
Brytyjscy jeńcy wojenni niedaleko PKP w Bukowej 
ydlęcymi wagonami, czy furmanką tego nikt 

nie pamięta, ale faktem jest, że w 1943 roku 

niedaleko stacji PKP w Bukowej pojawili się 

jeńcy wojenni, około 10 osób. Niemiecki obóz w 

miejscowości Ostrołęka wtedy zwanej 

Wiesenhof, czyli „Dworska Łąka” miał charakter 

Komanda pracy.  

-Mieszkali w murowanym budynku, 

dawniej zamieszkiwanym przez trzy rodziny. 

Zabudowanie było długie, ciągnące się w stronę 

rzeki – taki obraz utkwił w pamięci pana Jerzego 

Sitek, wówczas 15 letniego chłopca, obecnie 

najstarszego mieszkańca wsi Bukowo.  

Brytyjscy lotnicy w wieku od 20 do 30 lat- 

bo to o nich mowa pracowali jako drwale  

w tulskich lasach, należących do barona von 

Fuerstenberga (właściciela miejscowości Tuły). 

W trakcie trwania wojny wielu młodych 

miejscowych mężczyzn dostało nakaz wstawienia 

się do wojska. Być może brak siły roboczej 

zdecydował o pojawieniu się Brytyjczyków 

właśnie w tym miejscu, w celu wykonywania tej, 

a nie innej pracy.                                                            
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- Pozostałości po moście z widokiem na nowe zabudowania, dotąd sięgało komando. 



-Pilnowało ich czterech niemieckich 

strażników - to starsi żołnierze, nie nadający się 

na front – wspomina pan Jerzy.  

-Byłem jednym z nielicznych, którzy 

kontaktowali się z jeńcami, ponieważ ojciec 

zaznajomił się z wartownikiem. Mieszkałem 

wówczas na Dziubku, tak potocznie nazywano 

dom i zagrodę w środku lasu, gdzie się 

wychowałem. Do obozu miałem kawałek drogi 

przez las, potem drewniany solidny most i już 

stałem przed wysoką siatką ogradzającą teren – 

relacjonuje pan Jerzy.    

Mieszkańcy Bukowej i pobliskiej Nowej 

Bogacicy choć świadomi obecności jeńców, nie 

mieli z nimi nic do czynienia.  

-Uprawialiśmy łąki przy torach, więc 

widzieliśmy zabudowania obozu, siatkę, lecz 

samych jeńców nigdy tam nie widziałam- 

wspomina pani Gertruda żona pana Jerzego, 

rodowita mieszkanka wsi Bukowo.  

-Czasem podkradałem się pod kraty  

w oknie i językiem migowym, bo jak inaczej 

porozumieć się z obcokrajowcami pokazywałem 

im po co przyszedłem. Najczęściej przynosiłem 

jedzenie, a oni w zamian dawali papierosy. 

Ojciec dużo palił więc łup był jak na tamte czasy 

wyjątkowo cenny – opowiada pan Jerzy Sitek.  

-W tym miejscy stał kiedyś dom Pana Jerzego Sitek. 



Jeńcy otrzymywali bogate paczki z Czerwonego 

Krzyża, a choć traktowani dobrze - co warunkowała im 

Konwencja Genewska nie omieszkali się chęci ucieczki. 

Podczas pracy w lesie dwóch z nich zbiegło. Znaleziono 

ich jednak tego samego dnia pod Olesnem i zawrócono  

z powrotem.  

-Pociągiem pilnowani przez strażników jechali 

raz w miesiącu do fryzjera do Kluczborka. Byli ubrani  

w brązowe podobne ubrania- wspomina pan Jerzy.  

Anglicy opuścili Komando w 1944 roku.  

-Kiedy szedłem do wojska jesienią 44 roku jeszcze ich 

pamiętam- odpowiada. Zatem opuścili obóz 

prawdopodobnie zimą. Po wojnie w domu, w którym 

mieszkali osiedliły się dwie rodziny: Chrząstek i Orzełek. 

Orzełek był leśniczym, po wojnie pracowałem u niego 

jako gajowy- wspomina pan Sitek.  

Obecnie budynek i ogrodzenie byłego Komando 

pracy nie istnieje. W latach 60-tych Nadleśnictwo 

wybudowało tam nowy dom, a po jeńcach pozostały 

tylko wspomnienia.  
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- Gruzowisko po byłym budynku, który zamieszkiwali Anglicy oraz fragment 

ogrodzenia. 


