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POLACY W OBOZIE GURS W LATACH 1939–1945

W latach 30. XX wieku we Francji mieszkało ok. 3 000 000 obcokrajowców, 
co stanowiło 7% jej ludności. Po I wojnie światowej ten kraj stał się dla wielu cu-
dzoziemców terre d’accueil. Główną przyczyną napływu emigrantów były straty 
wojenne, demografi czne i gospodarcze Francji po I wojnie światowej. W latach 
1914–1918 kraj ten stracił 1 395 000 żołnierzy, z czego 40% zabitych stanowi-
li rolnicy, a 25% robotnicy przemysłowi. Już po zakończeniu wojny w wyniku 
ran zmarło 700 000 osób, 50 000 ofi ar było wśród ludności cywilnej, a 2 800 000 
Francuzów było niezdolnych do pracy z powodu kalectwa oraz chorób nerwo-
wych. Wojna spowodowała również znaczne osłabienie najbardziej przemysłowo 
rozwiniętych regionów w północno-wschodniej Francji1.

Natomiast w odrodzonej Polsce panowało przeludnienie i brak miejsc pracy. 
Dlatego też Polacy decydowali się na emigrację, a Francja z powodu swojej sy-
tuacji gospodarczej i demografi cznej bardzo potrzebowała imigrantów. W okresie 
międzywojennym Francja stała się głównym krajem imigracyjnym w Europie, 
a Polska – emigracyjnym2.

W związku z napływem obcokrajowców państwo francuskie w latach 20. 
ubiegłego wieku wydało kilka ustaw i dekretów regulujących ich pobyt na terenie 
Francji. Ustawy te dotyczyły wydawania dowodów osobistych, kart tożsamości 

1 Antoni Taront, Wspomnienia emigranta polskiego z północnej Francji, do druku przygotowali 
i komentarzami opatrzyli: Daniel Beauvois, Kazimierz Ożóg, Jadwiga Śrutek, Wrocław–Warszawa-
Kraków, 1994, s. 87–88.

Jean Jacques Becker i Serge Berstein podają, że Francja straciła 1 500 000 żołnierzy, 3 000 000 
osób pośród ludności cywilnej. Straty ludnościowe zrekompensowało przyłączenie Alzacji i Lo-
taryngii w granice Francji, na terenach których zamieszkiwało 1 900 000 osób. 10 departamen-
tów francuskich zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych. Wojna zniszczyła ok. 11 000 
budynków publicznych, 350 000 domów, 62 000 kilometrów dróg, 5 000 dróg klejowych. Blisko 
3 000 000 hektarów rolnych nie nadawało się do zagospodarowania. Jean Jacques Becker, Serge 
Berstein, Victoire et frustrations 1914–1929, Paryż 1990, s. 148–152.

2 Halina Janowska, Polska emigracja zarobkowa we Francji (1919–1939), Warszawa 1964,
s. 58–60; Antoni Taront, op. cit., s. 87–88.
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dla robotników przybywających do Francji oraz ubiegania się o nabycie obywa-
telstwa francuskiego. 

Dekret z dnia 18 listopada 1920 r. regulował sprawy odnoszące się do prze-
mieszczania się i ochrony robotników cudzoziemskich. Na dowodach tożsamości 
wydawanych cudzoziemcom wymagana była pieczątka określająca, czy cudzo-
ziemiec jest robotnikiem rolnym czy przemysłowym.

Dekret z dnia 6 czerwca 1922 r. nakładał obowiązek na administrację francuską 
wydania cudzoziemcowi, w czasie przekraczania granicy francuskiej, przepustki 
zezwalającej na przejazd przez terytorium Francji do miejsca, gdzie robotnik się 
udawał do pracy. Jednocześnie administracja wydawała dowód tożsamości, jak na-
kazywał dekret z dnia 18 listopada 1920 r. i wysyłała go do prefekta departamen-
tu, gdzie miał pracować cudzoziemiec. Ponadto ustawa nakładała na cudzoziemca 
obowiązek zgłoszenia się do komisariatu policji lub merostwa po ośmiu dniach 
od swojego przybycia do miejsca pracy. Dotyczyło to również robotników, którzy 
przybywali do Francji samodzielnie, bez pośrednictwa biur imigracyjnych. Dwa 
lata później, dekret z dnia 25 października 1925 r. stanowił, że komisariaty wysta-
wiają jedynie przepustki, a na cudzoziemca nałożono obowiązek zgłoszenia się do 
merostwa w czasie 48 h. Wymagano, aby dostarczył on 4 fotografi e zrobione en face 
potrzebne do wydania karty pobytu, podał swoje pełne dane i uzasadnił swój powód 
przybycia do Francji. Te dane stawały się podstawą do założenia przez administra-
cję francuską kartoteki cudzoziemców. Prefekt miał 15 dni na wydanie dokumentu 
tożsamości od daty przyjęcia podania. Jedno podanie o wydanie takiego dokumentu 
było wysyłane do prefektury, a drugie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dekretem z dnia 9 września 1925 r. władze francuskie wymogły wprowadze-
nie opłat za wydawanie kart pobytu cudzoziemcom3.

Stabilizację cudzoziemcom przynosiło przyjęcie obywatelstwa francuskiego. 
Ustawa z dnia 10 sierpnia 1927 r. zezwalała na ubieganie się o nabycie obywatel-
stwa francuskiego po trzech latach zamieszkiwania we Francji. Wcześniej cudzo-
ziemcy mogli o nie wystąpić po 10 latach przebywania w kraju. Obywatelstwo 
można było nabyć już od 18. a nie, jak poprzednio, od 21. roku życia. Ponadto 
stanowiła ona, że kobieta, która poślubiła obcokrajowca, mogła zachować swoje 
obywatelstwo, a emigrantka poślubiająca Francuza nabywała obywatelstwo fran-
cuskie w dniu ślubu. Również dzieci ze związków mieszanych nabywały automa-
tycznie obywatelstwo francuskie4.

3 Janine Ponty, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-
deux-guerres, Paris 1988, s. 106-109.

4 Journal Offi ciel (dalej: J.O.) z 14 sierpnia 1927 r. s. 8697-8699, cyt za: Indésirables en France 
1938-1942. Dossier pédagogique, 1a, 1b; Janine Ponty, op. cit., s. 244. W 1931 r. naturalizowani 
Polacy (tzn. ci, którzy przyjęli francuskie obywatelstwo) liczyli 13 500 osób, tj. 3,8% ogółu naturali-
zowanych cudzoziemców. W 1933 r. liczba Polaków, którzy przyjęli francuskie obywatelstwo wzro-
sła do 30 000 osób, czyli 9% ogółu naturalizowanych cudzoziemców. Stanisław Jaros, Reemigracja 
Polaków z Francji w latach 1946-1948, „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1971, t. VI, s. 68.
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Sytuacja obcokrajowców zmieniała się w czasie kryzysu ekonomicznego. Sta-
wali się oni dla francuskich władz indésirables tzn. niepożądani. Przy redukcji 
zatrudnienia zwalniani jako pierwsi, a przy zatrudnieniu władze francuskie popie-
rały przyjmowanie do pracy w pierwszej kolejności obywateli francuskich. Wro-
gi stosunek do obcokrajowców podsycały jeszcze artykuły w prasie prawicowej
i skrajnie prawicowej5. 

Podstawę prawną dla przedsiębiorstw zatrudniających imigrantów stanowił 
dekret z dnia 10 sierpnia 1932 r. Zobowiązywał on francuską administrację do 
wydawania rozporządzeń wykonawczych określających odsetek cudzoziemców, 
jaki w danym regionie i w jakiej dziedzinie przemysłu może być zatrudniony. 
Wszelkie nadwyżki, tj. od 5% do 10%, podlegały zwolnieniu. Do tego jeszcze na 
mocy dekretu z dnia 22 maja 1932 r. poszukiwanie pracy i zmiana zawodu wyma-
gało zezwolenia władz departamentalnych. 

Na mocy dekretu z dnia 6 lutego 1935 r. dowód tożsamości wydawany dla 
cudzoziemców był ważny jedynie na terenie departamentu, w którym oni za-
mieszkiwali. Artykuł 4 tego dekretu wymagał zgłoszenie każdej zmiany miejsca 
zamieszkania do prefekta departamentu. W przypadku utraty pracy przez robotni-
ków, dekret ten uniemożliwiał wręcz znalezienia nowego zatrudnienia na terenie 
innego departamentu i wymuszał na nich szukanie pracy w granicach jednego 
departamentu. Co więcej, dekret ten nie zezwalał na odnawianie kart tożsamości 
cudzoziemcom, którzy przybyli do Francji po 1925 r., a przedłużenie ważności 
karty tożsamości uzależniał od zapewnienia władz prefekturalnych, czy cudzozie-
miec cieszy się „dostatecznym zaufaniem”6.

Według spisu ludności z marca 1936 r. polska społeczność we Francji liczyła 
422 694 osoby. Liczba polskich Żydów zamieszkujących we Francji w 1939 r. 
wahała się między 80 000 a 90 000 osób7.

W 1934 r. Minister Spraw Wewnętrznych Albert Sarraut zapoczątkował „sys-
tematyczną akcję wypędzania z kraju elementów niepożądanych”. 

Na mocy dekretu z dnia 2 maja 1938 r. powołano do życia policję do spraw 
cudzoziemców. Z pewnością dekret ten zezwalał na dokładniejsze kontrolo-

5 J. Ponty, op. cit., s. 287-288.
6 Ibidem, s. 291, 303-304. Halina Janowska w swoim artykule błędnie podaje datę 10 lipca 1932 r.

Halina Janowska, Dwie reemigracje Polaków, „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1964-1965, t. IV, 
s. 12, 14.

7 W 1931 r. we Francji polska społeczność liczyła 507 811 Polaków. Spis sporządzony 5 lat 
później w 1936 r. wykazał zmniejszoną liczbę Polaków o blisko 17%. Część Polaków w wyniku 
trwającego kryzysu ekonomicznego zdecydowała się na powrót do kraju. Według danych Mini-
sterstwa Pracy Francji od 1931 r. do 1936 r. Polskę opuściło 129 819 Polaków, a według polskiego 
rządu liczba ta wynosiła 140 355 osób. J. Ponty, op. cit., s. 310, 316, 319. Halina Janowska podaje, 
że wraz z Polakami naturalizowanymi, tzn. takimi, którzy przyjęli obywatelstwo francuskie, liczba 
polskiej emigracji w 1931 r. wynosiła ponad 520 000 Polaków i jest to rok, w którym liczba polskich 
emigrantów była największa. H. Janowska, op. cit., 106–107.
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wanie granicy hiszpańskiej i napływu uchodźców hiszpańskich po wybuchu 
wojny domowej w Hiszpanii. Teoretycznie dekret ten nie miał na celu kon-
trolowania obcokrajowców zamieszkujących od dawna we Francji, ale prak-
tycznie artykuł 3 tego dekretu zezwalał na wymierzenie cudzoziemcowi kary 
1 miesiąca pozbawienia wolności, jeżeli nie wystąpił z prośbą o wydanie no-
wej karty pobytu w nakazanym terminie. Zapis o wymierzeniu kary był od-
notowywany w kartotekach sądowych, i tym samym utrudniał znalezienie
zatrudnienia. 

Natomiast Polacy, którzy byli członkami Brygad Międzynarodowych i przy-
byli z Hiszpanii, nie mogli ubiegać się o kartę pobytu dla obcokrajowców. Dla 
władz francuskich stawali się „bezpaństwowcami”8. Albert Sarraut w piśmie z dnia 
28 maja 1938 r. skierowanym do prefektów zaznaczył, że uchodźcy polityczni 
lub „bezpaństwowcy” powinni być uważani za „niepożądanych” w kraju i należy 
ich „objąć” szczególnym zainteresowaniem oraz umieścić ich w ośrodkach od-
osobnienia. Ponadto objęto znacznie większą kontrolą tych cudzoziemców, którzy 
przybywali do Francji po 2 maja 1938 r. Nakazał następnie organizowanie środ-
ków transportu do granicy państwa francuskiego w celu wydalenia „niepożąda-
nych” cudzoziemców, a ci uznani za niebezpiecznych mieli być wywiezieni do 
granicy pod eskortą9.

Na mocy dekretu z mocą ustawy z dnia 12 listopada 1938 r. możliwe było in-
ternowanie emigrantów w obozach i specjalnych ośrodkach. Pierwszy taki obóz, 
utworzony na mocy kolejnego dekretu z mocą ustawy z dnia 21 stycznia 1939 r., 
mieścił się w Rieucros w Departamencie Lozère10.

Po ataku Niemiec na Francję władze francuskie wymogły okólnikiem z dnia 
15 maja 1940 r. internowanie wszystkich uchodźców wrogich nacji. Najpierw 
mężczyzn od 17 do 65 roku życia, a w dwa dni później, tj. 17 maja tym okólni-

8 J. Ponty, op.cit., s. 342. Artykuł 2 dekretu o policji do spraw cudzoziemców nakazywał zgło-
szenie do komisariatu policji lub merostwa każdej zmiany miejsca zamieszkania, nawet w tej samej 
miejscowości, i ubieganie się o wydanie nowego dowodu tożsamości. Zaniedbanie to ze strony 
cudzoziemca miało być karane grzywną w wysokości od 2 000 F do 12 000 F. Archives Départeme-
natles des Pyrénées-Orientales (dalej: AD PO) 109W297 Étrangers, surveillance et internement : 
instructions – 1938-1946 ; Raport du Ministre de l’IntérieurAlbert Sarault au Président de la Répu-
blique Française, Paris, le 2 mai 1938.

9 AD PO 109W297 Étrangers, surveillance et internement : instructions – 1938-1946; Le Min-
istre de l’Intérieur à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie,à Monsiur le Préfet de Police,
à Messieurs les Préfets, Paris, le 28 mai 1938 et le 21 novembre 1938.

10 Indésirables en France 1938-1942. Dossier pédagogique…, s. 8-9. Ponadto na mocy dekretu 
z dnia 12 listopada 1938 r. obcokrajowiec mógł wziąć ślub we Francji, jeśli przedstawił dokument 
potwierdzający jego pobyt w kraju od ponad roku. Ci cudzoziemcy, którzy utrzymywali się z handlu 
i chcieli założyć swoją działalność po 12 listopada 1938 r. musieli przedstawić kartę pobytu ważną 
od trzech lat. W żadnym wypadku nie były brane pod uwagę karty czasowego pobytu. J. Ponty, 
op.cit., s. 343.



13Polacy w obozie Gurs w latach 1939–1945

kiem zostały objęte również kobiety. Mężczyźni byli kierowani do obozu w Rive-
saltes a kobiety do obozu w Gurs11.

Miasteczko Gurs położone jest w dolinie Oloron między Oloron-Sainte-Ma-
rie i Navarrenx niedaleko granicy z Hiszpanią. Położona 17 kilometrów od Gurs 
stacja kolejowa była główną przyczyną założenia w tym regionie obozu. W przy-
szłości nie pozostawało to również bez znaczenia dla jego funkcjonowania. Obóz 
rozmieszczony został na terenie 3 wiosek Préchacq-Josbaig, Dognen i Gurs i obej-
mował ok. 80 ha. W dniu 15 marca 1939 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Francji podjęło decyzję o założeniu centre d’acceuil. Prefekt Oloron wydał pole-
cenie budowy obozu Elysée Larribau, inżynierowi Szkoły Mostów i Dróg okręgu 
Oloron12. Prace zakończono 25 kwietnia 1939 r. Już w kwietniu 1939 r. umiesz-
czono tam blisko 15 000 osób. W 6 tygodni później zbudowano 428 baraków
i ulokowano w nich 18 000 osób.

Następnie wybudowano przechodzącą przez obóz drogę o długości 1,7 km. 
oraz 1,8 km. sieci wodociągowej, a obóz ogrodzono łańcuchem o długości 250 km. 
Oświetlenie było przewidziane na terenie całego obozu, z wyjątkiem baraków dla 
uchodźców13.

Euzebiusz Dworkin, jeden z ochotników Brygad Międzynarodowych wspo-
mina: „Pośrodku obozu ciągnęła się asfaltowa szosa, po obu jej stronach dwa 
rzędy drutów kolczastych, a za nimi wybudowane na gruncie gliniastym – drew-
niane baraki. Obóz był podzielony na «wysepki» (îlots), po dwanaście baraków 
w każdej, dwa szeregi po sześć baraków. Każda «wysepka» miała poza tym swą 
kuchnię, izbę chorych, ustępy. «Wysepki» oddzielone były od siebie podwójnym 
rzędem drutów kolczastych”. Dalej autor pamiętnika pisze, że obóz był położony 
na ternie gliniastym. Niezbyt głęboko była podskórna woda. Obfi te deszcze cha-

11 Okólnik nie obejmował Austriaczek, Francuzek, które po poślubieniu obcokrajowca straciły 
obywatelstwo francuskie, Niemek, które miały dzieci posiadające obywatelstwo francuskie, kobiet 
ciężarnych oraz kobiet posiadających dzieci do 16 roku życia. Denis Peschanski, La France des 
camps. L’internement 1938-1946, Paryż 2002, s. 152. W październiku 1940 r. władze francuskie zade-
cydowały, że obcokrajowcy, których uznano za niebezpiecznych dla porządku publicznego, mieli być 
internowani w dwóch obozach: mężczyźni w obozie Le Vernet, kobiety w obozie Rieucros. Ponadto 
cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekraczyli linię demarkacyjną miały być kierowane do obozu Agde 
i Montelimar. Archives Déperatementales de l’Ariège (dalej: AD A) 5W142 Courrier traité par le 
service du Camp du Vernet: courier depart, notes de service, correspondence concernant les internés 
(demande de renseignements, internements, evasions, liberations) et l’organisation du camp – 1940 
(mai-décembre); Offi ciel Offi ciel, Intérieur Sûreté éème Bureau à Préfets zone libre, Circulaire.

12 Szkoła Dróg i Mostów jest jedną z wyższych szkół wchodzących w skład tzw Grandes Éco-
les. Dyplom Grandes Écoles jest „przepustką” do świata nauki, dyplomacji, polityki. przyp. aut. 

13 Obóz w Gurs budowano w pośpiechu, aby rozluźnić obóz w Roussillon. Claude Laharie, 
Le camp de Gurs. 1939-1945 un aspect méconnu de l’histoire de Vichy, J&D Edition, Pau, 1993,
s. 26-34; Denis Peschanski, op. cit, s. 43-44, 101.
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rakterystyczne dla oceanicznego klimatu były przyczyną częstego zalewania obo-
zu, w skutek czego internowani „grzęźli po kostki […] w gęstej lepkiej glinie”14.

Pierwsze transporty do obozu przybyły w dniach od 5 kwietnia do 10 maja. 
Przywieziono wtedy 18 985 mężczyzn. Znajdowali się tam m.in. Baskowie, Hisz-
panie, w tym 6800 członków Brygad Międzynarodowych. Ci ostatni zostali przy-
wiezieni z obozu Argelès i Saint-Cyprien15.

Pierwotnie obóz miał być przeznaczony dla obywateli hiszpańskich. W cza-
sie budowy jego pełna nazwa brzmiała „Obóz uchodźców hiszpańskich w Gurs”. 
Po opublikowaniu dekretu z mocą ustawy z dnia 18 listopada 1939 r. do obozu 
przywożono emigrantów oraz osoby oskarżone o przestępstwa polityczne. Dekret 
ten nazwany „dekretem Daladiera” stanowił, że osoby niebezpieczne dla państwa 
francuskiego oraz bezpieczeństwa publicznego mogą być, na podstawie decyzji 
prefekta, wydalone i umieszczone w obozach internowania16. W październiku 
1940 r. władze francuskie określiły, że obóz w Gurs stał się obozem o charakterze 
„półkarnym”. Na mocy okólnika wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 21 października 1940 r., a skierowanego do Prefekta Departamentu Basses-
Pyrénées (obecnie Pyrénées-Atlantiques) uchodźcy niemieccy, austriaccy i człon-
kowie milicji hiszpańskiej zostają włączeni do Groupements de travailleurs étran-
gers (Grup Robotników Cudzoziemskich – dalej GTE)17. Jako „niepożądani”,
i „niebezpieczni dla państwa francuskiego”, znaleźli się „pod ścisłym nadzo-

14 Euzebiusz Dworkin, Od Manzanares do Oki. Wspomnienia dąbrowszczaka, Warszawa 1974, 
s. 17-18.

15 Denis Peschanski, op.cit., s. 44.; C. Laharie, op. cit., s. 76.
16 J O. z 19 listopada 1939 r. s. 13218, cyt za: Indésirables en France 1938-1942. Dossier péda-

gogique; C. Laharie, op.cit., s. 57. 
17 Już w lipcu 1940 r. władze państwa Vichy wydały instrukcje w sprawie włączenia cudzo-

ziemców do GTE. Osoby, które nie miały uregulowanych spraw związanych z pobytem we Francji,
a przebywały już w kraju od ponad roku, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, mieli zo-
stać zdemobilizowani na takich samych warunkach jak Francuzi i mieli być uwolnieni w 15 dni jak 
obywatele francuscy. Obcokrajowcy, którzy nie posiadali zezwolenia na pobyt we Francji od ponad 
1 roku, mieli być włączeni do kompanii robotników. Mogli zostać uwolnieni dopiero po spełnieniu 
następujących wymagań: wypełnionej 6-miesięcznej służby, dobrej opinii u szefa kompani oraz wy-
starczającego źródła dochodu. W przypadku wyjazdu z Francji mieli przedstawić możliwość opusz-
czenia kraju, tj.: wizę zezwalająca na wyjazd z kraju, wizę zezwalająca na wjazd do innego kraju 
oraz bilet. Ponadto lista tych osób miała być przedstawiona władzom niemieckim. Ostatnią grupę 
stanowili: cudzoziemcy nie mający określonej narodowości, tzw. „bezpaństwowcy” oraz członko-
wie Brygad Międzynarodowych Pierwsi byli przeznaczeni do wydalenia z kraju, a drudzy mieli 
być włączeni do GTE i skierowani do obozu w Saint-Cyprien. Cudzoziemcy, którzy przebywali
w Afryce Północnej mieli być kierowani do obozów wskazanych przez władze francuskie. Archives 
Départementales des Pyrénées Atlantiques (dalej AD PA) 54W14, Étrangers; Le Géneral d’Armée 
Secrétaire d’État à la guerre aux Généraux: Commandant en chef des troupes du Maroc, Com-
mandant superieur des troupes de Tunisie, Commandant superieur des troupes du Levant, Vichy,
le 29 juillet 1940.
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rem”18. Z początkiem 1941 r. obóz w Gurs został zamieniony z obozu „półkar-
nego” na „ośrodek zakwaterowania” dla cudzoziemców. Od tego momentu do 
obozu byli kierowani obcokrajowcy pochodzenia żydowskiego19. Po wojnie obóz
w Gurs otrzymał status ośrodka odosobnienia i był przeznaczony dla kolaboran-
tów rządów Vichy.

Pierwszych Polaków przywieziono do obozu Gurs już wiosną 1939 r. i byli to 
uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii. Claude Laharie podaje, że w maju 1939 r. 
było 904 Polaków, a miesiąc później – 950, którzy zajmowali swoją „wysepkę”20.

W maju 1940 r. do obozów Rivesaltes i Gurs przywieziono Hiszpanów oraz 
obywateli innych narodowości nie posiadających uregulowanych spraw związa-
nych z pobytem na terytorium Francji. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 r.
w obozie Gurs osadzono 9 283 osoby (głównie kobiety i dzieci)21. Byli to Niemcy, 
Austriacy, Czesi, Polacy, Jugosłowianie, Bułgarzy. W maju i czerwcu 1940 r. za-
mknięto w obozie 9 771 emigrantów22. Spośród nich największą liczbę stanowili 
Niemcy i Austriacy.

Na mocy porozumienia w Rethondes podpisanego w dniu 22 czerwca 1940 r. 
Francję podzielono linią demarkacyjną na część okupowaną i nieokupowaną23.

18 Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 października 1940 r. określił charakter jeszcze 
kilku innych obozów. Le Vernet był przeznaczony dla osób, którym zarzucano czyny o charakte-
rze karnym lub politycznym. Argelès, Bram i Saint-Cyprian to były „ośrodki zakwaterowania” dla 
cudzoziemców, a obóz Les Milles w Departamencie Bouches du Rhône był przeznaczony dla nie-
pożądanych obcokrajowców, którzy mają zostać wydaleni z kraju. C. Laharie, op. cit., s. 58. Gurs, 
Le Vernet oraz Argelès miały być przeznaczone dla obcokrajowców. Obóz Le Vernet przeznaczono 
dla uchodźców politycznych i osób uznawanych za niebezpieczne dla władz francuskich, do obozu 
w Gurs kierowano osoby, które miały podlegać szczególnej obserwacji, natomiast w obozie Argelès 
władze francuskie umieszczały tę resztę cudzoziemców, która nie kwalifi kowała się do ww. kate-
gorii. Byli to ci cudzoziemcy którzy swoim zachowaniem nie przyciągali szczególnej uwagi władz 
francuskich. D. Peschanski, op. cit., s. 208; AD PA 54W14, Étranger; Note de service du Général 
d’Armée Sciard Commandant le 17e Division Militaire, Toulouse, le 26 novembre 1940. Wicemi-
nister Spraw Wewnętrznych w rządzie Vichy, Marcel Peyrouton, w korespondencji do prefektów 
w wolnej strefi e określił, że obozy: Le Vernet i Rieucros otrzymują status obozów koncentracyjnych, 
a cudzoziemcy tam się znajdujący mają być nazywani internowanymi. Obozy: Gurs i Argelès stają 
się „ośrodkami zakwaterowania” dla cudzoziemców i umieszczani tam cudzoziemcy mieli być na-
zywani „zakwaterowanymi”. AD PO 109W297 Étrangers, surveillance et internement : instructions 
– 1938-1946; Le Ministre Secrétaire d’État à l’Interieur à Messieurs les Préfets de la Zone Libre,
à Messieurs les Sous Préfets de: Montmorilion, Montlucon,St Amand, Vichy, le 19 janvier 1941.

19 Na podstawie dekretu z mocą ustawy z dnia 4 października 1940 r. imigranci pochodzenia 
żydowskiego mieli być internowani w specjalnych obozach, a ustawa z dnia 29 marca 1941 r. zezwa-
lała prefektom na prowadzenie polityki antysemickiej. C. Laharie, op.cit., s. 59.

20 Ibidem, s. 104., E. Dworkin, op.cit., s. 18.
21 Por. przyp. 11.
22 C. Laharie, op. cit.s. 143.
23 Na mocy zawieszenia broni strefa północna wraz z wybrzeżem atlantyckim i Paryżem, obejmu-

jąca około 2/3 powierzchni Francji, została zajęta przez Niemców. Południowa strefa, tzw. „wolna”, 
ze stolicą w Vichy administrowana była przez francuski rząd, który zachowywał fl otę wojenną wraz 
z jej bazami nad Morzem Śródziemnym, kolonialne imperium i stutysięczną armię. Koszty pobytu 
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Granica ta na południu przebiegała przez środek Departamentu Basses-Py-
rénées. Obóz w Gurs znajdował się na terenie części nieokupowanej i podlegał 
rządowi Vichy i prefekturze w Pau. 

Dnia 20 października 1940 r. Minister Spraw Wewnętrznych opublikował 
wykaz obozów dla obcokrajowców rozmieszczonych na terenie nieokupowanej 
Francji. Były to obozy: Le Vernet w departamencie Ariège, Gurs w departamencie 
Basses-Pyrénées, Argelès, Bram i Saint-Cyprien w departamencie Pyrénées-Orien-
tales i obóz Les Milles w departamencie Bouches du Rhône24. Do obozów w pierw-
szej kolejności byli kierowani Żydzi przebywający we Francji i posiadający inne 
obywatelstwo niż francuskie. Ustawa z dnia 4 października 1940 r.25 zezwalała na 
umieszczenie Żydów w obozach internowania na podstawie decyzji prefekta26. 

Ostatecznie obozy: Gurs, Le Vernet i Argelès zostały przeznaczone dla obco-
krajowców. W notatce z dnia 25 listopada 1940 r. do Podprefekta Oloron generał 
armii Sciard stwierdził, że niniejsze obozy zostały przeznaczone dla cudzoziem-
ców. Określił jednocześnie ich charakter.

Do obozu Le Vernet mieli być kierowani cudzoziemcy podejrzani o czyny 
przestępcze i polityczne, obóz w Gurs przeznaczony został dla osób podlegających 
szczególnej obserwacji, a w obozie Argelès umieszczona została reszta „niepożąda-
nych” cudzoziemców, która nie wzbudzała znacznego zainteresowania władz fran-
cuskich. Generał wyjaśnił, że nie czyni się żadnych wyróżnień narodowości oprócz 
narodowości niemieckiej i austriackiej. To samo miało dotyczyć osób kierowanych 
do obozu Argelès. Dalej notatka defi niowała, że terminem narodowości niemieckiej 
należy objąć wszystkich obywateli z terytorium znajdujących się w granicach Trze-

okupacyjnych wojsk niemieckich miała pokrywać strona francuska. W ostatnim artykule konwencji
o zawieszeniu broni Niemcy zastrzegli sobie prawo wypowiedzenia układu w każdej chwili, jeżeli 
rząd francuski nie wypełni zaciągniętych zobowiązań. Alzacja i Lotaryngia zostały bezpośrednio włą-
czone do Rzeszy. Jerzy Eisler, Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989, s. 72-73.

24 AD PA 77W13, Circulaires, instructions, notes de service, réglement interieur; Instructions 
concernant la discipline à observer dans les camps d’étrangers, Vichy le 21 octobre 1940. Ponadto 
Dyrekcja Bezpieczeństwa Narodowego w instrukcji z dnia 21 października 1940 r. odnośnie do obo-
zu Gurs zaznaczyła m.in., że jeżeli internowani podejmą próby ucieczki dwa razy, należy mężczyzn 
przewieść do obozu Le Vernet, a kobiety do obozu Rieucros. Osoby internowane mogły mieć przy 
sobie 300 F. Najbliższe osoby mogły odwiedzać internowanych nie więcej niż 3 razy w tygodniu
w godzinach ustalonych przez Szefa obozu. Zarządzono również perlustrację korespondencji wy-
chodzącej. Prefekt Departamentu Basses-Pyrénées decydował również, którzy spośród internowa-
nych mogli pracować poza terenem obozu „bez szkody dla robotników lokalnych”.

25 J.O. z 18 października 1940 r., s. 5324 cyt. za: Indésirables en France 1938-1942. Dossier 
pédagogique….

26 Pół roku później ustawa z dnia 2 czerwca 1941 r. nakazywała wykonanie władzom administra-
cyjnym spisu Żydów zamieszkujących we Francji. W 2 artykule ustawa przewidywała karę w przy-
padku złamania prawa „bez ujmy praw dla prefekta orzekającego o internowaniu, nawet jeśli zain-
teresowany jest Francuzem”. Okólnik z dnia 25 czerwca 1941 r. wzmocnił jeszcze ustawę z dnia 
4 października 1940 r. Na mocy tego okólnika nie wolno było uwolnić żadnego Żyda obcej narodowo-
ści, który nie mieszkał na stałe we Francji przed 10 maja 1940 r. D. Peschanski, op. cit., s. 169-170.
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ciej Rzeszy, jak: Austriacy, obywatele czechosłowaccy, obywatele Wolnego Miasta 
Gdańska, mieszkańcy Zagłębia Saary. W sprawie narodowości polskiej w notatce 
napisano: „nie należy do tej kategorii włączać Polaków”. Oznaczało to, że – pomimo 
włączenia części terytorium Polski do Trzeciej Rzeszy oraz utworzenia Generalnego 
Gubernatorstwa – osoba urodzona na terytorium państwa polskiego była traktowana 
przez władze francuskie jako polski obywatel27. Po analizie fragmentu dotyczącego 
polskich obywateli można hipotetycznie założyć, że w wyniku zaistniałej sytuacji 
międzynarodowej, Francja traktowała ich jako obywateli „strony walczącej”.

W sprawie polskich żołnierzy walczących na terenie Francji Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 8 sierpnia 1940 r. do prefektów strefy nie-
okupowanej zaleciło włączenie polskich żołnierzy do kompani robotników (Com-
pagnies de travailleurs), w których mieli być oni zatrzymani aż do otrzymania 
nowych zaleceń28.

Do obozu w Gurs od października 1940 r. do listopada 1943 r. przywieziono 
18 185 osób29. Na dzień 1 stycznia 1941 r. w obozie znajdowało się 11 825 męż-
czyzn. Prawie 90% internowanych stanowili Żydzi. Najliczniejszą grupą byli oby-
watele niemieccy pochodzenia żydowskiego. Polscy obywatele stanowili 5,1%30.

Osoby internowane były też przewożone do innych obozów. Pierwsze konwo-
je z obozu Gurs miały miejsce w październiku 1940 r. Hiszpanie zostali przewie-
zieni do obozu Rivesaltes. Kolejna zmiana statutu obozu Gurs na „ośrodek zakwa-
terowania” i utworzenie dwóch nowych obozów w departamencie Haute-Garonne 
o statucie camps-hôpitaux31, przyczyniły się do zorganizowania przewozu osób 
starszych do obozów Noé i Récébédou32. W marcu 1941 r. z obozu Gurs przetrans-

27 AD PA 54W14, Étrangers; Note de service du Général d’Arméé Sciard Commandant le 17e 
Division Militaire, Toulouse, le 26 novembre 1940.

28 AD PA 54W14, Étranger, Le Ministre Secrétaire d’État à l’Interieur à Monsieurs les Préfets 
(zone non ocupée), Vichy, le 8 août 1940.

29 C. Laharie, op. cit., s. 166, s. 181.
30 Ibidem, s. 182.; Do maja 1941 r. w obozie Gurs internowano około 20 000 osób. AD PA 

72W30 Situation sanitarie du camp: rapports et correspondance sur les malades, les épidémies, les 
medicaments, la surveillance de l’eau potable 1940-1945, Le Médecin Inspecteur départemental de 
la Santé à Monsieur le Directeur Régional à la Famille et à la Santé, 6 mai 1941.

31 „Obozy-szpitale” utworzono w lutym 1941 r. Były one przeznaczone dla osób starszych powyżej 
65 roku życia i kobiet z dziećmi. Éric Malo Le camp de Noé 1941-1947, Cairn, Pau 2009, s. 13-15.

32 Od 21 do 27 lutego 1941 r. 601 osób starszych zostało przewiezionych do obozu Noé w depar-
tamencie Haute-Garonne, w marcu 1941 r. 875 osób chorych i starszych do obozu Récébédou w tym 
samym departamencie. W tym samym czasie dzieci i ich rodziny zostały przewiezione do obozu 
Rivesaltes w departamencie Pyrénées Orientales. W 1941 r. 1 226 osób przetransponowano z obozu 
w Gurs do innych obozów na terenie Francji. C. Laharie, op.cit., s. 220.; D. Peschanski, op.cit., s. 236. 
W instrukcji z 22 lutego 1941 r. do przygotowania transportu na dzień 27 lutego 1941 r. z obozu Gurs 
do obozu Noé zaznaczono, że liczba przewożonych osób nie mogła wynieść więcej niż 310 osób. 
W tej liczbie znajdować się miały również pielęgniarki i służba medyczna. Zapewniano również wy-
żywienie na dwa pierwsze dni pobytu w obozie Noé. AD PA 72W44, Listes des transferts vers les 
camps de Barbotan, L’Isle en Jourdain, Nexon, Noé, Récébédou, Rivesaltes; Le Préfet des Basses-
Pyrénées à Monsieur le Commisaire Spécial Chef du Camp de Gurs, Pau, le 22 février 1941.
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portowano 2 200 osób do obozów Récébédou i Rivesaltes. Transportami z dnia 7
i 12 marca przewieziono 900 osób starszych do obozu Récébédou, a w transpor-
tach z dnia 10 i 12 marca do obozu Rivesaltes pojechało 1300 osób33. Do obozu 
Noé przewożono również dzieci. W dniu 21 kwietnia 1942 r. z obozu Gurs do 
obozu Noé przewieziono 28 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Prefekt Departamen-
tu Basses-Pyrénées w korespondencji do Szefa obozu Gurs zaznaczył, że wraz
z dziećmi powinni być przewiezieni również rodzice i prosił o podjęcie odpowied-
nich działań w celu zorganizowania transportu.

Niektórzy internowani w obozie starali się o wizy wyjazdowe z Francji, głów-
nie do Stanów Zjednoczonych. Jednak skomplikowane formalności i długi czas 
oczekiwania na odpowiedź nie wróżyły pozytywnego załatwienia sprawy.

Spośród 1 940 mężczyzn i kobiet 580 osobom nie udało się załatwić tych 
formalności34. Osoby, które otrzymały wizę na wyjazd, oczekiwały na opuszcze-
nie Francji na terenie Marsylii w obozie Les Milles lub w hotelach: Terminus
i Bompard. Ten ostatni był przeznaczony dla kobiet. Jak podaje Claude Laharie, 
od stycznia do czerwca 1941 r. do obozu Les Milles zostały przewiezione 1 764 
osoby35.

Deportacja internowanych odbywała się również poprzez włączenie mężczyzn 
zdolnych do pracy do GTE. Powołano je dekretem pod koniec 1940 r. i włączano 
w nie wszystkich mężczyzn od 18 do 55 roku życia. W większości przypadków 
włączenie do GTE oznaczało wywiezienie na roboty przymusowe do Niemiec
i pracę na rzecz organizacji Todt. Od października 1940 r. do 1943 r. z obozu Gurs 
wcielono do GTE 2 280 mężczyzn36.

W Wannsee podjęto decyzję o rozwiązaniu tzw. kwestii żydowskiej. Rezulta-
tem tej decyzji były „konwoje w nieznanym kierunku” z francuskich obozów. Od 
6 sierpnia 1942 r. do 3 marca 1943 r. obóz Gurs opuściło w sześciu transportach 

33 Prefekt Departamentu Basses-Pyrénées w korespondencji do Szefa obozu zaznaczył, że
w przypadku transportu do obozu w Rivesaltes liczba nie może przekroczyć 650 osób wraz z eskortą 
i obsługą medyczną. Konwoje do obozu w Récébédou mogły liczyć do 480 osób w tym 30 osób
z eskorty i obsługi medycznej. AD PA 72W44, Listes des transferts vers les camps de Barbotan, 
L’Isle en Jourdain, Nexon, Noé, Récébédou, Rivesaltes; Le Préfet des Basses-Pyrénées à Monsieur 
le Commisaire Spécial Chef du Camp de Gurs, Pau, le 1er mars 1941.

34 C. Laharie, op. cit., s. 225.
35 Ibidem.
36 Po zakończeniu działań wojennych na terenie Francji w 1940 r. powróciła kwestia robot-

ników zagranicznych. Ustawa z września 1940 r. powołująca GTE pozwalała rozwiązać zarówno 
problem polityczny i socjalny. Bardzo szybko obcokrajowcy zaciągnięci do GTE byli wykorzysty-
wani na południu Francji. Na 39 000 osób skierowanych ze strefy nieokupowanej do GTE w 1941 r.
7 500 pracowało przy wyrębie drzew i karbonizacji, 2 200 przy budowie zapór i w przemyśle che-
micznych, 1 400 w kopalniach, 1 800 przeznaczono do prac doraźnych np. w wyniku klęsk żywio-
łowych. 40 000 osób pracowało od listopada 1940 r. na rzecz organizacji Todt przy budowie wału 
Atlantyckiego. Od 1942 r. na rzecz organizacji Todt deportowani byli cudzoziemcy również z obo-
zów internowania. D. Peschanski, op.cit., s. 138, 224-225, 341; C. Laharie, op.cit., s. 223-224.
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„w nieznanym kierunku” 3 907 osób37. Ten „nieznany kierunek” oznaczał trans-
port do obozu Drancy, a następnie do obozu zagłady w Sobiborze lub do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wśród deportowanych aż 95,2% stanowi-
li Żydzi, z czego 29,5% byli to Żydzi polscy38. 

Według Peschanskiego deportacja Żydów z terenów Francji do obozów za-
głady była wyłącznie inicjatywą niemiecką, ponieważ w planach rządu Vichy nie 
było ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Uważa, że naziści, chcąc za-
pewnić sobie możliwość skutecznej akcji deportacyjnej, postanowili obciążyć lo-
kalne władze jej organizacją. Stoi na stanowisku, że pertraktacje oraz kompromisy 
były koniecznością ze strony Pétaina, nawet za cenę utrzymania nadal tzw. „su-
werenności” i dlatego w negocjacje z rządem niemieckim została włączona kwe-
stia deportacji ludności żydowskiej39. To jednak nie usprawiedliwia i nie zwalnia
z odpowiedzialności władz Vichy za udział w dyskryminacji ludności żydowskiej 
w czasie II wojny światowej. Specjalne obozy odosobnienia i dekrety stanowią-
ce o internowaniu Żydów zamieszkujących terytorium Francji oraz dekret z dnia
3 października 1940 r., wykluczający społeczność żydowską z życia społecznego, 
politycznego i kulturalnego Francji, były inicjatywą reżimu Vichy, zanim Hitler 
zaczął wywierać presję na Pétaina40.

Wraz z przybywaniem internowanych powoli organizowało się obozowe ży-
cie. Najważniejszą częścią obozu były tzw. „wysepki” Jak podaje Peschanski,
w listopadzie 1941 r. z każdej „wysepki” wybierano osobę, kogoś w rodzaju łącz-

37 Listy osób z 25 sierpnia 1942 r., 1 września 1942 r. i 2 marca 1943 r. deportowanych w trans-
portach w „nieznanym kierunku” AD PA 77W23, Transferts des internés; instructions (1942-1945), 
arrivées a Gurs (1940-1943), rapatriement et autorisation de transit (1941, listes nominatives des 
internés partis pour d’autres camps ou pour destintion inconnue (1940-1944); Internés partis pour 
destination inconue (1942-1943). C.Laharie, op.cit., s. 236.

38 C. Laharie, op.cit., s. 236-245. Z terenów całej Francji deportowano 76 000 Żydów w 77 
konwojach. 69 000 zostało wysłanych do Auschwitz-Birkenau, z czego 42 000 zostało skierowa-
nych do komór gazowych od razu po przybyciu do obozu. Wojnę przeżyło zaledwie 2 500 Żydów. 
Deportacje w największym procencie dotknęły Żydów obcej narodowości. Na 76 000 deportowa-
nych, prawie 50 000 to byli Żydzi obcej narodowości, 8 000 Żydzi „naturalizowani”, tzn. ci, którzy 
przyjęli francuskie obywatelstwo i 8 000 Żydzi, których rodzice byli Francuzami. D. Peschanski, 
op.cit., s. 348.

39 D. Peschanski, op.cit., s. 347-348.
40 Robert O. Paxton, La France de Vichy 1940-1944, Paris 1973, s. 171-172. W październiku 

2010 r. francuskie media informowały o odnalezionym oryginale dokumentu z października 1940 r., 
który sankcjonował legalną dyskryminację Żydów we Francji. O odkryciu dokumentu powiadomił 
adwokat Serge Klarsfeld, nazywany łowcą nazistów. Jego zdaniem za prześladowania ludności ży-
dowskiej odpowiada marszałek Petain, który dokonał sam odręcznych poprawek w maszynopisie. 
Według tego dokumentu Petain zaostrzył dyskryminację nie tylko wobec żydów cudzoziemskich, 
ale również francuskich. Odnaleziony maszynopis obala istniejący pogląd we Francji, że Petain 
chronił francuskich Żydów i potwierdza, że rząd Vichy bez nacisków niemieckich przygotował pro-
jekt dyskryminacji ludności żydowskiej. przyp. aut.
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nika między dyrekcją obozu a internowanymi. Ta osoba właśnie odpowiadała za 
dostarczanie paczek, listów oraz za higienę. Asystowała również zastępcy sze-
fa obozu, sekretarzowi, administratorowi obozu przy pracach administracyjnych 
(jak prowadzenie kartotek, rejestrów internowanych), przy rozdzielaniu żywności 
i dostarczaniu jej do kuchni oraz internowanym. Obsługiwała również dwa pocz-
tyliony: jeden do wysyłki listów i drugi do wysyłki paczek. Na każdej „wysepce” 
znajdował się barak komendanta. Obóz nie posiadał jednej wspólnej kuchni, dla-
tego też na każdej „wysepce”, obok baraku komendanta znajdowała się kuchnia. 
Obóz był również wyposażony w serwis medyczny. W jego skład wchodził lekarz 
i pielęgniarki. Do pomocy były jeszcze oddelegowane francuskie pielęgniarki. 
Znajdował się on w baraku, który z reguły był przeznaczony dla chorych osób 
starszych i chorych dzieci. Szef obozu, jeśli było to możliwe, nadzorował przy-
dzielanie pieniędzy najbardziej potrzebującym41.

Warunki higieny były zatrważające. Po jednej z wizytacji obozu w dniach od 
10 do 25 czerwca 1941 r., Jean Pochard w swoim raporcie napisał, że wyżywie-
nie było niewystarczające, stan odzieży niesatysfakcjonujący, baraki były w złym 
stanie. To wszystko powodowało, że internowani byli w słabej formie moralnej 
i fi zycznej, nawet te osoby, które miały być wykorzystywane jako siła robocza. 
Uznał on, że taka sytuacja może jednak doprowadzić do dramatycznych konse-
kwencji. W raporcie dalej pisał, że większość internowanych nie zdaje sobie spra-
wy z sytuacji panującej we Francji, bo przecież niemieccy Żydzi z rejonu Badenii 
i Palatynatu, nie przebywali długo we Francji, a do tego większość z nich to byli 
ludzie starsi, którzy musieli przystosować się do nowego życia42. Śmiertelność
w obozie była najwyższa wśród osób starszych, powyżej 50 roku życia. W ra-
porcie z dnia 11 listopada 1940 r. do Prefekta departamentu Basses-Pyrennées, 
lekarz wizytujący obóz Gurs napisał, że na 63 zgony zanotowane od dnia 28 paź-
dziernika 1940 r. 43 osoby umarły z powodu starości, 13 z powodu chorób serca,
7 z powodu innych chorób przewlekłych.

Dalej informował, że wielu internowanych miało gorączkę. Wśród 3 600 osób 
przywiezionych z obozu Saint-Cyprien, niektóre osoby miały objawy gorączki ty-
fusowej i boreliozy. Stwierdził, że w obozie nie powinny przebywać osoby starsze, 
i że liczba zgonów będzie wzrastać. Za konieczne uznał zarządzenie kwarantan-
ny dla osób chorych na gruźlicę, lub nawet wysłanie zarażonych do sanatorium. 
Wskazał, że jeśli nie było lekarza wśród internowanych osób, to lekarz z Pau po-
winien odwiedzać obóz 2 razy w miesiącu. Zaznaczył również, że należy zainsta-
lować aparat rentgenowski oraz dostarczać niezbędne leki. Na końcu zaznaczył, 
że inżynierowie Szkoły Dróg i Mostów powinni przeprowadzić budowę dróg oraz 

41 D. Peschanski, op.cit., s. 422.
42 Jean Pochard był członkiem służby socjalnej zespołu obcokrajowców, którzy wizytowali obóz 

od 10 do 25 czerwca 1941 r. Ibidem, s. 402, 521. Claude Laharie dokładniej przedstawił warunki 
higieny i życia w obozie. C. Laharie, op. cit., s. 326-339.
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kanalizacji, zwiększyć liczbę ambulansów z jednego do trzech oraz jednej cięża-
rówki do wywozu zwłok do kostnicy, która również powinna być zbudowana43.

Polscy obywatele we francuskich obozach otrzymywali pomoc od Polskiego 
Czerwonego Krzyża, który swoją opieką objął wszystkich uchodźców we Francji. 
Do prac PCK włączył się Zarząd Związku Polaków we Francji, który nie posiadał 
własnych funduszy na pomoc rodakom. Na wniosek Związku Polaków na począt-
ku 1941 r. przydzielono do Delegatury PCK w Perpignan trzech przedstawicieli: 
Edmunda Straucha, Augusta Gralla i Antoniego Malutego. Mieli oni objąć swo-
ją opieką Polaków w obozach Argelès i Adge. Do Delegatury PCK w Perigu-
eux przydzielono Teofi la Szybowicza, a Stefan Jesionowski miał opiekować się 
uchodźcami przy Delegaturze PCK w Lyonie.

W I kwartale 1941 r. władze francuskie rozwiązały PCK i zalegalizowały 
nową organizację: Towarzystwo Opieki nad Polakami (Groupement d’Assistance 
aux Polonais en France, dalej: TOP). Jego siedziba mieściła się w departamen-
cie Isère. Towarzystwo przejęło personel, wszystkie schroniska oraz fundusze. 
Prezesem Towarzystwa Opieki nad Polakami został Zygmunt Zaleski44, a po jego 
aresztowaniu – Józef Jakubowski. Po zlikwidowaniu polskich placówek dyplo-
matycznych, z ramienia Polskiego Rządu na Emigracji funduszami, które płynęły
z Londynu do Francji dla polskich emigrantów, opiekował się Stanisław Zabiełło, 
urzędnik polskiej służby zagranicznej. Po jego aresztowaniu obowiązki przejął 
Tytus Komornicki45.

W połowie 1941 r. w obozie Gurs było internowanych 301 Polaków: 161 
kobiet, 134 mężczyzn oraz 6 dzieci46. Trzy lata później, w październiku 1944 r.
w obozie Gurs przebywało 11 Polaków: 1 mężczyzna i 10 kobiet47.

43 AD PA 72W30, Situation sanitarie du camp: rapports et correspondance sur les malades, les 
épidémies, les medicaments, la surveillance de l’eau potable 1940-1945; Le médecin inspecteur de 
la Santé à Monsieur le Prefet des Basses Pyrenées, le 11 novembre 1940.

44 Zygmunt Zaleski został formalnie mianowany prezesem TOP listem z dnia 13 czerwca
1941 r., a sekretarzem generalnym mianowano Józefa Jakubowskiego. Zygmunt Lubicz Zaleski, 
Pamiętnik, od Grotowi do Buchenwaldu (1939-1945), opracowała i wstępem opatrzyła Małgorzata 
Willaume, Paryż, Łódź 1998, s. 131 i następne.

45 Piotr Kalinowski, Emigracja Polska we Francji w służbie dla Polski i Francji 1939-1945, 
Paryż 1970, s. 30-33. W korespondecji do prefektów i podprefektów wiceminister spraw wewnętrz-
nych wymienił wszystkich delegatów PCK mianowanych w dniu 21 stycznia 1941 r. Byli to: Tytus 
Komornicki, Czesław Borkowski-Korolko, Andrzej Ruszkowski, Maurycy Jaroszyński, Mieczysław 
Sokołowki, Zdzisław Wojdat. AD PA 77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; LeM 
inistre Secrétaire d’État à l’Interieur à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie, à Messieurs 
les Préfets et Sous-préfets délégués, Vichy le 21 janvier 1941.

46 AD PA 72W42, Listes nominatives classes par nationalités, Le Commisaire Spécial Chef du 
Centre Gurs à Monsieur le Préfet des Basses-Pyrenées, le 17 juillet 1941.

47 AD PA 77W14, Fonctionnement: rapports du chef du camp (1940-1945), visite du camp 
(1941-1945), archives du camp (1945-1949), renseignements dur différents camps du département 
(1944-1952), Le Commissaire Principal Chef du Camp de Gurs à Monsieur le Directeur Dépate-
mental de la Police à Pau, le 10 octobre 1944.
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Zwolnienie z obozu zapewniały zaświadczenia o zatrudnieniu w rolnictwie. 
Takie zaświadczenia Polacy otrzymywali dzięki zabiegom PCK i innych polskich 
organizacji charytatywnych. W odpowiedzi na prośby Rosy Bailly, fundatorki Les 
Amis de la Pologne, wiceminister rolnictwa wyraził chęć współpracy, angażowa-
nia i zatrudniania internowanych obcokrajowców w pracach rolnych. Zaznaczył 
on jednak, że imigranci muszą mieć zaświadczenie potwierdzające, że mogą sa-
modzielnie się utrzymać. Odnośnie działalności PCK uznał, że będzie możliwość 
umieszczenia pewnej liczby Polaków w rolnictwie, bądź w pracach pokrewnych. 
Poprosił Rosę Bailly o dostarczenie odpowiedniej listy nazwisk48.

O zwolnienia Polaków zabiegał również Ojciec Wilhelm Stempor, polski 
kapelan we Francji. W dniu 30 czerwca 1942 r. wystąpił z prośbą o uwolnienie
z obozu i umieszczenie 11 Polaków w schronisku w Lourdes49.

Z ramienia Konsula Francji w Tuluzie, który był jednocześnie Dyrektorem 
Biura Administracyjnego do Spraw Polaków50, w lipcu 1943 r. obóz w Gurs od-
wiedził Jan Gryzewski, który przedstawił listę 10 Polaków internowanych w obo-
zie Gurs. Większość z nich została wcielona do GTE. Konsul prosił o udzielenie 
informacji i opinii o motywach internowania51.

Polacy byli systematycznie odwiedzani przez TOP. Przedstawiciele regionalni 
musieli występować za każdym razem o zgodę do Szefa obozu na wejście i odwie-
dzenie polskich emigrantów. Prosili również o możliwość rozmowy i wysłuchania 
potrzeb Polaków. Takie spotkania odbywały się w jednym miejscu albo w baraku 
lub na otwartym terenie obozu. Delegaci wskazywali z imienia i nazwiska Pola-
ków, z którymi chcieli się spotkać52.

48 AD PA 72W42, Listes nomnatives classées par nationalité; Le Ministre Secrétaire de l’État
à l’Agriculture à Madame Rosa Bailly, Vichy le 15 janvier 1941.

49 AD PA 72W42, Listes nomnatives classées par nationalité; Le Commissaire Principal de 1e classe 
Chef du Centre de Gurs à Monsieur le Préfet-Inspecteur Général des Camps d’Internement du Terri-
toire; Liste de 11 hébergés de nationalité polonaise dont les dossier de liberation pour le centre d’accueil 
de Lourdes ont été trasmis à Monsieur le Prefet des Basses-Pyrénées sous No 33.374, le 30 juin 1942.

50 Po kapitulacji Francji polskie Konsulaty zostały zastąpione francuskimi Biurami tzw. Offi ces. 
Biura te przejęły wszystkie obowiązki polskich Konsulatów i były przeznaczone do załatwiania czyn-
ności administracyjnych dla Polaków. Podlegały one Ministerstwu Spraw Zagranicznych Francji i były 
kierowane przez dyrektorów Francuzów, pozostałą część personelu stanowili Polacy. P. Kalinowski, op. 
cit., s. 30. Według listu Bernarda Fuksiewicza do Prefekta w Pau polskie Konsulaty zaprzestały swojej 
działalności 24 września 1940 r. AD PA 77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; Direc-
teur de l’Offi ce Polonais Bernard Fuksiewicz à Monsieur le Préfet, Toulouse, le 1er octobre 1940.

51 AD PA 72W42, Listes nominatives classées par nationalité; M. Boucoiran, Consul Général 
de France, Directeur du Bureau d’Administation des Polonais de Toulouse à Monsieur Gruel, Di-
recteur du Camp de Gurs, Toulouse, le 7 juillet 1943.

52 W korespondencji z dnia 26 stycznia 1943 polski delegat TOP poprosił o odwiedzenie Pola-
ków w dniu 29 stycznia 1943 r., jak również wyraził życzenie, aby 15 Polaków wymienionych na 
liście, zebrało się w jednym miejscu o godz. 11.00. AD PA 72W42, Listes nominatives classées par 
nationalité; Le délégué regional du Groupement d’Assistance aux Polonais en France L. Rudowski 
à Monsieur le Directeur du Camp de Gurs à Gurs par Oloron, Toulouse 26 janvier 1943.; AD PA 
77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; Groupement d’assistence aux Polonais en 
Framce, Croix Rouge polonaise.



23Polacy w obozie Gurs w latach 1939–1945

Według dokumentów archiwalnych, opieki i wsparcia duchowego w 1941 roku 
udzielał internowanym polskim imigrantom jeszcze inny kapłan, ksiądz Stopa, 
który był kapelanem Polaków w pobliskim obozie Idron53. Opieki medycznej pol-
skim obywatelom w obozach udzielał dr Tadeusz Schneider. Wizytował on obozy 
Le Vernet, Gurs i Noé z ramienia PCK (a później TOP) oraz L’Union Chrétienne 
des Jeunes Gens en France (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 
we Francji – dalej UCJG)54. W czasie odwiedzin leczył, udzielał pomocy, przy-
woził niezbędne rzeczy i lekarstwa, interweniował w sprawie polskich obywateli
u władz obozowych55. Jego akcja zwróciła uwagę Francuzów, został on aresz-
towany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł56.
Z ramienia UCJG obóz wizytowali również Zdzisław Woydat, Zdzisław Sambor-
ski i Bohdan Kularowski57.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność na rzecz Polaków podjęta przez 
Rosę Bailly. W 1919 r. założyła ona stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, które 
było nastawione na szeroką działalność popularyzatorską w społeczeństwie fran-
cuskim, głównie na prowincji. Les Amis de la Pologne nawiązywało i poszerzało 
również współpracę kulturalną między Polską i Francją. Energiczna działalność 
Rosy Bailly pozwoliła skupić wokół stowarzyszenia osobistości życia polityczne-
go i kulturalnego Francji58.

W czasie wojny stowarzyszenie zaangażowało się w pomoc Polakom inter-
nowanym we Francji, współpracowało z PCK we Francji i innymi osobami, któ-
rym nie był obojętny los internowanych. Jej założycielka pisała do przedstawicieli 

53 AD PA 72W42, Listes nomnatives classées par nationalité; L’Aumonier Stopa à Monsieur le 
Commandant du Camp de Gurs, Camp d’Idron, le 21 août 1941. Na dokumentach brak jest imienia 
księdza Stopy. przyp. aut.

54 Jest to międzynarodowa organizacja protestancka o charakterze kulturalno-oświatowym, za-
łożona w 1844 r. w Londynie przez Georges’a Williama. Najbardziej organizacja ta znana jest pod 
nazwą YMCA – Young Men’s Christian Association. We Francji i we wszystkich krajach frankofoń-
skich działa od 1850 r. W Polsce działała od 1923 r. do 1949. Wznowiła swoją działalność w 1990 r.
przyp. aut.

55 AD PA 77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; Le Préfet des Basses-Py-
rénées à Monsieur le Secrétaire Général de la Police Nationale Direction de l’Administration de la 
Police 14ème Bureau à Vichy, Pau, le 7 août 1943.

56 P. Kalinowski, op. cit., s. 30.
57 AD PA 77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; Union chrétienne des jeunes 

gens de France ou Y.M.C.A.
58 Przewodniczącym Les Amis de la Pologne był Luis Marin, deputowany do Zgromadzenia Na-

rodowego. Ponadto wokół stowarzyszenia skupili się marszałkowie Francji Joseph Joffre, Ferdinand 
Foch, Philippe Pétain, członek Akademii Francuskiej, późniejszy minister spraw zagranicznych Lo-
uis Barthou, generał Maxime Weygand, kardynał Baudillart, fi lozof i późniejszy laureat Nagrody 
Nobla Henri Bergson, profesorowie Collège de France, prefekci, merowie, profesorowie liceów 
świeckich i zakonnych. Maria Pasztor, O polskiej działalności współpracy kulturalnej i naukowej na 
przykładzie działalności stowarzyszenia „Les Amis de la Polgne” w latach 1919-1940. Część I lata 
1919-1924, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 2, 1992, s. 177.
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władz rządu Vichy w sprawie losu polskich obywateli. Rosa Bailly często odwie-
dzała obozy internowania, kierowała listy otwarte do Polaków. W jednym z nich 
pisała: „Drodzy przyjaciele, rozproszenie jesteście w wolnej części Francji, jedni 
w obozach, inni w Schroniskach Polskiego Czerwonego Krzyża, jeszcze inni po 
szpitalach cywilnych lub wojskowych. I wszyscy szukacie jakiegoś zajęcia. […]. 
I rola wasza wydaje się wam o wiele mniej piękna w ciasnych ulicach prowincyj 
francuskich, niźli na polach bitew. […]. Pewnego dnia musiałam udać się do ma-
łego miasteczka w Pirenejach, gdzie zajmujecie kilka hoteli. Uderzyła mnie na 
ulicach doskonała postawa Polaków, których spotykałam. Ubrania ich bynajmniej 
nie były luksusowe – ale jakież czyste! Buciki tak dobrze wyglansowane, krawa-
ty tak dobrze zawiązane! Wytarte marynarki i cerowane spodnie noszone z taką 
godnością, że zachowały cały swój szyk. I od razu patrząc na tych Polaków na 
wygnaniu stwierdzało się, że znali oni komfort i wyrafi nowanie, i że nieszczęścia 
wojny mogły pozbawić ich jedynie dóbr doczesnych, ale nigdy doskonałych ma-
nier. […]”59.

Jej pomoc nie ograniczała się do pomocy duchowej. Starała się często na 
pozwolenie wejścia do obozów i odwiedzanie internowanych Polaków, dostar-
czała niezbędne rzeczy, żywność oraz lekarstwa. Na święta Bożego Narodzenia 
przygotowywała paczki dla polskich rodzin, w których była odzież, zabawki dla 
dzieci oraz żywność60. Wydaje się, że dla wielu Polaków była ona jedyną osobą, 
do której mogli się zwrócić o pomoc, jak pisali internowani w obozu Le Vernet, 
Stefan Mikulski i Jan Hawrylak „głód i zimno zmusiły nas do zwrócenia się do 
W. Pani z prośbą o jakąkolwiek pomoc materialną w postaci kilku bochenków 
chleba, jakiejś starej bielizny lub jak najmniejszej pomocy pieniężnej”61. Za swoją 
działalność w niesieniu pomocy otrzymywała szereg listów z podziękowaniami 
od Polaków zarówno w języku francuskim, jak i polskim62.

Ostatni etap historii obozu Gurs rozpoczął się wraz z wyzwoleniem miastecz-
ka Béarn 22 sierpnia 1944 r. Żołnierze niemieccy wycofując się pozostawili 31063 
mężczyzn do pilnowania strefy zakazanej (zone interdite) tuż przy granicy, lecz 
po kilku dniach, tj. 30 sierpnia 1944 r. zostali oni internowani w obozie Gurs. Po 
wyzwoleniu Francji obóz Gurs był przeznaczony dla kolaborantów rządu Vichy. 
Decyzją Komisarza Spraw Wewnętrznych Francuskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, Emanuela d’Astier de la Vigerie z dnia 14 marca 1944 r. obozy 

59 Piąty list do Polaków, spuścizna Marca Montforta, zbiory własne.
60 AD PA 77W36 Aides et secours de divers organismes caritatifs; Groupement d’assistence aux 

Polonais en France, Croix Rouge polonaise.
61 List Jerzego Stefana Mikulskiego i Jana Hawrylaka internowanych w obozie le Vernet

z 15 stycznia 1941 r., spuścizna Marca Montforta, zbiory własne.
62 Spuścizna Marca Montforta, zbiory własne.
63 C. Laharie, op.cit., s. 258-259.
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internowania miały być przeznaczone do internowania osób niebezpiecznych dla 
państwa francuskiego. Ostatecznie dopiero w październiku prefekci otrzymali 
wskazówki, że w obozach internowania miały być umieszczane osoby skompro-
mitowane współpracą na rzecz rządów Vichy64. Nawet mieszkańcy miasta Béarn 
rozróżniali w nazewnictwie osoby internowane w czasie wojny od tych interno-
wanych po wojnie. Ci pierwsi byli nazywani Gursiens, a ci drudzy collabos65. 
Ponadto w obozie Gurs po wojnie znaleźli się uciekinierzy hiszpańscy nie popie-
rający reżimu generała Franco66.

Dziś w miejscu obozu znajduje się muzeum z nielicznymi barakami. Zaraz po 
wojnie większość budynków obozowych została albo zniszczona albo sprzedana. 
Pozostawione same sobie zabudowania uległy zniszczeniu.

Ustawodawstwo francuskie, w stosunku do cudzoziemców przyjazne jeszcze 
po zakończeniu I wojny światowej, zaostrzyło się w latach 30. ubiegłego wieku. 
Sytuacja gospodarcza i zwiększające się bezrobocie zwiększało jeszcze bardziej 
nieufność i niechęć do cudzoziemców wśród Francuzów. Nawet niektóre fran-
cuskie koła uważały, że ten napływ cudzoziemców (invasion des étrangers) był 
główną przyczyną kryzysu i bezrobocia we Francji.

Dekrety wydane w 1932 r. i 1935 r. uniemożliwiały obcokrajowcom przeprowa-
dzanie się, a tym samym znalezienie pracy w innym departamencie. Nakładały one 
jeszcze obowiązek zgłoszenia władzom administracyjnym każdej zmiany miejsca 
zamieszkania. Ponadto władze prefekturalne miały w swoim obowiązku zaznacze-
nie na dokumencie tożsamości, czy cudzoziemiec cieszy się dobrą opinią.

Szczególnie ustawodawstwo w sprawie obcokrajowców zaostrzył Albert Sar-
raut. Policja do spraw cudzoziemców powołana dekretem z dnia 2 maja 1938 r.
miała na celu jeszcze bardziej kontrolować ruch cudzoziemców na terenie
Francji.

Według Denisa Peschanskiego ponad 600 00067 osób zostało internowanych 
we francuskich obozach w okresie od 1939 r. do 1945 r. System internowania we 
Francji można porównać do innych systemów internowania krajów okupowanej 
Europy, ponieważ uwięzienie w każdym z tych obozów stawało się pierwszym 
etapem do dyskryminacji Żydów, a następnie przyczyną ich deportacji do obozów 
koncentracyjnych. Jest prawdą, że w państwie Vichy obozy nie wykorzystywa-
ły internowanych do ciężkich, fi zycznych prac. Czynnik ekonomiczny miał tutaj 
marginalną rolę. Internowani we Francji nie byli też poddawani tzw. „reedukacji”, 
nie dążono do ich bezwzględnego wyniszczenia fi zycznego i psychicznego. Ale 

64 Decyzja ta ukazała się w Journal Offi ciel 29 sierpnia 1944 r. tuż po upadku reżimu Vichy. 
Od tego momentu obóz w Gurs ofi cjalnie nazywał się centres de séjour surveillé de Gurs (C.S.S.), 
Ibidem, s. 266.

65 Ibidem., s. 257.
66 Ibidem., s. 260.
67 D. Peschanski, op.cit., s. 475.
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niezależnie od tego, warunki w wielu obozach były tragiczne68. Emigranci przy-
bywając do Francji, w której chcieli odnaleźć lepsze warunki do życia, zostali 
wywiezieni przez państwo francuskie do obozów internowania.

Nie zmienia to faktu, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, władze francuskie 
założyły pierwszy obóz dla obcokrajowców w Rieucros, i że poprzez otwieranie 
kolejnych tzw. „miejsc odosobnienia” próbowali rozwiązać kwestię „niewygod-
nych” cudzoziemców.

W czasie wojny francuskie obozy stały się również zapleczem taniej siły ro-
boczej w postaci GTE, które zasilało potrzeby niemieckiej organizacji Todt. Nie 
można też zapomnieć, że reżim Vichy przyczynił się do eksterminacji Żydów
i w konwojach w „nieznanym kierunku” wywiózł ich z terytorium Francji do obo-
zów zagłady. 

68 Niektóre obozy na południu Francji zakładane były na terenach gliniastych. Konstruktorzy oraz 
władze obozów nie przeciwdziałały, aby baraki i tereny obozowe nie były zalewane przez obfi te desz-
cze, padające szczególnie intensywnie w porze wiosennej (np. obóz Gurs i Le Vernet). Obóz Argelès za-
łożono na plaży Morza Śródziemnego, a baraki tam zbudowane były często zawilgocone. przyp. aut.


