Nieśmiertelnik - ćwiartka 01

2020-07-13

Nieśmiertelnik - ćwiartka 01
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... L A G
Widoczny napis :
... L A G
Możecie się zastanawiać : po co takie nieczytelne fragmenty nieśmiertelników trzymać ? to
przecież złom..
Dla jednych złom, dla innych historia.
Krąży opinia, że to sami jeńcy po wyzwoleniu obozu niszczyli nieśmiertelniki jenieckie, łamiąc
je na drobne kawałki - na ile w tym prawdy ? Nie wiem.
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
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- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 02
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
30 ... Nr ..
Widoczny napis :
30 ...
Nr ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 03
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
u góry : Stalag II B na dole : Nr 13
Widoczny napis :
u góry : Stalag II B
na dole : Nr 13
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 04
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 04
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... G ... 55
Widoczny napis :
... G
... 55
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik włoski - ćwiartka 05
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
E DI E ... MARIA VERNASCA (PIACE ...
Fragment nieśmiertelnika włoskiego żołnierza.
Widoczny napis :
E DI E ...
MARIA
VERNASCA
(PIACE ...
Myślę, że żołnierz pochodził z włoskiej miejscowości Piacenza.
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
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- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 06
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Nieśmiertelnik - połówka 06
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
Oflag - XIII D Nr 12 433
Widoczny napis :
Oflag - XIII D
Nr 12 433
Oflag XIII D Nürnberg/Langwasser
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
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2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 07

2020-07-13

Nieśmiertelnik - połówka 07
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
KR. GEF. STALAG 315 Nr 11812
Widoczny napis :
KR. GEF.
STALAG 315
Nr 11812
Stalag 315 Przemyśl (Polska)
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
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marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 08
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Nieśmiertelnik - połówka 08
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
STALAG numer został sklepany
Widoczny napis :
STALAG
numer został sklepany
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 09
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
Oflag VI D (?) Nr 4184
Widoczny napis :
Oflag VI D (?)
Nr 4184
Oflag VI D Münster (Niemcy)
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
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2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 10

2020-07-13

Nieśmiertelnik - ćwiartka 10
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
Stalag IV ... Nr 143960
Widoczny napis :
Stalag IV ...
Nr 143960
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 11
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... LAG I B (?) ... 1793 ...
Widoczny napis :
... LAG I B (?)
... 1793 ...
Stalag I B Hohenstein (Olsztynek, Polska)
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
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2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 12
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... ... 1328
Widoczny napis :
...
... 1328
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 13
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
Stal ... 26 ...
Widoczny napis :
Stal ...
26 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 14
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
KR. G ... STALAG ... Nr 2158 ...
Widoczny napis :
KR. G ...
STALAG ...
Nr 2158 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
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2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 15
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk

Numeracja:

... AG II B ... 550

Opis:

Widoczny napis :
... AG II B
... 550
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 16
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... - XIII D ... 79
Widoczny napis :
... - XIII D
... 79
Oflag XIII D Nürnberg/Langwasser (Niemcy)
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
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2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 17
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... AG ... 6
Widoczny napis :
... AG
... 6
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 18
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
STA ... Nr 4 ...
Widoczny napis :
STA ...
Nr 4 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 19
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
STA ... Nr 69 ...
Widoczny napis :
STA ...
Nr 69 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 20
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Polska
Dostateczny
cynk
... TALA ... ... 2423 ...
Widoczny napis :
... TALA ...
... 2423 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - ćwiartka 21
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:

tyfus

Polska
Dostateczny

Materiał:

cynk

Numeracja:

30 ...

Opis:

Widoczny napis :
30 ...
Pochodzenie : Stalag II B Hammerstein (Czarne, Polska)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
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- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik - połówka 22
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Miejsce pochodzenia:

Polska

Stan eksponatu:

Dobry

Materiał:
Numeracja:
Opis:

cynk
Oflag II E 728
Widoczny napis :
Oflag II E
728
Oflag II E Neubrandenburg (Niemcy)
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na
terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30
krajów.
Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź
w specjalnych obozach jenieckich.
Niemiecki system obozów jenieckich :
1. Kgf-Lager (Kriegsgefangenenlager) – obóz jeniecki :
- Frontstalag (Frontstammlager für Kriegsgefangene) – obóz frontowy
- Dulag (Durchgangslager für Kriegsgefangene) – obóz przejściowy (filtracyjny)
- Dulag Luft (Duchgangslager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – obóz przejściowy
dla lotników
- Oflag (Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere) – dla oficerów
- Stalag (Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere) – dla podoficerów
i szeregowych
- Stalag Luft (Stammlager für kriegsgefangene Luftwaffenangehörige) – dla podoficerów i
szeregowych lotnictwa
- Marlag (Marinekriegsgefangenenlager für Marineangehörige) – dla marynarzy
- Milag (Marineinterniertenlager für Angehörige der Handelsmarine) – dla marynarzy
marynarki handlowej
2. Szpitale jenieckie :
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- Kgf-Laz (Lazarett für Kriegsgefangene) – szpital dla jeńców wojennych
- Res-Laz (Reserve-Lazarett) – szpital rezerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_obozy_jenieckie_1939-1945
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Nieśmiertelnik niemiecki- połówka 23
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

tyfus

Miejsce pochodzenia:

Polska

Stan eksponatu:

Dobry

Materiał:
Numeracja:
Opis:

cynk
0 3. / Jnf. Ers. Batl. 44 2122
Widoczny napis :
3. / Jnf. Ers. Batl. 44
2122
0 - grupa krwi
3 Kompania 44 Zapasowego Batalionu Piechoty
nr żołnierza 2122
Nieśmiertelnik – nazwa używanego w wojsku elementu systemu identyfikacji żołnierzy w razie
ich śmierci, bądź ranienia. Jest to kawałek blachy z perforacją ułatwiającą jej przełamanie na
dwie części, którą żołnierz nosi na łańcuszku na szyi. Na blasze wytłoczone są numery
identyfikujące żołnierza.
Każdy żołnierz niemiecki nosił nieśmiertelnik (Erkennungsmarke). Była to blaszka wykonana z
aluminium, cynku, stali lub mosiądzu (Marynarka Wojenna).
Był noszony na szyi i składał się z dwóch połówek, na których znajdowały się identyczne dane
żołnierza:
- nazwa pierwszej jednostki (najczęściej w skrócie), do której żołnierz został wcielony zaraz po
wstąpieniu do wojska
- jego numer ewidencyjny w aktach jednostki. Niekiedy podawano nazwisko.
- w późniejszym okresie podawano także grupę krwi.
Warto wspomnieć, że wojska niemieckie w roku 1870 wyruszając na wojnę przeciwko Francji
wprowadziły obowiązek noszenia metalowych nieśmiertelników z nazwiskiem żołnierza,
przynależnością pułkową (i adresem zamieszkania).
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Nieśmiertelnik RAD
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Niemcy
Dobry
cynk
M 336 RAD/4/373/1693
Widoczny napis :
M 336
RAD/4/373/1693
Reichsarbeitsdienst (RAD - Służba Pracy Rzeszy) – masowa organizacja przystosowania
obywatelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej
wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu.
Celem organizacji było kształtowanie postaw młodzieży wobec państwa poprzez pracę.
Początkowo do organizacji wstępowali ochotnicy. W dniu 26 czerwca 1935 wprowadzono w III
Rzeszy zarządzenie o obowiązku sześciomiesięcznej pracy na rzecz państwa, a obowiązek miał
być wypełniony poprzez pracę w Reichsarbeitsdienst. Zarządzeniu temu podlegali mężczyźni
w wieku od 18 do 25 lat, a od 4 września 1939 także kobiety.
Zajmowała się budową umocnień. Dziełem tej organizacji był m.in. system umocnień Wału
Atlantyckiego i Linii Zygfryda. Oddziały RAD wykorzystywane w pracach na froncie
wschodnim, gdzie niektóre oddziały wzięły udział w walkach z Armią Czerwoną.
W 1944 część oddziałów RAD zaczęto wykorzystywać do obsługi baterii przeciwlotniczych. W
1944 do RAD zaczęto wcielać coraz młodszych mężczyzn w wieku od 15 lat i używano ich do
budowy okopów i umocnień. Zaczęto ich również włączać do Volkssturmu.
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Nieśmiertelnik KRIEGSMARINE
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Niemcy
Dostateczny
cynk
Kriegsmarine - Gefolge Sp. A.W. S ' münde nr 35
Widoczny napis :
Kriegsmarine - Gefolge
Sp. A.W. S ' münde nr 35
Kriegsmarine - marynarka wojenna III Rzeszy Niemieckiej, część sił zbrojnych Niemiec
istniejąca w latach 1935-1945 w ramach Wehrmachtu.
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Nieśmiertelnik KRIEGSMARINE - samoróbka
Kolekcja:

NIEŚMIERTELNIKI JENIECKIE i INNE

Muzeum:

Tyfus Darek - Moje zbiory

Właściciel:

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Materiał:
Numeracja:
Opis:

tyfus

Niemcy
Dostateczny
aluminium
Kriegsmarine 72883 ...
Nieśmiertelnik KRIEGSMARINE - samoróbka, czyli wykonany przez żołnierza, któremu później
wybito ten nieśmiertelnik.
Widoczny napis :
Kriegsmarine
72883 ...
Kriegsmarine - marynarka wojenna III Rzeszy Niemieckiej, część sił zbrojnych Niemiec
istniejąca w latach 1935-1945 w ramach Wehrmachtu.
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