
Kraków, Stalag 369 Kobierzyn, 1942 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, obóz jeniecki

2. Położenie administracyjne

gm. Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.00906 19.90680 (pomnik)

4. Kod w dokumentacji

Krakow-31/699

5. Opis

Teren dawnego stalagu (niemieckiego obozu jenieckiego 
dla szeregowych i podoficerów) znajduje się na granicy 
dzielnicy Dębniki i Łagiewniki-Borek Fałęcki, w 
zachodniej części uroczyska Borek Fałęcki (Las 
Borkowski). Obóz miał charakter karny i był 
przeznaczony dla żołnierzy armii francuskiej, belgijskiej 
i holenderskiej, którzy w myśl Konwencji Genewskiej 
odmówili pracy na rzecz III Rzeszy. Na terenie obozu 
stoi pomnik upamiętniający więźniów. W lesie 
zachowały się ziemne relikty budynków.

Obóz został zbudowany na nieużytkach i piaskach 
pomiędzy Kobierzynem i Borkiem Fałęckim. Mógł 
pomieścić około 5–6 tysięcy jeńców. Działał od 5 
czerwca 1942 do 6 sierpnia 1944 roku. W tym czasie 
przeszło przez niego około 17 tysięcy żołnierzy 
alianckich. Czternastu zmarłych w stalagu żołnierzy 
pochowano na pobliskim borkowskim cmentarzu 
parafialnym. Po wojnie ich prochy zostały ekshumowane
i przewiezione do rodzinnych krajów. 

Przez cały okres istnienia obozu okoliczni mieszkańcy 
spontanicznie organizowali pomoc żywnościową dla 
jeńców oraz pomagali tym z nich, którzy zdecydowali się
na ucieczkę. Jedną z pomagających osób był profesor Jan
Harasymowicz, który za swoją postawę został 
uhonorowany Legią Honorową. Był on również jednym z
inicjatorów budowy pomnika więźniów obozu, który 
odsłonięto w 1966 roku.

W obozie przebywał jako jeniec Jean Morin, francuski 
rysownik, który utrwalił życie obozowe w swoich 
pracach. Po zwolnieniu ze stalagu udało mu się 
bezpiecznie przewieźć rysunki do Francji. Reprodukcje 
grafik obozowych zostały wydane po wojnie w formie 
książkowej. Innym znanym więźniem był Francis 
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Ambrière (pseudonim literacki Jean-Louisa Letelliera). 
W 1946 roku we Francji wydana została jego powieść-
biografia Les Grandes Vacances, 1939-1945 (Długie 
wakacje, 1939-1945). Książka zawierała między innymi 
opis pobytu w obozie i cieszyła się dużym powodzeniem,
przynosząc autorowi prestiżową Nagrodę Goncourtów za
rok 1940. Na początku lat 70. XX wieku powieść została 
wydana także w Polsce.

6. Uwagi

---

7. Źródła i materiały

Opracowano na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalag_369;
obszerny artykuł o obozie: 
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,42699,3070779.html?
disableRedirects=true; rysunki Jeana Morin: 
http://www.libriantichinola.com/libri/sezione/novecento/libro/j-
morin-stalags-de-refractaires-souvenirs-de-captivite-1946.html, 
dostęp do stron 9.01.2019.

8. Dokumentacja w terenie

28 października 2019 r.
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