Григорьев
Grigorjev

Генадий Михайлович
Genadij
Michajlovič

26 let
Narozen: 27.12. 1918
Místo narození: Ivanovská oblast město Kovrov
Matka: Zinajda Vasiljevna Grigorjeva roz.Makarowa
Bydliště: ul.Čeljuskincova dům čp.49 Kovrov
Sestra: Elena Grigorjeva - bydliště matky
Vstup do armády: 1939 Kovrovský vojenský okruh
Vojenská jednotka: letectvo 14.letecká armáda
Vojenská hodnost: podporučík
Vojenské vyznamenání: Řád vlastenecké války II.st.
Poslední zařazení: 606.stíhací pluk / 14. eskadra
Letadlo: Il-2
Hlášení o ztrátě: velitel 14.eskadry major Poljanov

Významná data:
Udělen Řád vlastenecké války II.st.
22.07.43
hlášení 14.letecké armády za období 01.07 - 10.07.44 : Nevrátil se z bojového úkolu
zajat a předán do Luftflotte 1
23.06.1944
předání z Luftflotte 1 do tábora v Lodži Kgf.Lg.Nr.2.d..Lw 30.06.1944-přiděleno číslo 3872
přijetí do Zajateckého tábora Rabštejn
15.08.1944
útěk ze Zajateckého tábora Rabštejn
21.08.1944
dopaden v Ústí nad Labem
06.09.1944
Nordhausen: v seznamu nemocných veden pod č.29 pohřben v hromadném hrobu č.33

Kmenový vojenský zajatec Stalg IV-C
Odbornost: soustružník – řidič – pilot
Zajatecké číslo Nr.3872 výška 1,70 - vlasy blond - oči hnědé
Anatomický popis německého lékaře: hluboko položené oči blízko sebe,oválný rovnoměrný podlouhlý obličej se
širokým kořenem nosu, delší odstávající uši s vystupujícími lícními kostmi
Velitelství Stalag IV-C bylo v Bystřici (dnes součást Dubí u Teplic)
Stalag Luft: označení táborů pro zajaté letce vojíny a poddůstojníky
Oflag Luft: označení táborů pro zajaté letce důstojníky
Kgf-Laz:
Lazarett für Kriegsgefangene – Nemocniční zajatecký tábor pro vojenské zajatce

POPIS
z
LODŽE

STALAG

ŘÍMSKÁ ČÍSLICE: Značila vojenský okruh - celkem 21 okruhů ( I až XXI)…Okruh IV: patřil Sasku a Sudetům
POMLČKA: dělítko za kterým následovalo velké abecední písmeno např.: A až F pořadí zřízení tábora
např.: H- Hauptlager/ Hlavní tábor
např.: N-Nebenlager Pobočný tábor
CELKOVÝ STAV : 130 velitelství zajateckých táborů pro vojáky nepřátelských armád

Stalag IV-C zahájena činnost 1941/únor
Stalag IV-C ukončena činnost 1945/květen
Stalag IV-C čítal 23 000 vojenských zajatců
Stalag IV-C zajišťoval převážně pracovníky na výrobu pohonných hmot v Litvínově

STALAG IV-C

1944/březen se začaly budovat podzemní prostory v komplexu Weserflug Rabštejn
Vyvstala větší potřeba pracovních sil
Děčínsko spadalo oblastně pod Stalag IV-C
Weserflug, pravděpodobnější je, že to byl Schmidding, kdo zaslal specifikovaný požadavek na
velení Stalgu na potřebné pracovní síly
Stalag VI-C přeřadil do Weserflugu Rabštejn vybrané sovětské vojenské piloty - důstojníky
Stalag IV-C měl na území Děčínskanasazeno asi 600 sovětských vojenských zajatců
Na území Děčínska se nalézalo celkem 8 pracovních komand ze sovětských vojenských zajatců

1944 červen Weserflug zajisťuje na zcela samostatném prostoru ubytování, určené jen pro sovětské vojen. piloty
1944 15.08. Do Rabštejna byla převezena skupina 30 sovětských pilotů důstojníků
Místo se nacházelo blízko silnice z Jánské do Dolní Kamenice - místně bylo pojmenované Pferdewiese
Tábor se sestával ze strážnice a jednoho dřevěného baráku oploceného ostnatým drátem
Místnosti v ubytovně byly vybaveny celkem 30 postelemi, byly uspořádány ve dvou řadách a po třech nad sebou
Za dobu existence ZT mělo dojít k více případům útěků
Základy spolu s kanalizací lze najít i v současné době
Pracovní komando se sestávalo ze 30 pilotů důstojníků.
Nasazeni na práci v továrně Waserflugzeugbau Bremen/ WFG, pravděpodobně dojížděli i do firmy Schmidding
08.05.1945 byli zajatci osvobozeni

TÁBOR
LETCŮ
SSSR
ve
WFG
LETCI
SSSR
1

ppor.Grigorjev Genadij Michajlovič spolu s dvěma sovětskými důstojníky s por.Volynkinem Michaelem *1923 a
npor. Polunovskim Valerijem *1924 se v podvečer 21.08.1944 nevrátili ze zaměstnání do tábora v Rabštejně, kde
byli ubytováni.

ÚTĚK
z
WFG

V 18:10 hod po nich vyhlásil pátrání Oberfeldwebl Schröder z Rabštejna s tím, že všichni tři váleční zajatci mají na
sobě ruskou uniformu
Současně se nevrátili ještě i npor.Podlesnyj Vasilij Nikitovič *1917 s kap.Bitjukovem Ivanem Vasiljevičem *1912

Místa na Děčínsku

8 pracovních komand utvořených ze sovětských válečných zajatců z Stalag IV-C

Benešov n. Ploučnicí

Zajatci byli ubytováni u hřiště.Pracovali na překladu kolejiště benešovského nádraží.
Komando tvořilo 200 zajatců.

Dolní Kamenice

Ubytováni v dřevěném baráku na západním okraji katastru obce Dolní Kamenice

Dolní Podluží

Zajatci přivedeni 7.1.1942.
Ubytováni v domě čp. 252.
Na práci docházeli do firmy Ignac Richter.
Komando mělo 32 zajatců.
Celkem táborem prošlo 35 zajatců - zemřeli 2 Rusové, pohřbeni za zdí hřbitova ve Varnsdorfu.
Zajatci setrvali až do 9.5.1942.

Dolní Žleb

Komando tvořilo 20 zajatců.

Jiřetín pod Jedlovou

10 zajatců bylo zaměstnáno u zámečnické firmy Ernst Clar

Kerhartice

Komando tvořilo 50 zajatců.

Krásné Pole

Zajatci přivezeni 4.5.1941.
Ubytováni v tovární budově v čp.15 nacházela se ve středu obce.
Komando se průměrně sestávalo ze 125 zajatců.
Zemřelí byly pohřbíváni za zdí hřbitova v Horní Chřibské.
Zajatci setrvali až do 5.5.1945.

Varnsdorf

Zajatci byli přivezeni 20.ledna 1943.
Ubytováni v hostinci na čp.1261 odkud docházeli na práci do firmy Liebich.
Komando se průměrně sestávalo z 52 zajatců.
Táborem celkem prošlo 80 sovětských zajatců, zemřel 1 zajatec.
Pohřben na hřbitově ve Varnsdorfu.
V den osvobození, 9.5.1945, se v táboře nacházelo 53 zajatců.

Po několika letech hledání informací o třech Amerických a třech Sovětských vojácích zajatých a uvězněných v
Zajateckém táboře Rabštejn, kteří dokázali najít odvahu a utéct, se podařilo alespoň částečně, zdokumentovat
poslední dny života některých z nich. Jedním je i šestadvacetiletý stíhací pilot podporučík letectva Grigorjev s
přiděleným zajateckým číslem 3872, obdrženém ve Stalag Luft II Lodž/ Kriegsgefangenenlager 2 der Luftwaffe.

EPILOG

Ppor.Grigorjev se svými kolegy z Rabštejna utekli už po pouhém týdnu pobytu v ZT
Na základě požadavku vydaného 22.08.44 z KPSt Liberec bylo v Sonderausgabe zum Deutschen Kriminalpolizeiblatt č. 4972 z 02.09.44 uveřejněno pátrání po pěti sovětských zajatcích, kteří se nevrátili z pracovního nasazení
zpět do ZT Rabštejn, mezi nimi je uvedeno i jméno G.M. Grigorjeva.
.

Po 17 dnech na útěku, byl zadržen v Ústí n. Labem. Odkud byl následně přepraven do Nordhausenu, kde onemocněl a zemřel. Pohřben v Nordhausenu v hromadném hrobě č.33.
Nordhausen se nachází v pohoří Harz, kde se soustředila německá raketová výroba v podzemní továrně Mittelwerk, dnes už není žádné tajemství, že mezi hlavními dodavately byly české továrny.
V pozdějším Kriminalpolzeiblattu z 03.10.44 je oznámeno, že byl dopaden a zbylí čtyři piloti jsou stále na útěku.
carlo@seznam.cz
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