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Zasób Archiwum IPN w Gdańsku pozyskał
wartościową kolekcję zdjęć z okresu II wojny
światowej

W 2018 roku zasób Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci  Narodowej  w Gdańsku
wzbogacił się o przekazany przez Pawła Rochowiaka  album pt. „Kriegserinnerungen”
[Wspomnienia  wojenne]  oraz  zbiór  fotografii  należących  prawdopodobnie  do  Wilhelma
Besta lub Oskara Besta. Fotografie zostały wykonane w latach 1939–1943 i przedstawiają
służbę wojskową właściciela od rodzinnego Zagłębia Ruhry (Iserlohn, Menden) po miejsce
stacjonowania jednostki w Schnakendorf koło Gniezdowa.

Oprócz zdjęć żołnierzy niemieckich w czasie służby, wypoczynku i transportu, w zbiorze
znajdują  się  także  fotografie  Warszawy  z  czasu  kapitulacji  w  1939  roku  i  z  1941  roku,
Mińska i Smoleńska w 1941 roku, oraz ich mieszkańców (Polaków, Rosjan, Białorusinów,
Żydów), kilka z nich przedstawia również polskich i radzieckich jeńców wojennych.

Zasób dostępny jest w Archiwum IPN w Gdańsku pod sygnaturą IPN Gd 1028. Kolejne
zdjęcia  będziemy  prezentować  na  ogólnopolskim  profilu  Instytutu  Pamięci  Narodowej  na
Instagramie.
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