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załącznik do scenariuszy lekcji numer 5–6

30695
„Powiedziałem do kolegów: fajna pukawka
– przydałaby mi się taka
– niepotrzebnie to powiedziałem…”

MIecZySłaW
Plaga
ur. 1927 w Grodnie

Po wybuchu wojny pomagał rodzicom i pracował fizycznie
przy odbudowie zniszczonego w 1941 roku w czasie działań
wojennych mostu w Grodnie.

1,2. Most kolejowy w Grodnie w okresie międzywojennym
(Źródło: Internet)

Splot okoliczności sprawił, że oskarżono go o kradzież pistoletu
należącego do niemieckiego kierownika budowy. Ponieważ nie
zrobił tego, co mu zarzucano, nigdy, nawet w czasie brutalnych
przesłuchań, nie przyznał się do winy.
„Ja bym się przyznał, żebym wziął tylko ten pistolet, żebym to był
naprawdę ja – to nie wytrzymałbym i jestem 100% pewny, że
musiałbym się przyznać. No ale jak mam się przyznać skoro
tego nie zrobiłem? Ja tego pistoletu nie wziąłem”.
Aresztowany 20 marca 1943 roku – przebywał w aresztach
i więzieniach w Grodnie i Białymstoku. 27 stycznia 1944 roku
osadzony w obozie Stutthof, gdzie otrzymał numer
więźniarski 30695.

3,4. Dokumenty obozowe Mieczysława Plagi w KL Stutthof, 1944 r.

Po kwarantannie w bloku XVIII pracował w komandzie leśnym
(Waldkollone).
14 marca 1944 roku przeniesiony do obozu Mauthausen, gdzie
oznaczono go numerem 58463. Pracował tam przy budowie filii
w Ebensee, m.in. przy drążeniu sztolni podziemnych fabryk broni.

5. Sztolnie fabryki w Ebensee (internet)

6. Obóz koncentracyjny Ebensee po wyzwoleniu (internet)

Wyzwolony 6 maja 1945 roku w Ebensee. Wraca do domu
w Grodnie latem 1945 roku nielegalnie przekroczywszy sowiecką
granicę w okolicach Białegostoku. Zatrzymany przebywał kilka
tygodni w obozie filtracyjnym NKWD.

7. Mieczysław Plaga, zdjęcie powojenne

W czerwcu 1946 roku repatriowany wraz z rodziną z Grodna do
Polski. Osiada w Nowym Stawie na Żuławach Wiślanych, gdzie
przez kilkadziesiąt lat pracował w miejscowej cukrowni. Do dziś
mieszka w Nowym Stawie.
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załącznik do scenariuszy lekcji numer 5–6
30695
„Powiedziałem do kolegów: fajna pukawka – przydałaby mi się taka – niepotrzebnie to powiedziałem…”
Mieczysław Plaga
ur. 1927 w Grodnie
Po wybuchu wojny pomagał rodzicom i pracował fizycznie przy odbudowie zniszczonego w 1941 roku
w czasie działań wojennych mostu w Grodnie.
Splot okoliczności sprawił, że oskarżono go o kradzież pistoletu należącego do niemieckiego
kierownika budowy. Ponieważ nie zrobił tego, co mu zarzucano, nigdy, nawet w czasie brutalnych
przesłuchań, nie przyznał się do winy.
„Ja bym się przyznał, żebym wziął tylko ten pistolet, żebym to był naprawdę ja – to nie wytrzymałbym
i jestem 100% pewny, że musiałbym się przyznać. No ale jak mam się przyznać skoro tego nie
zrobiłem? Ja tego pistoletu nie wziąłem”.
Aresztowany 20 marca 1943 roku – przebywał w aresztach i więzieniach w Grodnie i Białymstoku.
27 stycznia 1944 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie otrzymał numer więźniarski 30695.
Po kwarantannie w bloku 18 pracował w komandzie leśnym (Waldkolonne).
14 marca 1944 roku przeniesiony do obozu Mauthausen, gdzie oznaczono go numerem 58463.
Pracował tam przy budowie filii w Ebensee, m.in. przy drążeniu sztolni podziemnych fabryk broni.
Wyzwolony 6 maja 1945 roku w Ebensee. Wraca do domu w Grodnie latem 1945 roku, nielegalnie
przekroczywszy sowiecką granicę w okolicach Białegostoku. Zatrzymany, przebywał kilka tygodni
w obozie filtracyjnym NKWD.
W czerwcu 1946 roku repatriowany wraz z rodziną z Grodna do Polski. Osiada w Nowym Stawie
na Żuławach Wiślanych, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował w miejscowej cukrowni. Do dziś mieszka
w Nowym Stawie.
1–2. Most kolejowy w Grodnie w okresie międzywojennym.
3–4. Dokumenty obozowe Mieczysława Plagi w KL Stutthof, 1944 rok.
5. Sztolnie fabryki w Ebensee.
6. Obóz koncentracyjny Ebensee po wyzwoleniu.
7. Mieczysław Plaga, zdjęcie powojenne.
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