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WYKAZ MIESZKAŃCÓW KOPYSNA - JEŃCÓW WOJENNYCH I ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH
PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE NIEMIEC PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.1
Józef Sobol, s. Michała, nazwisko rodowe matki - Zdoniewicz, ur. 16 lipca 1916 r.
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Stopień wojskowy i przydział - strzelec 5 pułku piechoty, 7 kompania.
Wzięty do niewoli 10 października 1939 r. w miejscowości Szydłów (woj. świętokrzyskie).
Przebywał w obozie Stalag IV A w Elsterhost (obecnie Nardt) i posiadał numer jeniecki 15783.
Uwolniony 8 stycznia 1941 r.
Anna Sobol, ur. 20 stycznia 1923 r.
Przebywała na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy od 17 grudnia 1942 r. i pracowała u Georga Christopha
Vogel'a w miejscowości Steinach (Turyngia).
Paweł Krupa, ur. w 1922 r.
Przebywał na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy, pracując u osoby o nazwisku Salomon w miejscowości
Helmstedt (Dolna Saksonia).
Wasyl Kaczmar, ur. 26 stycznia 1910 r.
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Stopień wojskowy i przydział - saper 4 pułku saperów.
Wzięty do niewoli przebywał w obozie Stalag VII-A, dnia 5.09.1940 r. przybył do Stalagu VIII-B i posiadał numer
jeniecki 46388.
Mikołaj Hałabud (Hałabut), ur. 27 lutego 1900 r., zmarł 30 kwietnia 1942 r. w Buchenwaldzie. Mieszkał w Kopysnie
pod nr 103. Żona Anna, jedno dziecko.
Przed wojną był policjantem i posiadał stopień wojskowy – szeregowiec.
Jako uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. został wzięty do niewoli i przebywał w obozie Stalag IV-A, posiadając
numer jeniecki 12026.
10 kwietnia 1941 r. został przeniesiony do pracy przymusowej w miejscowości Erfurt (Turyngia), gdzie pracował
w firmie Vorwerk Lutesborn.
Aresztowany 5 listopada 1941 r. przez Gestapo trafił w dniu 14 listopada do obozu koncentracyjnego w Buchenwald
i posiadał numer obozowy 3440. Zmarł w wyniku obrzęku płuc (niewydolności krążenia) o godz. 16.10.
Wdowie władze obozu przesłały po zmarłym 8,50 marek oraz lusterko i papierośnicę.
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/6055172/?p=1&s=halabud&s_lastName=asc
Michał Hałabut (Hałabud), ur. 15 grudnia 1910 r.
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Przydział wojskowy - 10 pułk artylerii ciężkiej.
Wzięty do niewoli przebywał w obozie Stalag III-A i posiadał numer jeniecki 15315.
Michał Gładki (Hładky), ur. 11 listopada 1912 r.
Przebywał na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy, od sierpnia 1940 r. do czerwca 1945 r.
Pracował w Berlinie, w dzielnicy Spandau, w fabryce Siemens-Schuckert Werke. Po wyzwoleniu, od
czerwca 1945 r. do kwietnia 1946 r. przebywał wraz z żoną Haliną z d. Strychaniuk w obozie m.in. dla
uchodźców wojennych w Burgdorf (obóz Ohio I). Tam urodziła się ich córka Stefania (10.11.1947 r.) (w
dokumentach podano m. Celle, znajdującą się obok m. Burgdorf).
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/79181180/?p=1&s=kopysno&s_lastName=asc
Włodzimierz Pasławski, s. Mikołaja i Justyny, ur. 9 grudnia 1919 r., zmarł 8 stycznia 2004 r.
Przebywał na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy i był zatrudniony w rolnictwie w miejscowości Hutthurm
(Bawaria), gdzie przebywał od października 1942 r. do kwietnia 1945 r.
1

Wykaz nie zawiera wszystkich osób, mieszkańców Kopysna, przebywających na terenie Niemiec podczas II wojny światowej. Należy dodać, iż
niektórzy z własnej woli opuścili rodzinną miejscowość i wyjechali do Niemiec, stąd też brak jest dokumentów archiwalnych poświadczających
ich pobyt. Ponadto, z zachowanych dokumentów nie wynika jasno, w jakim charakterze niektóre osoby znalazły się na terenie Niemiec; zostały
one jednak ujęte w zestawieniu.
Jeżeli nie podano źródła informacji (link) o danej osobie, pochodzą one ze strony http://straty.pl (Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką w latach 1939-1945).
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Anna Komańska, c. Jana i Justyny, ur. 20 listopada 1920 r., zmarła 6 lipca 1996 r.
Przebywała na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy w miejscowości Hessellbach (Dolna Frankonia) od listopada
1943 r. do kwietnia 1945 r.
Katarzyna Kozar, ur. 1898 r. z domu Kulchawiec (Kulhawiec).
Przebywała na terenie Niemiec i tam zmarła z nieustalonych przyczyn. Zachował się dokument wydany
w miejscowości Hannover, w którym podano datę śmierci – 30.06.1945r.
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/79333717/?p=1&s=kopesno&s_lastName=asc
Michał Wronowski, ur. 16 listopada 1921 r.
Przebywał na terenie Niemiec jako robotnik przymusowy od maja 1942 r., gdzie pracował w gospodarstwie rolnym
Johanna Kornexhl w miejscowości Wegscheid (Bawaria), ul. Wildenranna 15.
Został wyzwolony w maju 1945 r. i pracował do października 1947 r., po czym w lutym 1948 r. wyjechał do Wielkiej
Brytanii, a następnie do USA.
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/81358024/?p=1&s=kopysno&s_lastName=asc
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/79933367/?p=1&s=kopyno&s_lastName=asc
Kozar Wasyl, ur. 30 stycznia 1897 r.
Wraz z żoną Katarzyną z d. Krawiec, w marcu 1942 r. udał się na roboty do Niemiec. Oboje pracowali
w miejscowości Essinghausen u osoby o nazwisku Wilhelm Komps. Zatrudnieni byli przy pracach
ziemnych. Po wojnie przebywali na terenie Niemiec. W miejscowości Alfeld urodziły się im dzieci:
Józefa i Maria. W roku 1949 zmarła jego żona. W 1951 r. prawdopodobnie wyemigrował z dziećmi do
USA.
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/79334676/?p=1&s=kopysna&s_lastName=asc
Popyk Michalina, ur. 15 kwietnia 1919 r.
Przebywała w ukraińskim obozie „Breitling” w m. Lübeck (Szlezwig-Holsztyn) w Niemczech.
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/79613481/?p=1&s=kopysna&s_lastName=asc
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