niektórych podań dołączono listy od 
rodziny, które nie dotarły już do adresatów. 

  Stan zachowania dokumentów jest bardzo dobry. 

   Podania umieszczono alfabetycznie w 4 jednostkach, zachowując przy tym numerację 
ciągłą. Dla całego zespołu sporządzono  też bazę osobową. 
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       Inwentarz 

1. Podania jeńców żydowskich Stalagu II B w Hammerstein (Czarne) do ambasady ZSRR w 
Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. Osoby o nazwisku A-D 

   rkps, j. niem, pol., ros., s. 1 - 163. 

 

2. Podania jeńców żydowskich Stalagu II B w Hammerstein (Czarne) do ambasady ZSRR w 
Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. Osoby o nazwisku E – J 

  rkps, j. niem, j. pol., j. ros., s. 164 – 335. 

 

3. Podania jeńców żydowskich Stalagu II B w Hammerstein (Czarne) do ambasady ZSRR w 
Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. Osoby o nazwisku  K – O 

 

  rkps, j. niem., j. pol., j. ros., s. 336 – 553. 

 

4. Podania jeńców żydowskich Stalagu II B w Hammerstein (Czarne) do ambasady ZSRR w 
Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. Osoby o nazwisku P - Ż 

  rkps., j. niem., j. pol., j. ros., s. 554 - 811. 

  


